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Styczniowe spotkanie Rady Okręgo-
wej oraz członków komisji roboczych i re-
zydentów w powiatach, rozpoczęło się od 
wręczenia wyróżnień przyznanych przez 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Tylu 
odznak jeszcze nie było. Otrzymali je: zło-
te - Edmund Pieniążek, Stefan Szałkowski, 

Podsumowanie  
i wyróżnienia
srebrne – Bolesław Balcerek, Antoni Bilski, 
Jacek Bojarowicz, Elżbieta Chociaj, Wiesła-
wa Czech – Morawska, Julian Kołosowski, 
Ewa Maruszak, Tomasz Mierzwa, Stanisław 
Rozin, Jerzy Wrona.

Prezes Andrzej Pieniążek podsumował 
działalność Świętokrzyskiej Izby w minio-
nym roku, podkreślając przyjęcie nowych 
członków po przeprowadzonych dwóch se-
sjach egzaminacyjnych. Na koniec grudnia 
Izba liczyła 3706 członków. 

Mimo wielu trudności, kontynuowano 
organizowanie szkoleń, prezentacji specja-
listycznych, seminariów, zapewniono także 
udział członków w konferencjach krajowych.

Coraz lepiej budowlani z uprawnieniami 
wywiązują się z obowiązków w wypełnianiu 
samodzielnych funkcji technicznych, o czym 
świadczy fakt, iż rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej jak i sąd dyscyplinarny, nie miał 
zajęcia. Nie było też spektakularnych wyda-
rzeń na budowach, nikt zbyt głośno i roz-
paczliwie nie narzekał na projektantów jak i 
na inspektorów nadzoru. To raczej architek-

ci, biura projektowe i nadzorcy zgłaszają od 
lat pretensje, iż są zbyt skąpo wynagradzani. 
Z czym się też trzeba zgodzić.

Był to też pierwszy rok po wyborach kie-
rownictwa Izby, więc nie brakowało opinii 
oraz wniosków do podejmowania nowych 
form działalności dla zaspokajania potrzeb i 
oczekiwań członków Izby.
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Wiadomości z izby

Prowizorium budżetowe
Zatwierdzenie prowizorium budżetowe-

go na 2011 było głównym tematem obrad 
ostatniego w 2010 posiedzenia Rady Okrę-
gowej. Budżet będzie na poziomie roku 
ubiegłego. Przychody zaplanowano na 1, 
524 mln., natomiast wydatki na 1, 518 mln. 
Budżet zostanie zatwierdzony na zjeździe 
Świętokrzyskiej Izby 9 kwietnia.

Podczas obrad RO zaaprobowano do-
finansowanie do indywidualnych szkoleń 
dla trzech członków, a także przyznano za-
pomogi z powodu wydarzeń losowych dla 
dwóch osób. 

Uczestniczący w obradach Tadeusz Du-
rak, przewodniczący komisji rewizyjnej PIIB, 
poinformował o zapowiadanym wyjaśnieniu 
spraw dotyczących ubezpieczenia OC oraz 
funkcjonowaniu brokera. Pojawiające się 
wnioski zmniejszenia opłat i składek człon-
kowskich, wymagają przeanalizowania kosz-
tów funkcjonowania izb a także negocjacji 
z ubezpieczycielem.

RO pozytywnie oceniła efekty jesiennej 
sesji egzaminacyjnej, w której sto osób uzyska-
ło uprawnienia budowlane, czyli 96 proc. spo-
śród tych, którzy przystąpili do egzaminów.

Angielska rzeczywistość
 - Do pełnienia funkcji projektanta kon-

strukcji budowlanych uprawnienia nie są 
potrzebne, organa angielskiej administracji 
architektoniczno - budowlanej formalnie tego 
nie wymagają. Bardziej jest to warunek sta-
wiany przez pracodawców, inwestorów, jest to 
też forma prestiżu - mówi Maciej Kowalik.

Podstawową sprawą jest to, czy ktoś ze-
chce ci dać zlecenie na projekt i za to zapłacić, 
jeśli nie jest pewny twoich umiejętności i rze-
telności. Inwestor sam wybiera projektanta 
lub szuka firmę wykonawczą, która znajdzie 
projektanta i weźmie za niego odpowiedzial-
ność. Dlatego liczy się zaufanie i referencje, 
opinie tych, dla których robiłeś projekty lub 
budowałeś obiekty.

W praktyce – w przypadku projektów np. 
domków jednorodzinnych, sporządzonych 
przez osobę nie mającą uprawnień, inżynier 
we wspomnianej administracji sprawdza bar-
dzo dokładnie opracowanie, aby ustrzec się 
przed ewentualnymi błędami później w reali-
zacji inwestycji.

Przy projektach dużych obiektów pracuje 
firma, która jest ubezpieczona, zatrudnia in-
żynierów – specjalistów znajdujących się na 
liście instytutu The Institution of Structural 
Engineers, (IStructE), odpowiednika naszej 
izby, co gwarantuje poprawność projektów. 
Takich opracowań wówczas nikt szczegóło-
wo nie sprawdza w organach administracji, 
ale musi dać zgodę.

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych
oraz optymizmu, energii i nadziei na przyszłość

członkom ŚOIIB
życzy

Okręgowa Rada
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doroczny zjazd izby - 9 kWietnia

Okręgowa Rada
Prezydium Okręgowej Rady zbierało się 

w 2010 roku osiem razy, podjęło 22 uchwa-
ły, zatwierdzone następnie przez OR, nato-
miast Rada spotkała się czterokrotnie i pod-
jęła 33 uchwały.

Rzecznik 
odpowiedzialności 
zawodowej

Z 12 spraw jakie wpłynęły w minionym 
roku, połowa nie kwalifikowała się do wszczę-
cia postępowania lub zostały przekazane do 
innych izb, trzy zostały umorzone,  z których 
jedna zakończyła sie pomyślnym postępowa-
niem mediacyjnym i ugodą, jedna została skie-
rowana do sądu, a jedna jest w toku załatwiania. 
Ciekawą formą popularyzacji odpowiedzial-
ności zawodowej były prelekcje dla członków 
– kierowników budów i inspektorów nadzoru 
w Ostrowcu oraz w Busku Zdroju.

Pomoc koleżeńska
Z 18 wniosków zaakceptowano 17. 

Udzielono pomocy finansowej w nagłych 
przypadkach losowych w kwocie 28.100 
zł. Dziesięć wniosków dotyczyło zapomóg 
w przypadku śmierci członka Izby, sześć – 
z tytułu przewlekłej choroby, a dwa –wspar-
cia dla powodzian.

Z 218 osób, które złożyły wnioski i zo-
stały dopuszczone do egzaminów w obu se-
sjach wiosennej i jesiennej 2010, przystąpiło 
201 (w tym poprawkowicze z poprzednich 
sesji), natomiast do egzaminu ustnego do-
puszczono 176. Egzaminom  tym podały 
się 192 osoby, a uprawnienia otrzymały 174 
(91%). Najwięcej uprawnionych przybyło 
w branży budownictwa ogólnego 78, insta-
lacji sanitarnych 33, instalacji elektrycznych 
25, drogowej 28, mniej w mostowej 7, kole-
jowej 2 i telekomunikacyjnej 1.

Od początku funkcjonowania Izby 
(2003), do egzaminów przystąpiło 1361 

Nowi z uprawnieniami
osób, uprawnienia otrzymały 1134. Przez 
osiem lat tytuły rzeczoznawcy otrzymało 
20 specjalistów (15 z BO,3 z IS, 2 IE)

Komisja rozpatrzyła cztery wnioski na 
rzeczoznawców budowlanych (po dwa 
z instalacji sanitarnych oraz budownictwa 
ogólnego) i wszystkie zostały zaakceptowa-
ne przez krajową komisję.

Odbyły się cztery posiedzenia plenarne, 
dziewięć spotkań prezydium komisji, człon-
kowie pełnili też dyżury i udzielali konsulta-
cji członkom Izby. Udzielono też obszernych 
68 odpowiedzi szczegółowych na zapytania 
dotyczące zakresu uprawnień.

Skład orzekający
Rozpatrzył 225 wniosków wpisania na 

listę członków Izby, 95 dotyczących zawie-
szenia na wniosek zainteresowanego, 69 
w sprawie zawieszenia członkostwa na sku-
tek dłuższego nie opłacania składek, skre-
ślenia 66 osób z powodu nie opłacania skła-
dek, skreślenia na skutek śmierci 23 osób, 
skreślenia 5 osób na ich wniosek, przywró-
cenia członkostwa dla 65, przeniesienia do 
innych izb regionalnych 13, jedną uchwałę 
anulowano.

Komisja rewizyjna
Odbyła siedem spotkań, przeprowadzi-

ła kontrole - kompleksową z działalności 
statutowej i finansowej za 2009, wykonania 
budżetu za I półrocze 2010,stanu środków 
trwałych zaewidencjonowanych w biurze 
Izby, dokumentacji szkoleń organizowanych 
dla członków.

Parady prawne
Podczas cotygodniowych dyżurów, me-

cenas Justyna Grąkowska udzieliła 23 porady 
zarówno w biurze Izby jak i w swej kancelarii 
adwokackiej z prawa gospodarczego: w tym 
zagadnień związanych z procedurami przed 
sądem gospodarczym, postępowaniem na-
kazowym lub upominawczym, w 5 przypad-
kach z prawa cywilnego w związku z zawarty-
mi umowami cywilnymi i ich stosowaniem, 
w 2 z prawa cywilnego i ubezpieczeń spo-
łecznych, w jednym z prawa zamówień pu-
blicznych, w 2 z prawa administracyjnego, 
w 8 przypadkach z prawa budowlanego, je-
den z prawa pracy.

Szkolenia
W 2010 przeprowadzono 43 szkolenia, 

w których uczestniczyło 915 członków Izby, 
w tym 7 szkoleń w Ostrowcu Świętokrzyskim 
dla 168 osób. Sześć osób skorzystało z  dofinan-
sowania do indywidualnego udziału w konfe-
rencjach czy seminariach krajowych. 79 osób 
skorzystało z bezpłatnego wydrukowania norm 
i przepisów w biurze Izby oraz 17 w Ostrowcu. 
Natomiast 49 członków zamówiło prenumera-
tę roczną czasopisma branżowego.

Wykształcenie Liczba czynnych członków %
majster 68 1,84
technik 1391 37,53
inżynier 630 17,00
mgr inżynier i wyżej 1617 43,63
Razem 3706 100,00

Wykształcenie członków Izby
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SzkoLenia

114 tysięcy
Tylu członków na koniec grudnia liczyło 

16 izb regionalnych, skupionych w Polskiej  
Izbie Inżynierów Budownictwa. Najliczniejsze 
są: Mazowiecka 17.186, Śląska 12.697, Mało-
polska 10.531.  Świętokrzyska z 3706 człon-
kami plasuje się na 13 miejsce, przed Podlaską 
3573, Lubuską 2743, Opolską 2637.

Budżet na 2011
Przychody 1.524.640
w tym :
składki 1.125.00
wpisowe 20.000
działalność OKK 335.640
wpłaty z książek 
praktyk 12.500
odsetki 30.000
Wydatki 1.518.300  
w tym:
działalność na rzecz  członków 318.500
pomoc koleżeńska 22.500
OKK 213.800
biuro Izby 150.900
Rezerwa  z 2011  6.340

Rada programowa 
Biuletynu

Odbyła cztery spotkania wyjazdowe, 
dla uzyskania opinii o tematyce publikacji 
w Biuletynie, jak i pozyskania uwag i wnio-
sków, szczególnie dotyczących absurdów, 
utrudnień i kłopotów z jakimi stykają się bu-
dowlani. Spotkania odbyły się w : Mota-En-
gil Central Europe na budowie S7, Condite 
w Kielcach, Elgór w Jędrzejowie, Drogmas 
w Skarżysku. Koszt wydania Biuletynu ob-
ciążający Izbę wyniósł 88,80 % zaplanowanej 
kwoty, resztę pokryły wpływy z reklam.

Sąd dyscyplinarny
Do sądu wpłynęły od rzecznika odpo-

wiedzialności zawodowej cztery sprawy: 
trzy w trybie odpowiedzialności zawodowej, 
jedna dotyczyła odpowiedzialności dyscy-
plinarnej. W dwóch sprawach sąd orzekł 
upomnienia, jedną umorzył. Sprawa dyscy-
plinarna w wyniku działań mediacyjnych, 
zakończyła się ugodą.

W PIIB
Członkami Krajowej Rady są: Tomasz 

Marcinowski i Andrzej Pieniążek, przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej jest Tadeusz 
Durak, członkiem Komisji Kwalifikacyjnej 
jest Wojciech Płaza, członkiem Krajowego 
Sądu Michał Łapiński, w pracach komisji 
uczestniczą - Jacek Bojarowicz – prawno-re-
gulaminowa, Stanisław Zieliński – wniosko-
wa, Wojciech Sierak – ustawicznego dosko-
nalenia zawodowego. 

Pomiar zużycia wody i ciepła
Wybór wodomierza – mokrego czy su-

chobieżnego, bilans zużycia wody w budynku, 
różnice wskazań wodomierzy lokalnych oraz 
głównego na przyłączu w budynku, zagroże-
nia zaniżeniem pomiaru silnym magnesem 
neodymowym, sposoby ograniczenia strat 
wody w sieci, niezgodności odczytu na im-
pulsatorze kontaktronowym ze wskazaniem 
liczydła wodomierza, wybór ciepłomierzy 
mechanicznych – ultradźwiękowych, zdalne 
odczyty radiowe lub kablowe, urządzenia jed-
norazowe, legalizacja, przepisy oraz dyrekty-
wa UE, to bogata tematyka szkolenia. Przed-
stawili ja specjaliści firmy Itron Polska.

O Eurokodach  
w konstrukcjach

Razem BO BM BD BT BK BW IE IS WM
Kielce 2000 1091 50 168 20 16 280 349 26
Busko-Zdrój 185 102 2 21 0 0 17 29 14
Jędrzejów 158 96 1 18 1 2 23 13 4
Kazimierza Wielka 30 14 1 5 1 0 2 5 2
Końskie 122 57 1 13 0 1 27 20 3
Opatów 47 25 3 7 1 1 6 4 0
Ostrowiec Sw. 262 156 3 17 3 2 37 37 7
Pińczów 51 32 0 7 0 1 8 2 1
Sandomierz 149 79 2 7 4 2 15 20 20
Skarżysko-Kamienna 220 112 11 10 5 21 34 27 0
Starachowice 233 140 5 26 0 5 19 31 7
Staszów 177 93 1 20 0 6 27 27 3
Włoszczowa 72 37 1 7 0 2 15 9 1
Razem 3706 2034 81 326 35 59 0 510 573 88
% 100 54,88 2,19 8,80 0,94 1,59 - 13,76 15,46 2,38

Zestawienie członków Izby z podziałem na branże, na koniec 2010 r.

W sali klubu ZUGA przez dwa dni bu-
dowlani poznawali zagadnienia projekto-
wania konstrukcji z betonu Erokod 2 (część 
1-1 konstrukcje żelbetowe). Doc. Barbara 
Goszczyńska z zakładu konstrukcji betono-
wych i budownictwa przemysłowego kate-
dry wytrzymałości materiałów i konstrukcji 
betonowych Politechniki Świętokrzyskiej 
mówiła m.in. o regułach ogólnych i regułach 
dla budynków, stanach granicznych nośności 
i użytkowalności, przedstawiła tez przepisy 
dotyczące konstruowania podstawowych 
elementów żelbetowych.

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

***

Projektowanie konstrukcji żelbetowych 
według norm Eurokod 2, zgromadziło grupę 
członków Izby zainteresowanych tym zagad-
nieniem. Łódzka firma Intersoft przywiozła 
bogate materiały dotyczące kompletnego 
oprogramowania jak i moduły wymienne 
do już posiadanych programów przez pro-
jektantów. Szczegółowe informacje przedsta-
wiła Monika Sędziak, odpowiadała także na 
pytania uczestników szkolenia.
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Interesująco o rurach...
Posadowienie kamionkowych rur ka-

nalizacyjnych w drogach, dlaczego właśnie 
kamionka w drogach, zasadność posiadania 
aprobaty technicznej IBDIM w aspekcie in-
nych właściwości niż wymagania normy PN 
EN 295, zapisy techniczne SIWZ a obowią-
zujące prawo budowlane i ustawa o PZP- te-
maty, które zgromadziły tak dużo chętnych, 
że nie mogli pomieścić się w sali kieleckiego 
oddziału GDDKiA. Zagadnienie referowały 
Urszula Sułek i Ilona Połańska z oddziału 
polskiego Keramo - Steinzeug NV.

z izby

W ciągu trzech miesięcy prezes Izby 
Andrzej Pieniążek odwiedził w biurach par-
lamentarnych posłów w naszym regionie. 
Byli to:Marzena Okła – Drewnowicz, Maria 
Zuba, Henryk Milcarz, Sławomir Kopyciński, 
Zbigniew Pacelt, Andrzej Bętkowski , Bartło-
miej Dorywalski, Krzysztof Grzegorek.

Intencją tych spotkań było zapoznanie po-
słów z ośmioletnimi doświadczeniami Świę-
tokrzyskiej Izby, w aspekcie pojawiających 
się co kilka lat projektów nowelizacji ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa i urbanistów.

- Ataki na wspomniane izby sprawiały 
wrażenie, jakby parlamentarzyści, którzy 
w 2000 roku uchwalili samorządy, byli im 
przeciwni, tak przy okazji, choć ich zasad-
nicza niechęć skierowana była na inne śro-
dowiska. Przy każdymi takim ataku, mu-
sieliśmy uzasadniać istnienie izb inżynierów 
budownictwa. To co z takim ogromnym 
trudem przez lata zostało zorganizowane 
i funkcjonuje poprawnie, miałoby zostać 
zaprzepaszczone ? Tym bardziej, że nie ma 
innego reprezentanta środowiska budow-
lanych, zainteresowanie stowarzyszeniami 
mocno osłabło, a związki zawodowe są 
zmarginalizowane – mówi Andrzej Pienią-
żek, prezes Świętokrzyskiej Izby.

W rozmowach pomocna była obszerna 
informacja o Izbie jaką otrzymali posłowie - 
czym się zajmuje, co robi dla członków, jaki 
jest zakres i udział członków w szkoleniach, 
efektywność przeprowadzanych sesji egza-
minacyjnych na uprawnienia budowlane, 
wywiązywanie się członków z pełnionych 
funkcji technicznych w budownictwie.

- Okazało się, że parlamentarzyści nie 
byli przeciwni funkcjonowaniu izb bu-

Wizyty parlamentarne
dowlanych, nie znajdowali uzasadnienia 
dla popierania projektów nowelizacji usta-
wy o samorządach zawodowych. Bardzo 
życzliwie wysłuchali informacji o dorobku 
dotychczasowym Izby, a szczególnie jej 
otwartości na przyjmowanie nowych człon-
ków, których przybyło w regionie ponad 
tysiąc sto osób.

Pokłosiem spotkań było grupowe wy-
stąpienie z interpelacją posłów - Marzeny 
–Okła Drewnowicz, Artura Gierady, Kon-
stantego Miodowicza i Zbigniewa Palcelta. 
Z podobną interpelacją wystąpił Henryk 
Milcarz, a Sławomir Kopyciński skierował 
zapytanie poselskie. Na wszystkie pisma od-
powiedział marszałkowi Sejmu, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
Piotr Styczeń. Stwierdził on, że ministerstwo 
tych projektów nie popiera, uważa funkcjo-
nowanie izb budowlanych za potrzebne, bo-
wiem działalność tę cechuje szczególna dba-
łość o wykonywanie zadań powierzonych im 
przez Państwo.

Prezes naszej Izby, A. Pieniążek podzię-
kował posłom za szczególne zainteresowanie 
się sprawami izb budowlanych i skierowanie 
do marszałka Sejmu stosownych pism.

Warto też wspomnieć, że krajowe rady 
izb architektów, urbanistów i inżynierów 
budownictwa, we wspólnym oświadczeniu 
zaprotestowały przeciwko majstrowaniu 
przy ustawie o samorządach zawodowych. 
Oświadczenie skierowano do parlamenta-
rzystów i resortu.

Pozytywne stanowisko dla wspomnia-
nych izb i samorządów zajął także Trybunał 
Konstytucyjny, który nie podzielił słuszno-
ści wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich 
w tej sprawie.

Wzmacnianie 
konstrukcji 

Tadeusz Bartosik oraz Marian Pradło 
z S&P Polska w Malborku, przedstawili 
w dużym skrócie zagadnienia wzmacniania 
konstrukcji budowlanych materiałami kom-
pozytowymi na bazie włókien węglowych, 
szklanych i aramidowych. M.in. wzmacnia-
nie ustrojów nośnych budowli za pomocą 
mat z włókna węglowego, mat szklanych 
i taśm aramidowych, wstępnie sprężanych 
i doklejonych do zbrojenia obwodowego, 
taśm z włókna węglowego wpuszczanych 
w elementy drewniane, czy kompozytowych 
do wzmacniania konstrukcji stalowych i że-
liwnych.

Mówili także o zastosowanie geosyntety-
ków do wzmacniania drogowych nawierzch-
ni bitumicznych, siatkami zbrojeniowymi 
oraz siatkami z geowłókniną.

Prezentacja Wavinu
Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.  zorgani-

zował w sali Świętokrzyskiej Izby szkolenie: 
INTESIO - systemowe rozwiązania zagospo-
darowania wody deszczowej. Prezenterzy fir-
my – menedżerowie Agnieszka Wrzesińska 
i Robert Baliński przedstawili zastosowanie 
w drogownictwie PackDrain oraz omówili 
systemy studni Wavin zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 13598-2. Jak zwykle 
wizyty ekip z Wavinu wywołują spore zain-
teresowanie specjalistów tej branży, o czym 
świadczy przyjazd na szkolenie budowlańca 
z Sandomierza. Wavin od lat oferuje kom-

pletne rozwiązania w dziedzinie kanalizacji, 
w tym systemy zarządzania wodami opado-
wymi, minimalizujące ryzyko negatywnego 
oddziaływania  na środowisko.
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StaracHoWice

To było potrzebne spotkanie, dla władz 
starachowickich jak i dla członków Izby 
z tamtejszego powiatu. Tym bardziej, że fre-
kwencja dopisała pod każdym względem. 

Do sali Bruksela Hotelu Europa przyje-
chała jak i na poprzednie spotkania – Urszula 
Markowska, dyrektor Wojewódzkiego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego i nama-
wiała budowlanych do współpracy z powia-
towymi inspektorami.

Prof. Marek Iwański specjalista inżynierii 
komunikacyjnej z Politechniki Świętokrzy-
skiej sugestywnie przedstawił nowości jakie 
uczelnia przygotowała dla studentów, wyja-
śnił też w skrócie źródło narzekań na nasze 
polskie drogi.

Krzysztof Strzelczyk, zastępca dyrektora 
Oddziału GDDKiA zaprezentował na ekranach 
sali plany inwestycji drogowych w regionie, te 
realne i odłożone przez rząd na lata następne.

Wielkie brawa całej widowni otrzymał 
Roman Deska, dyrektor starachowickiego 
Tarcopolu, który zafascynował zebranych 
ciekawymi opowieściami o mostach i wia-

Podczas spotkaniu u starosty stara-
chowickiego Andrzeja Matyni, mówiono 
o udziale budowlanych w rozwoju powiatu, 
o skomplikowanych przepisach i trudnej 
ich interpretacji, wielu jeszcze perypetiach 
i uciążliwościach jakie napotykają inwesto-
rzy i projektanci, a także wykonawcy. Dla-
tego przy ustalaniu nowych praw należy 
wsłuchiwać się w głosy praktyków, korzystać 
z dobrych rad, również przy reformowaniu 
szkodnictwa zawodowego i systemu studiów 
inżynierskich. Poprawki wymagają przepisy 

Wizyta u starosty

o zamówieniach publicznych, które unie-
możliwiają niekiedy zlecanie prac na korzyst-
nych warunkach. 

duktach w Chinach posiłkując się zdjęciami 
z wyprawy mostowej do Państwa Środka, 
prowadzonej przez prof. Kazimierza Flagę 
z Politechniki Krakowskiej.

Ciekawe były opinie o budowlanych, 
w tym specjalistach z uprawnieniami, starosty 
Andrzeja Matyni oraz zastępcy prezydenta 
Starachowic, Sylwestra Kwietnia (udanie za-
stąpił swego szefa, Wojciecha Bernatowicza, 
który musiał wcześniej opuścić spotkanie).

Szczególne owacje otrzymali szefowie 
Budromostu prezes Ryszard Wojton oraz 
dyrektor Tarcopolu Roman Deska, z okazji 
jubileuszu XX-lecia obu firm.

Prezes Andrzej Pieniążek przypominał 
o konieczności ustawicznego uzupełniania 
wiedzy technicznej a także o możliwości ko-
rzystania przez członków z bezpłatnych szko-
leń organizowanych w Izbie.

Goście oraz członkowie Izby byli tak za-
dowoleni, że długo jeszcze po oficjalnym za-
kończeniu spotkania dyskutowali i wspomi-
nali dawne budowlanych lata. Nie spieszno 
było im do domów…

Tarcopol to jest to
Skromność ludzi ze starachowickiego 

Tarcopolu jest zastanawiająca, tymczasem 
firma jest postrzegana na budowach dróg 
i autostrad jako jedna z najlepszych. Zajmu-
je się obiektami mostowymi, od projektów 
po wykonywanie bitumicznych pokryć dy-
latacyjnych, nawierzchni z żywic epoksydo-
wych, warstw ochronnych izolacji z asfaltu 
twardolanego, po doradztwo, ekspertyzy, 
przeglądy, diagnostykę, badania laborato-
ryjne betonu w konstrukcjach mostowych 
i drogowych. Na 140 pracowników w od-
działach starachowickim i wrocławskim za-
trudnia się 40 doświadczonych inżynierów, 
w tym 25 z uprawnieniami budowlanymi. 
Dlatego pracownicy Tarcopolu z dyrekto-
rem Romanem Deską, mają powody do 
satysfakcji w roku XX-lecia działania spółki. 
W spotkaniu z przedstawicielami Izby wzię-
ły udział – Elżbieta Strzelecka specjalista ds. 
przygotowania produkcji, Marta Nagłowska 
kierownik oddziału w Starachowicach.

Diamentowy Budromost
Doceniają nas za świetną robotę na dro-

gach, za ciągły rozwój firmy i inwestowanie 
w pracowników jak i w nowoczesny sprzęt 
– skomentował przyznanie firmie „Diamen-
tu Forbesa 2011”, akurat w roku jubileuszu 
XX-lecia, prezes Ryszard Wojton. Podczas 
wizyty w siedzibie Budromostu w Wąchoc-
ku, dyskutowano o potrzebie modyfikowa-
nia nieżyciowych przepisów o przetargach 
publicznych, o zjawiskach występujących 
w konkurencji o zlecenia, których jest coraz 
mniej, o roli PIIB wpływania na kształto-
wanie zasad i procedur w budownictwie, 
w tym drogowym szczególnie. W spotkaniu 
z członkami kierownictwa Izby uczestniczyli 
:Grzegorz Adamus, wiceprezes firmy, Stani-
sław Kamiński dyrektor ds. wykonawstwa, 
Grzegorz Woźniak naczelny inżynier, Paweł 
Pucułek szef marketingu.

Nie spieszno do domu…
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103 kandydatów do uprawnień budowla-
nych zasiadło w sali klubu ZUGA do pisania 
egzaminu testowego. Po sprawdzeniu danych 

Jesienna sesja egzaminacyjna
personalnych przy wejściu do sali, zdający za-
jęli miejsca za stolikami. Dla rozluźnienia się, 
wypełniali dobrowolnie anonimową ankietę 
na temat pracy zawodowej i wiedzy wynie-
sionej z uczelni.

Kandydaci do uprawnień w zależności od 
charakteru egzaminu mieli: 2,5 godziny na 
udzielenie odpowiedzi na 75 pytań (upraw-
nienia wykonawcze), trzy godziny na 90 py-
tań (projektowanie i wykonawstwo), 2 godz. 
na 60 pytań, godzinę na 30 pytań (rozszerze-
nie uprawnienia), 45 minut przy egzaminie 
na uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Wszyscy zdający otrzymali pytania jakie 

w tym dniu obowiązywały we wszystkich 
izbach regionalnych podczas pisania testu. 
Kielecką przesyłkę z Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa tuż przed testem otworzy-
li członkowie komisji egzaminacyjn

W dwa dni później na stronie interneto-
wej Izby zamieszczono listę 99 osób, które 
zaliczyły test pisemny (dołączyli do tej grupy 
osoby powtarzające egzamin)oraz podano 
terminy egzaminów ustnych.

Łącznie po egzaminach 100 osób cieszyło 
się z zaliczenia kolejnego sprawdzianu zawo-
dowego. Tym, którym się nie powidło, pozo-
staje ponowić starania w sesji wiosennej.

Posłowie budowlanym
Takiej reprezentacji parlamentarzystów nie 

notowano w kronikach uroczystego wręczania 
uprawnień budowlanych. Tym razem w sali 
Lustrzanej WDK gratulacje z okazji zdania 
egzaminów i życzenia udanego wypełniania 
zawodu zaufania publicznego, składali święto-
krzyscy posłowie : Marzena Okła –Drewno-
wicz, Henryk Milcarz i Sławomir Kopyciński. 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 
Andrzej Pawelec poinformował, o wynikach 
egzaminów, o obowiązkach jakie czekają bu-
dowlanych  pełniących samodzielne funkcje 
techniczne, a także o korzyściach wynikają-
cych z członkostwa w Świętokrzyskiej Izbie.

Wspólnie  z prezesem naszej Izby, Andrze-
jem Pieniążkiem wręczyli decyzje o nadaniu 
uprawnień zawodowych. Po czym wszyscy 
obdarowani złożyli gremialne ślubowanie. 
Toast za pomyślność w pracy zawodowej 
i sukcesy osobiste, wzniesiono tradycyjnie 
lampką szampana.

Prezes Izby A.Pieniążek przypomniał, że 
w ciągu ośmiu lat funkcjonowania samorzą-
du zawodowego budowlanych, uprawnienia 
z Izby otrzymało 1100 osób, w kraju ponad 
27 tysięcy. To wszystko za mało, okazuje się 
że w niektórych dziedzinach budownictwa, 
niedostatek ludzi z uprawnieniami budow-

lanymi jest bardzo duży. Rosnąca liczba mło-
dych ludzi podejmujących studia na wydzia-
łach budownictwa nie stanowi rozwiązania, 
bowiem staną się oni doświadczonymi bu-
dowlańcami dopiero za osiem, dziesięć lat.

Wśród osób towarzyszących nowo mia-
nowanym budowlanym, byli członkowie 
rodzin, koledzy z pracy, a jeden z inżynierów 
po odbiór uprawnienia delegował... żonę, 
bowiem nie mógł przyjechać, ze względu na 
obowiązki na budowie daleko od Kielc.

Jak na każdym spotkaniu w sali WDK 
obecni byli prezesi i przedstawiciele stowa-
rzyszeń technicznych współpracujących 
z naszą Izbą.
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Zmarli w 2010
Karol BEDNARSKI
Marek BORYCKI
Marek KARUZEL
Józef ŁĘGOWIK
Kazimierz ZIELONKO
Krystyna KLOCEK
Zenon OSIKA
Janusz CIBOROWSKI
Marek CIEŚLIKIEWICZ
Andrzej SADOWSKI
Adam HANSZKE
Czesław PATER
Ireneusz KOWALIK
Wiesław KUKLEWSKI
Mieczysław JANIEC
Tadeusz KRAKOWIAK
Jerzy PIOTROWSKI
Jerzy WÓJCICKI
Dariusz GĘBSKI
Wiesława ŁACHAN
Jarosław MIJAS
Kazimierz DREJ
Mirosław TRUŚ
Zdzisław SZYSZKOWSKI

Pracował w biurze projektowym, za-
trudniającym 40 pracowników. Przez 
siedem miesięcy był asystentem projek-
tanta, a później samodzielnie przez kilka 
lat projektował, włącznie ze spotkaniami 
z inwestorami i wykonawcami, wizytami 
na placach budów.

- Charakterystyczne dla brytyjskiego bu-
downictwa jest posadowienie obiektów na 
fundamentach pośrednich, ze względu na 
trudne warunki gruntowe. Typowym zjawi-
skiem jest wykorzystywanie posadowienia 
pośredniego nawet dla lekkich konstrukcji 
stalowych. Nasze projekty wykonawcze fun-
damentów obejmowały dokumentacje do 
poziomu pali. Firmy wykonujące część fun-
damentową obiektów sporządzały również 
projekty wykonawcze palowania według 
wytycznych projektanta. Jest to rozsądne 
rozwiązanie, bowiem duże firmy wykonaw-
cze stały się specjalistami w tej dziedzinie. 
Znajomość praktycznych zagadnień za-

Młody projektant kresu robót, a przede wszystkim ekonomia 
w określaniu zapotrzebowania na stal i be-
ton, czynią powyższe rozwiązanie atrak-
cyjnym z punktu widzenia wszystkich stron 
procesu inwestycyjnego – twierdzi Maciej 
Kowalik.

Ciekawsze projekty ?
- Projekt fundamentów na palach pod 

elektrownię wiatrową. o wysokości50 me-
trów. Budynek biurowy o konstrukcji sta-
lowej zespolonej. Rozbudowy istniejących 
oraz budowy nowych wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. Hala wyso-
kiego składowania wraz z obiektami biu-
rowymi zlokalizowana na terenie lotniska 
położonego w południowej części Anglii. 
Centrum przesyłu danych, centrum zarzą-
dzania kryzysowego. 

Są kłopoty z akceptacją projektów, np. 
elewacji zewnętrznych ?

- Załatwiają te sprawy organa architek-
toniczno- budowlane, które dają pozwolenia 
na budowę. Cala procedura od zgłoszenia 
inwestycji do uzyskania pozwolenia trwa 
12 tygodni. Często okres oczekiwania udaje 
się skrócić, bowiem lokalnym władzom zale-
ży, aby nie blokować inwestycji, gdyż nacisk 
społeczności jest bardzo poważny. Dzielni-
ce Londynu jako samodzielne samorządy, 
prześcigają się w skracaniu wszelkich proce-
dur, by zjednywać sobie inwestorów. 

Maciej Kowalik, absolwent konstrukcji bu-
dowlanych Politechniki Świętokrzyskiej, 
przed wyjazdem na Wyspy, pracował na bu-
dowie. Wrócił i zamierza aktywnie działać 
w sektorze budownictwa. W sesji jesiennej 
zdobył uprawnienia budowlane.
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Jubileusz Hydromelu
Na początku marca pracownicy konec-

kiego Hydromelu świętowali 50- lecie istnie-
nie firmy – tradycji budownictwa hydrotech-
nicznego oraz 20- lecie przekształcenia jej 
z państwowej w spółkę prawa handlowego. 

W pogranie jubileuszu była uroczysta 
msza św., spotkanie z zacnymi gośćmi, zasłu-
żonymi pracownikami firmy, którzy otrzy-
mali odznaczenia.

Ponieważ impreza jubileuszowa odbywa-
ła się w trakcie drukowania „Biuletynu”, rela-
cję zamieścimy w następnym wydaniu.

Po studiach w Politechnice Warszawskiej na 
Wydziale Inżynierii Budowlanej uzyskał ty-
tuł mgr inż. budownictwa lądowego. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1971 r. w Kielecko- 
Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, 
później Politechnice Świętokrzyskiej w Kiel-
cach. W 1981 roku obronił pracę doktorską 
z zakresu odporności korozyjnej i ochrony be-
tonów w Instytucie Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej.
W latach 1984- 1985 pełnił obowiązki dy-
rektora Instytutu konstrukcji budowlanych, 
a w 1999/2000 był prodziekanem Wydziału 
Budownictwa Lądowego. 
Realizował pasję zawodową jaką była ochrona 
zabytkowych obiektów budownictwa i archi-
tektury, nie tylko w kraju, ale również na tere-
nie Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy i Francji. 
Dr Andrzej Deneka był promotorem ponad 80 
prac magisterskich, z których każda stanowi-
ła nieocenioną wartość z zakresie dokumen-

towania, rozpoznania i ochrony zabytkowych 
dworków, pałaców, kamienic mieszczańskich, 
zespołów przemysłowych.
Dr inż. Andrzej Deneka uczestniczył do ostat-
nich dni w pracach prowadzonych przez kate-
drę architektury i urbanistyki w klasztorze na 
Św. Krzyżu i na Karczówce, inwentaryzacjach 
polskich grobów na cmentarzach - Łycza-
kowskim we Lwowie, Bajkowym w Kijowie, 
w Czerniowcach oraz w Dyneburgu na Łotwie. 
Zmarł w wieku 70 lat.

Odbyło się w Izbie tradycyjne spotka-
nie przewodniczących regionalnych stowa-
rzyszeń technicznych dla podsumowania 
współpracy oraz uzgodnienia przedsięwzięć 
w nowym roku. Tym razem w gościnnych 
progach Izby pojawili się: Alfred Zgo-
da - przewodniczący RW NOT, Grzegorz 
Mieczkowski – prezes SEP, Wojciech Sie-
rak –prezes SITK, Bożena Gumułka prezes 

Co roku w grudniu…

Gratulacje  
dla Budromostu, 
Kartelu i Roadu!

Pierwsze miejsce w rankingu firm re-
gionu świętokrzyskiego najdynamiczniej 
zwiększających swą wartość, w grupie osiąga-
jących obroty 50- 250 mln, zajął Budromost 
Starachowice z siedzibą w Wąchocku. Na 
czwartym miejscu uplasowało się Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel 
z Jędrzejowa. Piąte miejsce w grupie firm 
o najmniejszych obrotach, do 50 mln, zajął 
ROAD Zakład Produkcji Urządzeń Elek-
trycznych we Włoszczowie.

Wszystkie wspomniane firmy otrzymały 
Diamenty Forbesa 2011.

Natomiast po raz pierwszy magazyn For-
bes oraz redakcja OnetBiznes przyznał wy-
różnienia „e- Diamenty” za najlepsze korpo-
racyjne strony internetowe. Pierwsze miejsce 
zajął ROAD za stronę www.road.com.pl

Zestawienie „Diamenty Forbesa 2011” 
zostało opracowane na podstawie szwajcar-
skiej metody wyceny wartości firm, uwzględ-
niającej wyniki finansowe z ostatnich 3 lat 
oraz wartość majątku. 

Dr Andrzej Deneka

PZITS, Marian Skawiński - prezes Związku 
Mostowców RP, wiceprezes PZITB dr Ste-
fan Szałkowski.

Najwięcej czasu zajęła dyskusja nad sku-
tecznym zwiększeniem efektywności szko-
leń, w aspekcie sugerowanego przez PIIB 
(Polską Izbę Inżynierów Budownictwa)
ustawicznego kształcenia inżynierów. Idzie 
nie tylko o wyniki liczbowe (43 szkolenia w  
2010 i blisko tysiąc uczestników), ale i for-
my oraz sposoby docierania z atrakcyjnymi 
i oczekiwanymi tematami do członków Izby.

Krytycznie oceniono sugestie „war-
szawskie” wprowadzenia punktowania 
udziału w szkoleniach i określenia limitu 
pkt., jaki każdy inżynier miałby zdobyć 
w ciągu czterech lat.

Zaakceptowano intencję powrócenia 
do organizacji w Kielcach ogólnokrajowej 
konferencji „warsztat rzeczoznawcy bu-
dowlanego”. Stowarzyszenia zadeklarowały 
współudział w tym przedsięwzięciu, które-
go głównym organizatorem byłby Oddział 
PZITB oraz Politechnika Świętokrzyska.

Nie płacą...
– W ubiegłym roku wartość zaległych 

płatności najważniejszych firm budowlanych 
zwiększyła się o przeszło jedną czwartą, do po-
nad 2 mld zł z 1,5 mld w roku 2009 – mówi To-
masz Starzyk z D&B. Urosła też góra niezapła-
conych w terminie faktur: z 45,5 tys. do prawie 
57 tys. Tylko w grudniu tych ostatnich przybyło 
ponad pół tysiąca w porównaniu z końcem 
roku 2009. Zarazem średnie opóźnienie płat-
ności w budownictwie wzrosło z 21 do 28 dni. 

Jak się nie dać …
Dobrze, iż piszecie o generalnych. Bo zda-

rzają się tak niesolidni, że głowa boli.
Po zaakceptowaniu oferty podwykonawcy 

na  pakiet robót, często są urządzane tzw.do-
grywki, w którym dziwnym trafem wygrywają 
zaprzyjaźnione firmy.

Jeśli przebrnie się i ten etap szczęśliwie, to 
w momencie podpisania umowy, generalny 
zmniejsza uzgodnioną cenę. Bo dolicza dla 
siebie jeszcze 5 proc . kaucji, 2 proc. za geodetę, 
3 proc. za generalkę, a to za ubezpieczenie. Bra-
kuje jeszcze składki na pokropek…
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środoWiSko

Gospodarka ma się rozwijać, konkuro-
wać z innymi krajami, a tymczasem jest 
takie księstwo w Państwie, które nie tylko 
robi wbrew, ale jest ekonomicznym szkod-
nikiem. To pseudo ochrona środowiska.

Nie dość, że zagwarantowali sobie pra-
wo do bezkrytycznych decyzji, na podsta-
wie bezdusznych i absurdalnych przepisów, 
wprowadzili mitręgę biurokratyczną, która 
musi przejść każdy inwestor i wytwórca, to 

Zmiana mentalności 
na dodatek „uprawnieni” nieźle z tego żyją, 
opracowując makulaturę, czyli raporty 
oddziaływania na środowisko. Nawet dla 
małego warsztatu garażowego…Tak jakby 
w poprzednich latach minionego wieku nikt 
nie dbał środowisko.

I co się okazuje. Wszyscy się boją co-
kolwiek zrobić, zakwestionować, bo lobby 
pseudo środowiskowe jest mocniejsze od 
polityki gospodarczej. Nikt nie potrafi wy-

tłumaczyć, że najpierw jest gospodarka 
– oczywiście na rozsądnych warunkach 
środowiskowych - także warunki życia dla 
ludzi, a dopiero później dbanie na równie 
rozsądnych warunkach, o ptaszki, motylki, 
susły i chomiki, jakieś nieznane drzewa czy 
krzewy.

Ludzie zajmujący się ochroną środo-
wiska, muszą też wiedzieć, że oni …żyją 
z budżetu państwa, z pieniędzy wypraco-
wanych przez gospodarkę, więc powinni jej 
sprzyjać, a nie utrudniać działanie. Trochę 
zmiany mentalności przydałoby się…

Inwestorzy, przedstawiciele władz sa-
morządowych narzekają, że nie wiedzą 
o ustalanych obszarach chronionych Natu-
ra 2000 

- Przed laty Komisja Europejska zwró-
ciła Polsce uwagę, że nie została stworzo-
na poprawnie sieć obszarów Natura 2000, 
jest zgłoszona lista obszarów, na których 
w ogóle nie wolno było nic robić. Z tego po-
wodu w 2008 minister ochrony środowi-
ska powołał zespoły specjalistyczne, które 
miały zaproponować najbardziej cenne 
obszary przyrodnicze, do zgłoszenia jako 
obszary Natura 2000.Później wszystkie te 
propozycje były konsultowane z naukow-
cami z PAN w Krakowie. Obszary wyty-
powane, jest ich w świętokrzyskim ok. 14 
proc. powierzchni, przy średniej w kraju 
ok. 20 proc., zostały skierowane do Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, któ-
ra miała obowiązek przeprowadzić kon-
sultacje społeczne. I takowe konsultacje 
zostały przeprowadzone. Wszystkie rady 
gmin, na terenach których były propono-
wane wspomniane obszary, zostały powia-
domione i w drodze uchwał, zajmowały 
stanowisko wobec tych propozycji. Były 
opinie pozytywne i negatywne, pojawiły 
się też sugestie ograniczenia lub w zamian 
proponowały inne tereny.

Zastrzeżenia gmin lub sprzeciwy zostały 
uwzględnione?

- Są to opinie, które nie wiążą organu po-
dejmującego decyzję. 

Kto podejmuje decyzje o obszarach Na-
tura 2000, czy można decyzje zaskarżyć, 
wnioskować o rewizję zatwierdzonych ob-
szarów chronionych?

Przepisy, dyrektywy, obszary
Rozmowa z dr. Waldemarem Pietrasikiem, dyrektorem regionalnym Ochrony Środowiska

- Ostateczna decyzja należy do ministra, 
a ten wysyła listę obszarów do KE.

Tylko że instytucje, inwestorzy i samorzą-
dy zgłaszają pretensje, że nie wiedzieli o no-
wych ustaleniach wobec obszarów. Jedno-
cześnie nasuwa się pytanie, dlaczego decyzje 
ministra dotyczące obszarów Natura 2000 są 
arbitralne. 

- Nie wiem, to sprawa generalnej dyrekcji 
i ministerstwa.

Kto zmieni przepisy według których 
projektanci projektują idiotyczne przejścia 
dla zwierząt, jako element europejskich 
tras migracyjnych, a nikt od lat takich zwie-
rząt w terenie nie widział? Po co wydawać 
pieniądze na różnego rodzaju separatory. 
zbiorniki, itp. urządzenia, jeśli po pięciu 
latach eksploatacji drogi, nie stwierdza się 
żadnych zanieczyszczeń?

- Początkiem jest projekt ustawy o ochro-
nie środowiska, który powinien być konsul-
towany i był z licznymi instytucjami i orga-
nizacjami społecznymi. Jest też delegacja 
dla ministra do wydawania rozporządzeń. 
Zawsze można je zmienić. Gorzej jeśli doty-
czy to prawa europejskiego.

Prawo i dyrektywy KE też są do podważe-
nia, jeśli ma się argumenty. Choćby takie, że 
warunki dla motyli, ptaszków nie mogą być 
ważniejsze od warunków do życia ludzi, przy 
zachowania rozsądnych zasad. Nie można 
doprowadzać do absurdów.

- Proszę pamiętać, że swój udział w tych 
jak pan mówi absurdalnych sprawach, 
mają inwestorzy, którzy zlecają projektan-
tom tworzenie raportów środowiskowych. 
W tych opracowaniach inwestor wymienia 
co i gdzie należy chronić. My na podstawie 

tych raportów, swoich opinii i ewentualnie 
planu przestrzennego zagospodarowania, 
a jeśli go nie ma, sięgamy do obowiązują-
cych norm i wydajemy decyzje.

Czyli nie ma innego rozwiązania?
- Jeśli nie można znaleźć sposobu na 

ochronę środowiska, istnieje możliwość 
stworzenia obszaru ograniczonego użytko-
wania. Czego jednak inwestorzy starają się 
unikać, bo to wiąże się z odszkodowaniami 
za ograniczenie warunków.

Decyzje środowiskowe są nieodwołalne?
- Decyzje środowiskowe podajemy do 

ogólnej wiadomości w formie obwieszczenia. 
Dopuszcza się możliwość składania do gene-
ralnej dyrekcji, odwołań, uwag i wniosków, 
nie tylko przez strony, ale i społeczność, or-
ganizacje ekologiczne. Organa samorządo-
we mogą odwoływać się do kolegium. 

„Wodociągi” piąte
Rzeczpospolita” zestawiła setkę spółek, 

do których w ramach unijnego dofinan-
sowania trafiło łącznie 12, 2 mld zł. Na 
podstawie podpisanych już umów o dofi-
nansowanie w latach 2007 – 2013, powstał 
ranking firm, które uzyskały najwyższe do-
tacje z UE. 

Wśród nich na prestiżowym 5.miejscu 
znalazły się „Wodociągi Kieleckie”, realizu-
jące projekt „Kompleksowa ochrona wód 
podziemnych aglomeracji kieleckiej”, przy 
udziale wynoszącego przeszło 300 milionów 
złotych dofinansowania z unijnego Fundu-
szu Spójności. Realizacja rozpocznie się po 
otrzymaniu decyzji z UE.



131/2011 Biuletyn Świętokrzyski

noWości

 - Coraz lepiej postępuje wdrażanie tech-
nologii recyklingu głębokiego na zimno z as-
faltem spienionym, w zakresie którego prace 
prowadzone są w naszej katedrze od kilku 
lat. Moi współpracownicy a zwłaszcza mgr 
inż. Anna Chomicz- Kowalska nadzorowali 
wszystkie prace przygotowawcze, które za-
kończyły się wykonaniem pierwszych robót 
w ubiegłym roku na drogach regionu. Za-
interesowanie recyklingu jest bardzo duże. 
W ubiegłym roku założenia technologii 
przedstawiłem na seminarium dla drogo-
wców w Janowie Lubelskim, technologię recy-
klingu prezentowałem też podczas konferen-
cji zorganizowanej przez Kongres Drogowy 
oraz Konwent Zarządców Dróg Wojewódz-
kich w Zakopanem, a także w bieżącym roku 
na seminarium w Augustowie zorganizowa-
nym przez SITK Oddział w Białymstoku. 

Uroczysko  
ekskluzywne  
i przytulne

Na początku marca goście mogli już 
skorzystać z nowego obiektu Hotelu „Uro-
czysko” w Cedzynie. Obszerne i wspaniałe 
zaprojektowane hole, ze świetlikami dacho-
wymi zapewniającymi naturalne doświetle-
nie, cześć konferencyjna w pełni z automa-
tyzowana i klimatyzowana, wysoki standard 
wyposażenia pokoi hotelowych, w tym no-
woczesne ogrzewanie panelami gazowymi 
zakrytymi w ścianach.

Do tego znakomicie wyposażony i funk-
cjonujący zespól rekreacyjny z basenami , 
wannami, saunami, grotą solną i łaźnią pa-
rową. Wokół tereny spacerowe, las, obszerny 
parking i zalew.

Nic dziwnego, że w ubiegłym roku pod-
czas rekonesansu przedstawicieli spółki 
EURO 2012 oraz PZPN, hotel Uroczysko 
(w 2010 otrzymał cztery gwiazdki)został 
zarezerwowany dla potrzeb gości oficjalnych 
UEFA.

Nowoczesne technologie
wbudowywania takiego betonu asfaltowego 
wynosi 115- 120 0C. Tym samym, prace takie 
można wykonywać wczesną wiosną i późną 
jesienią, co wydłuża sezon wykonawczy dla 
drogowców. Niebagatelną sprawą jest oszczęd-
ność energetyczna, związana z mniejszym 
zużyciem paliwa do wytwarzania mieszanki 
mineralno- asfaltowej.

- Pierwsze doniesienia o tej technologii po-
jawiły się na świecie kilka lat temu, przed czte-
rema laty wykonano pierwsze drogowe odcin-
ki doświadczalne. Podjęliśmy też prace u nas 
i obecnie sprawdzamy jakie mogą być efekty. 
Mamy doświadczenia laboratoryjne, jesteśmy 
przekonani do tych technologii, ale potrzebny 
jest administrator drogi, który zgodzi się zasto-
sować nowy asfalt - modyfikowany woskiem 
syntetycznym do betonu asfaltowego. Potrzeb-
ny będzie też wykonawca. Jeśli ich znajdziemy, 
wówczas będzie można mówić o szczegółach. 
Jesteśmy po wstępnych rozmowach i liczymy, 
że na wiosnę uda się zrealizować kilka odcin-
ków przebudowy dróg w technologii recyklin-
gu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym 
jak również wykonać nawierzchnię z betonu 
asfaltowego z asfaltem modyfikowanym wo-
skiem syntetycznym, tzw. asfaltem niskowisko-
zowym, a może nawet w mieście będzie możli-
we zastosowanie tych technologii.

Jest jeszcze kolejna nowinka. Małopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał pierw-
szy odcinek z użyciem betonu asfaltowego 
drenażowego. Beton ten został opracowany 
w Wielkiej Brytanii, później był wykorzysty-
wany w krajach Beneluxu, a więc tam, gdzie 
występuje sporo opadów. Ma służyć do po-
prawienia bezpieczeństwa jazdy przy dużych 
deszczach, aby nie tworzyło się zjawisko 
aquaplaningu. Zawiera bowiem do 18 proc. 
wolnej przestrzeni . W skrócie - woda wpływa 
w warstwę ścieralną nawierzchni wykonanej 
z betonu asfaltowego drenażowego, a później 
dołem warstwy z niego wypływa.

- W Polsce, nie mamy aż tak dużych opa-
dów, dlatego rozważa się wykorzystanie beto-
nu asfaltowego drenażowego do redukcji ha-
łasu powstającego w wyniku toczenia się kół 
pojazdów. Na powierzchni porowatej, hałas 
taki jest tłumiony, rozchodzi się jakby w głąb 
tej warstwy. Beton asfaltowy drenażowy 
musiałby mieć stale dobrą porowatość. Nie-
stety, u nas mamy zimy, aby więc zachować 
duża porowatość takiego betonu asfaltowego 
nie wolno drogi posypywać piaskiem zmo-
czonym solanką w warunkach zimowego 
utrzymania, bo pory zostałyby pozatykane. 
Poczekamy na ocenę tego odcinka po zimie. 

Takie nawierzchnie czyści się specjalnymi 
maszynami, które pod ciśnieniem wtłaczają 
w niego wodę, a z tyłu zamontowana ssawka 
wyciąga wszystkie brudy z asfaltu. W kraju 
nie ma takich maszyn, stosują je Niemcy.

Jest to kosztowna technologia, ale jeśli ktoś 
chciałby obniżenia hałasu, to należy próbo-
wać różnych technologii, trzeba tylko poszu-
kać pieniądze. Badania wykonywane przede 
wszystkim w Politechnice Białostockiej poka-
zują, że można obniżyć równie skutecznie ha-
łas drogowy w granicach 5- 6 dB przy dobrze 
wykonanej nawierzchni SMA.

Marek Iwański, prof. nzw. dr hab. inż. , kie-
rownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Świętokrzyskiej.

Technologia wzbudza zainteresowanie nie 
tylko zarządców dróg i projektantów, ale i fa-
chowców z firm wykonawcach. Daje ona moż-
liwość zastosowania materiałów o zróżnicowa-
nej jakości, przy zapewnieniu odpowiednich 
parametrów technologicznych recyklowanej 
podbudowy. Pozwala szybko wykonać roboty, 
a na drugi dzień pojazdy technologiczne lub 
samochody ruchu lokalnego, mogą obciążać 
tak przygotowaną podbudowę. 

Drugą niezmiernie ciekawą pracą jest beton 
asfaltowy wykonywany na ciepło z lepiszczem 
modyfikowanym woskiem syntetycznym. Jest 
to specyficzny wosk, który w wyższych tempe-
raturach obniża lepkość asfaltu, dzięki czemu 
asfalt bardzo dobrze otacza ziarna mieszkan-
ki mineralnej i pozwala obniżyć temperaturę 
wytwarzania betonu asfaltowego o ok. 30 0C, 
zamiast w temperaturze 165- 170, można wy-
twarzać go w granicach 130 0C. Temperatura 
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- W każdej dziedzinie działalności po-
trzebna jest determinacja i pewien zasób 
wiedzy praktycznej. Przez wiele lat pracy 
w drogownictwie nabyłem sporo doświad-
czenia i gdy zdecydowałem się na własną 
firmę, musiałem liczyć na siebie.

- Zaczynaliśmy od drobnych napraw i re-
montów jezdni po awariach wodociągowych 
czy kanalizacyjnych. Sam zagęszczałem wy-
kopy, robiłem podbudowy. Do pierwszych 
prac wypożyczaliśmy zagęszczarkę, dopiero 
z czasem pozyskaliśmy sprzęt i mogliśmy się 
pokusić o coraz poważniejsze roboty.

- Po dziesięciu latach pełnych wyrzeczeń, 
pracy nawet nocami, kolosalnego wysiłku, 
firma ma już bazę jak przystało na obecne 
czasy, nowoczesne maszyny i sprzęt, samo-
chody i pojazdy specjalistyczne, w tym duża 
i nowa wytwórnia mas bitumicznych. Maga-
zyny i warsztaty. Wyposażenie optymalne dla 
firmy mającej ambicje budowy dróg i prze-
prowadzania remontów. 

Mała, dobra firma
- Ważniejszym osiągnięciem, może na-

wet od sprzętu, było szczęśliwe skupienie 
w firmie ambitnych pracowników, którzy 
chcieli szkolić się i rosnąć wraz z rozwojem 
Duktu. Dziś w gronie 40 pracowników, 
mamy świetnych fachowców, nadal też in-
westujemy w ich wiedzę i doświadczenie.

- Nadal naszą specjalnością są remonty 
dróg. Przez lata wypracowaliśmy systemy 
i procedury remontowe, dostosowane do na-
praw w każdych warunkach. Na ulicach roboty 
wykonujemy najczęściej wieczorami i w nocy, 
poza miastami przy nasilonym ruchu staramy 
się jak najmniej .utrudniać jazdę kierowcom.

- Ekipa udająca się na remonty, często 
w ekspresowym tempie, ma wszelkie wypo-
sażenie, sprzęt, materiały do wykonania robót, 
włącznie z oznakowaniem i zabezpieczeniem 
miejsca pracy na jezdni. Mobilność naszych 
ekip jest dostrzegana przez zleceniodawców.

- Konkurencja ? Jest ogromna, dlatego 
nie silimy się na gigantyzm, chcemy być na-

dal małą ale dobrą, nowoczesną firmą. Star-
tujemy w przetargach, ale też w konsorcjach 
z innymi firmami chętnie uczestniczymy 
w budowie nowych tras komunikacyjnych. 
Jesteśmy dobrze zorganizowani, operatyw-
ni, mniejszymi kosztami zjednujemy sobie 
zleceniodawców. Nie robimy jednak niczego 
poniżej kosztów. Nic na silę.

- Dzięki skrupulatnemu liczeniu kosztów, 
sprawnej organizacji potrafiliśmy inwestować 
zyski w rozwój firmy i nadal to czynimy. Bo to 
się opłaca. Tym bardziej, że nie korzystamy 
z kredytów.

- Zasadą naszej firmy jest dbanie o jakość 
prac, dlatego pracownicy są przygotowani do 
solidności w tym co robią. Nie stać nas na byle-
jakoś. Otrzymywane i ponawiane od lat zlece-
nia od inwestorów, samorządów, zaproszenia 
od dużych firm do współpracy przy realizacji 
poważniejszych inwestycji, są najlepszym po-
twierdzeniem, że nas doceniają.

O udanym starcie i dziesięcioletnim dorobku 
Zakładu Budowlano- Drogowego DUKT w Woli 
Murowanej, mówili – prezes i właściciel Artur Pi-
wowar, dyrektor techniczny Marek Wąsala.

Tylu pochwał i wyrazów uznania dla pra-
cowników Condite, nikt z kieleckiej firmy 
jeszcze nie słyszał. Tym bardziej od przedsta-
wicieli małopolskich instytucji, na co dzień 
bardzo oszczędnych w słowach. Nie dość, że 
wybudowali w Proszowicach nowoczesny 
blok operacyjny to jeszcze uczynili to dzie-
więć miesięcy przed terminem. - Dobra or-
ganizacja pracy i zamkniecie obiektu przed 
poprzednią zimą, umożliwiło wykonanie 
wszelkich instalacji, szczególnie medycz-
nych, które musiały być dostosowane do 
konkretnych urządzeń i sprzętu w całym 
bloku - powiedział Grzegorz Łabuda z Con-
dite, kierownik budowy.

Bezdotykowe baterie w umywalkach, 
zmywalne ściany, ogromna centralna steryli-
zatornia, trzy sale operacyjne, sala wybudze-
niowa, masę sprzętu i wyposażenia najnow-

Dziewięć miesięcy wcześniej!

szej generacji, np. stól operacyjny, przez który 
przenikają promienie rentgenowskie.

- Choć wykonaliśmy kilka dużych obiek-
tów szpitalnych, to blok w Proszowicach był 
pierwszym zrealizowanym przez Condite w 
tzw. komplementarnym zleceniu, wybudo-
waniu i zainstalowaniu całkowitego wyposa-
żenia, od przysłowiowego mopa do czyszcze-
nia podłóg, stanowiska komputerowe, meble 
naszej produkcji, po skomplikowaną apa-
raturę i sprzęt medyczny najlepszych firm 
światowych. Nie dość tego, podczas monto-
wania aparatury prowadziliśmy szkolenia 
personelu – komentuje Andrzej Łęczyński, 
dyrektor kieleckiej spółki Condite.

Ostrowiec  
ma wreszcie halę! 

W lutym ekipy Budimexu Oddział w Kra-
kowie szykowały do przekazania inwestoro-
wi – gospodarzom Ostrowca, nowej hali 
sportowej. Przez kilka tygodni potrwają od-
biory techniczne, próby urządzeń i instalacji. 
Podczas naszej wizyty montowano niektóre 
wyposażenie , sprawdzano urządzenia i insta-
lacje, kończono galanterie wykończeniową. 
W wielu pomieszczeniach sprzątano, w in-
nych wszystko było gotowe do eksploatacji. 
Siedziska na trybunach na razie były przy-
kryte folią.

W części głównej, czyli na boisku za-
montowano dwie rozsuwane kotary, umoż-
liwiają zajęcia sportowe dla trzech grup jed-
nocześnie. Siatki ochronne do wyłapywania 
piłek są wciągane linkami do góry – nie 
przeszkadzają więc w oglądaniu wszelkich 
widowisk.



Kolejny ważny krok w realizacji unijnej inwestycji wykonany: 21 
grudnia 2010r. na terenie Oczyszczalni Ścieków ‘Sitkówka’ miało 
miejsce uroczyste uruchomienie Stacji Termicznej Utylizacji Osa-
dów Ściekowych w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności 
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla 
miasta Kielce”. Beneficjent, którym jest Spółka „Wodociągi Kielec-
kie”, zainwestowały w budowę jednej z najnowocześniejszych in-
stalacji tego typu w kraju. Była to i konieczność i zarazem oszczęd-
ność.

INWESTYCJA I OSZCZĘDNOŚĆ
Zmodernizowana i rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków 

„Sitkówka” będzie mogła przyjąć aż 51.000 m3 ścieków na 
dobę.. Proces oczyszczania ścieków wiąże się z konieczno-
ścią zagospodarowania osadów ściekowych, powstających 
w mechaniczno - biologicznym procesie oczyszczania ścieków 
oraz innych odpadów technologicznych (skratek, piasku i tłusz-
czy), usuwanych na etapie wstępnego oczyszczania ścieków. 
W przypadku tak dużej ilości osadów zalecane jest ich ostateczne 
zagospodarowanie w miejscu powstawania. Jednocześnie pro-
ces ten musi spełniać surowe zasady bezpieczeństwa ekolo-
gicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Aby sprostać tym 
wymaganiom „Wodociągi Kieleckie” zainwestowały w budowę 
Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na Oczyszczalni 
Ścieków „Sitkówka” – mówi Prezes Zarządu Henryk Milcarz - Insta-

WODOCIągI KIElECKIE Sp. Z O.O.

teRMIcZNA UtYlIZAcJA OSADÓW W RAMAch UNIJNeJ INWeStYcJI 
„WODOcIĄgÓW KIelecKIch” 

lacja ta jest jednym z najnowocześniejszych obiektów przeróbki 
osadów ściekowych w Polsce. Zastosowano tu najnowsze tech-
nologie i urządzenia, zapewniając tym samym wysoką efektyw-
ność instalacji oraz odzysk ciepła. 

BEZpIECZNA TECHNOlOgIA
Termiczna utylizacja czyli spopielanie osadów ściekowych, 

polega na wcześniejszym ich podsuszeniu. Następnie trafią one 
do pieca, gdzie ulegną spaleniu, odpyleniu spalin i usunięciu 
pozostałych zanieczyszczeń. Minimalna temperatura w komorze 
spalania to 850°C. Zaproponowana przez Konsorcjum Wyko-
nawcy technologia spalania na złożu fluidalnym, powszech-
nie stosowana na świecie, jest najbardziej skuteczną metodą 
termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wy-
korzystuje sprawdzone rozwiązania i technologie, które gwa-
rantują bezpieczeństwo mieszkańcom i środowisku. Dzięki 
podsuszaniu osadu ściekowego, proces spalania będzie pro-
cesem autotermicznym. Ponadto STUOŚ będzie instalacjąz za-
stosowaniem odzysku energii cieplnej, zaliczanej do źródeł 
tzw. zielonej energii, czyli energii odnawialnej. Prezes Milcarz 
z dumą dodaje: - Dzięki tej inwestycji Kielce dołączą do grona 
miast europejskich, które prowadzą nowoczesną i ekologiczną 
gospodarkę w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych.

WWW.WOD-KIEl.COm.pl
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Świętokrzyscy elektrycy na miejsce 
świętowanie 60- lecia oddziału kieleckiego 
SEP wybrali dostojną salę Teatru im. St.Ze-
romskiego. Zasiedli w niej doświadczeni 
fachowcy, niektórzy już na emeryturze, jak 
też i młodzi inżynierowie, wielu z nich pełni 
odpowiedzialne funkcje prezesów i dyrek-
torów w firmach energetycznych i zakładach 
instalacyjnych. Na tak zacny jubileusz przy-
były delegacje z oddziałów SEP w Radomiu, 
Tarnobrzegu, Kaliszu i Krakowie. 

Prezes oddziału Grzegorz Mieczkowski 
przedstawił krótką historię organizacji elektry-
ków, która swój początek wzięła w 1935 z Ra-
domsko- Kieleckiego stowarzyszenia z siedzibą 
w … Skarżysku, liczącego wówczas 15 człon-
ków. W listopadzie 1950 odbyło się zebranie 
założycielskie oddziału w Kielcach. Z roku na 
rok przybywało członków, powstawały koła za-
kładowe i w biurach projektowych, na politech-
nice, podejmowano różne formy działalności, 
funkcjonowała izba rzeczoznawców. W 1990 
kielecki SEP liczył 1500 członków.

- Po kilku latach transformacji ustro-
jowej i zastoju w działalności organizacji 
i stowarzyszeń technicznych, od 1994 znów 
rosły szeregi SEP- owców. Dziś mamy 400 
starszych i młodych elektryków. Dziękuję 

wszystkim koleżankom kolegom za pracę, 
wspieranie nas w trudnych okresach. Po-
dziękowania składam firmom i organiza-
cjom i instytucjom współpracujących z nami 
– zakończył G. Mieczkowski.

Prof. Jerzy Barlig powiedział, że na jubi-
leuszach kieleckiego oddziału jest już trzeci 
raz , ale po raz pierwszy jako prezes ZG SEP. 
- Kieleccy elektrycy znakomicie działają, 
słynne są w kraju konferencje i seminaria 
organizowane wspólnie z regionalnymi 
firmami. Z dużym sentymentem przyjmu-
jemy inicjatywę Andrzeja Wadowskiego 
z Buska Zdroju organizowania doroczne-
go spotkania elektryków z okazji święta 11 
Listopada.

Święto elektryków

Z góry na Kielce
Stylizowane pawilony na zboczu góry Do-

maniówka w Dąbrowie, tworzące Odyssey 
ClubHotel Wellness&SPA, od marca będą 
przyjmować gości. Czeka na nich (podobno 
pięciogwiazdkowy)hotel z częścią konferen-
cyjną, restauracją oraz bogato wyposażonym 
kompleksem rekreacyjnym i odnowy biolo-
gicznej SPA.

Zasłużeni działacze kieleckiego SEP 
otrzymali medale, odznaczenia stowarzysze-
niowe i listy gratulacyjne. Wszyscy członko-
wie kieleckiego oddziału mają też specjalnie 
wydaną monografię SEP w regionie święto-
krzyskim.

Były gratulacje, życzenia, upominki oka-
zjonalne. W imieniu członków Świętokrzy-
skiej Izby pozdrowienia i życzenia przekazał 
prezes Andrzej Pieniążek.

Po dwudziestu latach budowania przeróż-
nych obiektów w wielu regionach kraju, od-
porność na zjawiska zaskakujące i nie dające się 
wytłumaczyć, jest wpisana w charakter ludzi bu-
downictwa. Tak jak i na kryzysy i brak troski dla 
tej dziedziny gospodarki ze strony państwa.

- Teraz najwięcej czasu i nerwów zabie-
rają przygotowania do przetargów, których 
systemu od lat nikt nie chce poprawić. Star-
tujemy w każdym możliwym przetargu, co 
do którego spełniamy podstawowe warun-
ki. Ofertowaniem zajmuje się osiem osób, 
bywają tygodnie ,że składamy dokumenty 
na trzy przetargi. Koszty przygotowania 
materiałów są spore, wygrywamy kilka po-
ważnych robót w roku. Inne otrzymujemy 
sporadycznie bezpośrednio od inwestorów 

Silna konkurencja
- mówi Zdzisław Zagnański, wiceprezes kie-
leckiego Agatu.

Konkurencja jest silna, do każdego naj-
mniejszego przetargu startuje obecnie 10-15 
firm. Decyduje przeważnie najniższa cena. 
Niektóre firmy prześcigają się w obniżaniu 
wyceny ofert do granic absurdu. Byle tylko 
utrzymać załogę i sprzęt. 

Zastój w budownictwie mieszkaniowym 
spowodował, że wiele firm zaangażowanych 
poprzednio w inwestycjach deweloperskich 
w dużych ośrodkach miejskich, ruszyło na 
przetargi w regionach. Dlatego w Kielcach 
pojawiają się krajowe tuzy budowlane, które 
nie gardzą nawet drobnymi inwestycjami.

- Nauczeni doświadczeniami, nie stara-
my się o role podwykonawców. Chcemy być 
głównym realizatorem danej inwestycji, od-
powiadać za nią, wówczas jest jasna sytu-
acja, natomiast jesteśmy solidni wobec firm 
współpracujących z nami.

W Agacie mają ustaloną minimalną cenę 
poniżej której nie schodzą. Niemniej prezesi 
mocno musza główkować, by zapewnić ro-
boty i utrzymać ponad 200-osobową załogę. 

Do połowy roku firma kielecka ma co robić, 
jest nadzieja, że starania i przetargi przyniosą 
kolejne zlecenia. Ekipy Aqatu być może będą 
remontowały ratusz w Przasnyszu, kończą 
prace przy zabytkach i starym teatrze w Lu-
blinie, jest szansa pracować przy zabytkach 
w Zamościu, rozpoczął się remont ośrodka 
w Wolce Milanowskiej, trwają prace przy 
szpitalu w Kielcach. Remont konserwatorski 
przypadł Agatowi na kieleckim zamku.

- Z rozrzewnieniem wspominamy okres 
sprzed czterech lat, gdy panowała hossa w bu-
downictwie i wiele przetargów nie dochodziło 
do skutków z braku oferentów. W innych kon-
kurowały dwie, trzy oferty. Jaka jest szansa 
dziś? Musi ruszyć rynek inwestycji mieszka-
niowych, co spowoduje zapotrzebowanie na 
prace budowlane. Inaczej niektóre firmy będą 
zawieszać działalność lub upadać. Pracowni-
kom pozostanie wyjazd do Niemiec. 

jubiLeuSz
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Mosty, geodezja…
Zapisy na specjalność na studia drugiego 

stopnia są zawsze okresem gorących dysku-
sji i podejmowania decyzji. Najmodniejsze 
jest budownictwo konstrukcyjne, o połowę 
mniej zapisów było na technologię i organi-
zację budownictwa, trochę mniej na drogi. 
Na mosty oraz remonty i eksploatację zapi-
sało się kilku studentów. 

- Na przyszły rok musimy opracować 
kryteria. Najlepszym studentom zapew-
nimy możliwość wyboru specjalności, ale 
pozostali będą rozdzielani do innych kie-
runków. W następnych naborach za rok po-
nowimy zapisy na specjalność mostową, ale 
jednocześnie musimy rozważyć, czy ulęgać 
modzie czy konsekwentnie kontynuować 
obrane i ustabilizowane– zapewnia prof. 
Jerzy Piotrowski, dziekan wydziału budow-
nictwa i inżynierii środowiska Politechniki 
Świętokrzyskiej.

Na architekturze, na której pierwszy rocz-
nik w lutym 2012 kończy studia pierwszego 
stopnia, wszystko jest przygotowane do roz-
poczęcia studiów magisterskich. Najważniej-
szą sprawę, jaka było zgromadzenie kadry 
naukowej, załatwiono bardzo pomyślnie.

- Dzięki prof. Wacławowi Serudze 
z Krakowa, który skupił wokół siebie ludzi 
o dużych zasługach dla architektury i dy-
daktyki, mamy dobrych fachowców. Jeśli 
uda się nam pozyskać dwóch dodatkowych 
pracowników, będziemy mogli zorganizo-
wać studia doktoranckie – twierdzi z dużą 
satysfakcją prof. J. Piotrowski.

W gronie pracowników są lub będą - prof. 
Grażyna Schneider – Skalska, prof.Zbigniew 
Białkiewicz, prof.Bohdan Rymaszewski, prof.
Władysław Szczepański, prof.PŚk Jarosław 
Mirski.

Od października rozpoczynają się za-
powiadane studia na kierunku geodezji 
i kartografii inżynierskiej. Przyjęcia będą 
w czerwcu. Kierownictwo wydziału liczy 
na spore zainteresowanie, jako że brakuje 
w budownictwie specjalistów w tej dziedzi-
nie, o czym świadczy fakt, iż w innych uczel-
niach, na jedno miejsce było po dziesięciu 
kandydatów. Będą ciekawe specjalności, 
nie tylko miernictwo, ale też kompleksowa 
informacja o terenie. Dzięki pozyskaniu do-
finansowania z programu unijnego „Kapitał 
Ludzki”, uczelnia dla potrzeb studentów 
tego kierunku, kupuje najnowsze urządzenia 
i sprzęt geodezyjny, w tym oparty na techni-
ce satelitarnej. Oczywiście będą też zajęcia 
na tradycyjnym sprzęcie, z którego korzysta-
ją obecnie studiujący.

- Politechnika ma mocną i ugruntowaną 
pozycję wśród uczelni technicznych w kraju 
i za granicą.. W ciągu 45 lat dyplomy inżynier-
skie otrzymało 31 tysięcy osób. Macie prawo 
do satysfakcji , że studiowaliście i ukończyliście 
naszą świętokrzyską uczelnię – powiedział 
prof. Stanisław Adamczak, rektor politechniki 
podczas wręczenia dyplomów absolwentom 
wydziału budownictwa i inżynierii środowiska.

Na sali zasiedli wykładowcy, pracownicy 
wydziału, byli też rodzice i osoby towarzyszą-
ce absolwentom. Swe możliwości zaprezen-
tował chór uczelniany, był też czas na krótkie 
rozmowy i wspomnienia. 

* * *
- Jesteście potrzebni na rynku, specjali-

stów tej dziedziny techniki, brakuje w wie-

lu branżach gospodarki. Macie powody do 
dumy z ukończenia bardzo ważnego wy-
działu na uczelni, która jest wysoko ocenia-
na w kraju. Gratuluję rodzicom satysfakcji 
z waszej postawy i życiowego sukcesu na 
drodze osobistej kariery zawodowej – po-
wiedział prof. Stanisław Adamczak, rektor 
Politechniki Świętokrzyskiej, podczas pro-
mowania absolwentów Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Informatyki.

„Elektrotechnika” ma prawo nadawania 
stopni doktora nauk technicznych, a nie-
długo otrzyma uprawnienia do nadawania 
doktora habilitowanego. Starania wydziału 
jak i władz uczelni zmierzają również do 
otrzymania prawa prowadzenia studiów 
doktoranckich. 

31 tysięcy absolwentów
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Wizyty

Duże firmy sobie poradzą, za to małe cze-
ka utrapienie. Takimi stwierdzeniami argu-
mentują członkowie Izby potrzebę zajęcia się 
problemami na budowach jak i funkcjonowa-
niem mniejszych firm projektowych i wyko-
nawczych. Dlatego kolejne spotkania Rady 
Programowej „Biuletynu” odbyły się w mniej-
szych firmach.

Najwięcej zastrzeżeń jest do przetargów 
w ramach systemu zamówień publicznych, 
w których cena jako wyznacznik zwycięskiej 
oferty jest absurdem. Szczególnie teraz, gdy 
oferty dumpingowe sięgają 40- 50 proc. kosz-
torysu inwestorskiego. To przeraża, w wielu 
przypadkach taka cena nie pokrywa samych 
materiałów! Czy ktoś się wreszcie nad tym 
zastanowi? Czy musi dojść do jakiejś tragedii 
budowlanej, by osoby odpowiedzialne za legi-
slację, zmieniły zasady?

Obecnie jest za dużo ludzi w budownic-
twie w porównaniu do znacznie mniejszej 
ilości zleceń i inwestycji. Ale już za kilka mie-
sięcy wielu dobrych fachowców wyjedzie 
znowu do krajów europejskich, w których 

Duże firmy sobie poradzą
i logiki, co jest podstawowym warunkiem np. 
funkcjonowania w wielu innych krajach UE. 
Kogo interesują gorsze lub mniejsze ilości 
materiałów, nawet stwierdzenie „mniej asfaltu 
w asfalcie”, które obiegło cały kraj, nie stało się 
wydarzeniem na miarę afery.

Duże firmy mają większą łatwość w wy-
grywaniu przetargów, ale to nie znaczy są lepsi 
organizacyjnie i technicznie od mniejszych. 
To mniejsi są podwykonawcami kolosów. 
Przy przetargach nie liczy się doświadczenie, 
wykonane obiekty, wiele takich przetargów 
już z góry eliminuje, bo zamawiający ustawia 
progi nie do pokonania przez „maluczkich”. 
Gorzej, wygrywający daje podwykonawcy 
takie mizerne warunki, że ambitny facho-
wiec – szef małej firmy mówi nie. W jego 
miejsce pojawiają się firemki z pracownika-
mi wziętymi z „łapanki”, bez doświadczenia, 
bez zawodu. I to jest dobrze?

Wędrówki kadrowe mają się jak najlepiej. 
Pracownicy po latach znów wpadli na po-
mysł, by zmieniać kilka razy w roku praco-
dawcę i zarobić. Ilu jest solidnych szefów, że 

ich nie zatrudniają? 
Gdzie solidarność lu-
dzi biznesu? Wyrzu-
cony z jednej firmy, 
obieżyświat przyjmo-
wany jest z aplauzem 
w drugiej, bo nie ma 
tam kto robić, a kon-
trakt opóźniony …

Spółki z udzia-
łem skarbu państwa, 
wygrywają przetargi 
bardzo niskimi cena-
mi i nikogo nie dziwi, 
że na co dzień dołują 
i są deficytowe.

Zmiany konstrukcji lub materiałów 
w projektach po rozstrzygnięciu przetargów, 
brak kontroli zatrudnienia na budowach – 
szara strefa kwitnie przy bierności wszyst-
kich instytucji kontrolnych – niskie płace, 
brak umów, nie płacą podatków, składek 
ZUS – to kolejne kwiatki.

Sporo uwag i propozycji wielu firm pada 
pod adresem uczelni, aby absolwenci koń-

czyli studia z wiedzą o kosztorysowaniu, pla-
nowaniu robót, kierowaniu pracownikami 
i współpracy z podwykonawcami, roli inży-
niera budowy i majstra, uprawnień kierowni-
ka budowy i projektanta, organizacji budowy, 
prawa administracyjnego. Uczelnia powinna 
bardziej zdecydowanie egzekwować i organi-
zować praktyki studenckie na budowach.

Zniszczono szkolnictwo zawodowe i nikt 
nie poniósł żadnych konsekwencji. To jest 
katastrofa dla budownictwa. Starsi odejdą na 
emerytury, inni wyjadą za granicę nie będzie 
miał kto budować…

Funkcjonują jako ersatze - błyskawiczne 
sześciotygodniowe kursy, po których młody 
dostaje zaświadczenie – uprawnienie opera-
tora maszyny budowlanej, nie wspominając 
o murarzu, tynkarzu czy posadzkarzu. Bez 
praktyki, bez podstawowej wiedzy prak-
tycznej. Paranoja! I takie kursy mają dofi-
nansowanie z UE! To są stracone pieniądze. 
Przyjmiesz go, trochę maszyn poniszczy, po 
kilku miesiącach jak się„wyedukuje”, leci do 
innej firmy po większą gotówkę, bo on jest 
fachowiec. Jeśli już, to takie kursy powinny 
– z dofinansowaniem unijnym – organizo-
wać firmy budowlane, z zastrzeżeniem, że 
kursant przejdzie praktykę oraz przepracuje 
minimalny okres w firmie.

Są też sugestie i oczekiwania, że PIIB 
zacznie zdecydowanej atakować resort, 
parlament, dla wyeliminowania negatyw-
nych zjawisk w budownictwie. Do ulżenia 
członkom izb w wypełnianiu funkcji tech-
nicznych, wsparcia w działalności firm bu-
dowlanych.

A urzędnicy? Kto ich szkoli? Jak to moż-
liwe, by panienka udawała, że jest ważniejsza, 
lepiej się zna na budownictwie, od fachowca 
z 30- 40- letnim stażem w tej branży? Dlacze-
go obowiązuje zasada - „czytać prawo tak, by 
wydać decyzję na NIE!? Nikt nie reaguje na 
absurdy administracyjne, projektowe, nadal 
są pretensje do ZUD-ów. Czy nie można dojść 
do porozumienia z głównym geodetą kraju?

pojawią się możliwości oficjalnego zatrud-
nienia. Dlaczego rząd nie robi nic dla stwo-
rzenia warunków do rozruszania budownic-
twa mieszkaniowego?

Duże firmy, wykorzystują mniejszy rynek 
inwestycyjny, dożynają podwykonawców. 
Małe firmy i drobni rzemieślnicy nie mają 
pieniędzy na sądowe dochodzenie swych 
należności. Co jest zajęciem długotrwałym 
i wcześniej firma upada, nim zapadanie wyrok. 
Pazerność, wyrywanie przetargów, użyczanie 
wzajemnie referencji, to metody gnębienia 
maluczkich, którzy nie mają szans w rywaliza-
cji nawet o drobne zlecenia z krajowymi kor-
poracjami i zagranicznymi firmami. Nikogo 
nie interesują niskie wynagrodzenia w tych 
firmach, poniżej minimum przyzwoitości 

Członkowie Rady Programowej dziękują za interesujące rozmowy, wiele spostrzeżeń 
i wniosków oraz gościnę: Adamowi i Małgorzacie Sławińskim w ich rodzinnej firmie 
Drogmas w Skarżysku, prezesom Ryszardowi Żelaznemu i Zdzisławowi Zagnińskiemu, 
dyrektorowi Karolowi Zagnińskiemu, kierownikowi zespołu budów Tadeuszowi Piecza-
bie, szefowej przygotowania produkcji Ewie Żak, kierownikowi budowy Rafałowi Buj-
nowskiemu – wszyscy z kieleckiego Agatu. Obie firmy świętowały niedawno dwudziesto-
lecie działalności.
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Nowoczesna  
utylizacja osadów 

Od kilku tygodni trwa rozruch stacji 
termicznej utylizacji osadów ściekowych 
w oczyszczalni „Wodociągów Kieleckich”: 
w Sitkówce. Nowoczesną technologię oraz 
urządzenia ostatniej generacji, dostarczył 
francuski koncern Degremont SA, światowy 
producent wyposażenia takich instalacji. Jest 
to pierwsza w Polsce stacja utylizacji osadów 
o tej technologii, w pełni zautomatyzowana, 
sterowna systemem komputerowym.

Przed świętami w Sitkówce odbyło się 
symboliczne otwarcie nowego obiektu, tra-
dycyjnie co ważniejsi urzędnicy i przedstawi-
ciele firm wykonawczych, dokonali przecięcia 
wstęgi. Prezes „Wodociągów”, poseł Henryk 
Milcarz podziękował wszystkim uczestni-
kom procesu inwestycyjnego za sprawne 
wybudowanie i uruchomienie instalacji. 

Z tej okazji za pomyślne funkcjonowanie 
nowoczesnej stacji wzniesiono toast szam-
panem. Na placu przed obiektem wystąpiła 
grupa połykaczy ognia. 

Tuż nad Motławą, na Wyspie Spichrzów, 
500 metrów od starego Gdańska, powstaje 
zespól apartamentowców mieszkalno - usłu-
gowych AURA ISLAND. Dla inwestora Mill-
Yon wykonawcą tej atrakcyjnej inwestycji jest 
kielecka spółka SPS Construction. Będzie 
tam 250 mieszkań, 240 miejsc parkingowych 
w podziemiu i na parterze.

- Ponieważ jest to blisko kanału Motła-
wy, więc posadowienie jest niestandardowe. 
Musieliśmy wykonać 600 pali wwiercanych 
do głębokości 14 metrów. Na palach została 
posadowiona płyta żelbetowa, a częściowym 
wzmocnieniem są ścianki szczelne Larse-
na wykonane od strony kanału. Nowością 

Cudo na wyspie
po raz pierwszy zastosowaną w Polsce, jest 
nowa formuła elewacji budynków. To do-
daje prestiżu inwestycji jak i stanowi dobrą 
referencję dla nas, jako generalnego wyko-
nawcy – powiedział Grzegorz Głasek, prezes 
SPS Construction.

Elewacja wentylowana i dach budynku 
będą stanowić jedną całość i składać się z pły-
tek i kształtek ceramicznych według techno-
logii francuskiej firmy Woestelandt. Techno-
logia ta jest stosowana w krajach Beneluxu.

Okładziny ceramiczne na elewacji i dachu 
budynku nawiązują do tradycyjnego materia-
łu używanego w architekturze występującej 
na terenie Gdańska. Całość elewacji uzupeł-
niają wstawki z blach tytanowo- cynkowych, 
żaluzje stalowe, okna połaciowe drewniane, 
ślusarka aluminiowa, drewniana stolarka 
okienna i drzwiowa (dąb, meranti)oraz balu-
strady i przegrody na balkonach wykonane ze 
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Przez ponad dwa lata na placu po dawnej 
fabryce Herbapolu prowadzone były dość 
szczegółowe i drobiazgowe prace archeolo-
giczne, co przesunęło realizację inwestycji. 
Obecnie trwa montaż czwartej –piątej kon-
dygnacji, a budynki mają po 9 lub siedem pię-
ter. Jej zakończenie (I etap )przewidziano na 
połowę 2012, przed mistrzostwami EURO.

- Przyjechałem do kraju po latach zatrud-
nienia w Niemczech i postanowiłem praco-
wać u siebie. Zacząłem od sprzedawania 
materiałów dachowych. Szybko się okazało, 
że klienci potrzebują kogoś kto im te dachy 
zrobi. Więc zająłem się wykonawstwem, 
a ponieważ miałem trochę doświadczenia 
dachami z pracy za granicą, szło mi to nawet 
zupełnie dobrze – mówi Jarosław Zarzycki.

Tak przed dziesięciu laty powstała firma 
Dachy Zarzycki, wykonująca pokrycia da-
chowe z blach, dachówek, papy. Dość szybko 
zyskała uznanie inwestorów, bo otrzymy-
wała zlecenia na budowy np. zespołu szkół 
w Nowinach, domu kultury w Pińczowie, 
budynki na osiedlu Kochanowskiego, bloki 
na osiedlu Sieje, a także remontowali dachy 
na budynkach dydaktycznych i halach labo-
ratoryjnych politechniki. Później trafiły się 
zlecenia na dachy obiektów zabytkowych, 
ekipy kieleckiej firmy modernizowały i roz-
budowywały drewniane kościoły, które po-
krywali gontami.

- Mam solidnych pracowników, którzy 
w firmie zdobywali doświadczenie i stosują 
zasadę dbania o jakość robót jak i o bez-
pieczeństwo, jako że pracują na wysoko-
ściach. Dysponujemy świetnym wyposaże-
niem technicznym, organizacyjnie jesteśmy 
sprawni i mobilni, dlatego nie boimy się 
trudnych i odpowiedzialnych prac w wielu 
regionach kraju.

Właściciel jest szefem, załatwiającym 
istotnie sprawy dla spółki, uzgadnia zlecenia 
i oferty, znajduje czas, by codziennie kilka 
godzin poświęcić na wizyty na budowach, 
wejść na najwyższe dachy czy wieże kościo-
łów, by doglądać wykonywanych robót.

- Jestem mechanikiem samochodowym 
ale ani dnia nie przepracowałem w tym 
zawodzie, zaraz po szkole poszedłem do 
budownictwa. I w tym się wyżywam. To 
mnie wciągnęło. Tym bardziej, gdy poja-
wiają się nowinki techniczne i klienci na 
moją sugestię, korzystają z nich. Ich zado-
wolenie jest najlepszą nagrodą. Choć trze-

ba dachom poświęcić sporo czasu, nieraz 
cale dnie. 

Firma Dachy Zarzycki spełnia każde ży-
czenie klienta czy projektanta. Poprzez kon-
takty zagraniczne, błyskawicznie sprowadza 
wszelkie nowe materiały, np.dachówki, bla-
chę miedzianą, blachę tytanowo-cynkową, 
która jest ostatnio modna i stosowana na 
obiekty użytku publicznego jak i na kościoły, 
plebanie. Potrafią zrobić dachy o niespotyka-
nych kształtach, spełnić nieszablonowe wizje 
projektantów.

Dachy europejskie
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tecHnoLogie

Zaskoczył pan egzaminatorów sporą wie-
dzą budowlaną.

- Po studiach przez pięć lat pracowałem 
w Niemczech, w rodzinnym koncernie zbro-
jeniowym, który ma własne huty, dziewięć 
dużych zakładów produkcyjnych i biura pro-
jektowe. Byłem inżynierem w biurze projekto-
wym stąd uważam, że mam niezłe rozeznanie 
i doświadczenie w tej dziedzinie.

Duża jest różnica w porównaniu do na-
szych biur?

- Bardzo duża, głównie w podejściu do 
procesu projektowania, który tam jest po-
dzielony na specjalizacje. Są biura zajmu-
jące się statyką konstrukcji, inne wykonują 
tylko wymiarowanie – dobieranie materia-
łów stalowych, oddzielne firmy zajmują się 
projektami architektonicznymi. Obserwuję, 
że powoli taki podziała zadań i specjalności, 
jest wprowadzany w niektórych liczących się 
biurach w Polsce. Są firmy wykonujące część 
podstawowych prac, np. obliczenia statyczne 
lub projekt podstawowy do pozwolenia na bu-

dowę, inne zajmują się projektem wykonaw-
czym oraz warsztatowym, a kolejne biura 
specjalizują się w rysowaniu „warsztatówki”.

Przyczyny?
- Kilkunastoletnie zapóźnienie wobec 

nowych technologii projektowych wynikało 
z tego, że zabrakło kadry technicznej, do-
świadczeni fachowcy wykruszyli się, nie mieli 
komu przekazać swej doskonałej wiedzy, bo 
zastój inwestycyjny w kraju, nie generował 
zapotrzebowania na młodych specjalistów. 
Przykładem jest projektowanie prefabryko-
wanych konstrukcji sprężanych. Większość 
firm nie angażuje się w tego rodzaju prace, 
niektóre wręcz je unikają. W świadomości po-
kutuje obraz wielkiej płyty. A przecież prefa-
brykacja to przede wszystkim duże rozpięto-
ści. Nie wszyscy o tym wiedza, nie ma kto też 
tego uczyć i nie ma kogo, brakuje przyjaznego 
klimatu dla prefabrykacji. Większość moich 
kolegów ze studiów poszła do wykonawstwa. 
Niewielu trafiło do projektowania, a jeśli już 
to do budownictwa ogólnego, robić szybko 
pieniądze, a nie do konstrukcji sprężanych, 
wymagających znacznie większej wiedzy 
i znajomości tematu i odpowiedzialności.

Współpracuje pan z Fabetem?
- Tak, jeszcze pracując w niemieckiej fir-

mie miałem pierwsze kontakty. Jest to cieka-
wa firma, a przy tym bardzo dobra. Jakość 
elementów produkowanym w Dyminach jest 
najwyższej klasy w kraju. Mówię to z do-
świadczenia osobistego, bo miałem możliwość 
kontaktów z zakładami prefabrykacyjnymi 
w Polsce. W latach kryzysowych minionej 
dekady, kiedy liczne firmy prefabrykacyjne 
upadały, Fabet oraz Betard ze Śląska nie mia-

Specjalista prefabrykacji

Norbert Wysocki, absolwent Wydziału In-
żynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
oraz Wydziału Inżynierii Środowiska SGGW, 
właściciel Biura Projektów BTEC w Stara-
chowicach, zajmującego się konstrukcjami 
budowlanymi oraz inżynierią komunikacyj-
ną. Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej 
na uprawnienia, uzyskał najlepszy wynik. Ma 
uprawnienia projektowe i wykonawcze. Czło-
nek naszej Izby.

- W XX wieku drogi projektowało się 
u nas z trwałością na 20 lat, przy czym pod-
budowa przewidziana była na 20 lat, nato-
miast warstwy asfaltowe na 10 lat. Po takim 
okresie powinny zostać odnowione warstwy 
ścieralne, ale ponieważ nie było i nadal nie 
ma wystarczająco dużo pieniędzy, więc na-
wierzchnie te są eksploatowane długie lata 
i ulęgają kompletnemu zniszczeniu. Na nie-
których drogach, szczególnie w miastach, 
stale wykonuje się remonty cząstkowe, to tu 
to tam naprawia się poważniejsze ubytki lub 
potężne wyrwy- wyboje, by w miarę poprawić 
bezpieczeństwo ruchu – twierdzi prof. Marek 
Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor o dziurach
Czy te naprawy są solidnie robione? Zależy 

kiedy te remonty cząstkowe są wykonywane 
i jakie mają spełnić zadanie. Jeśli w zimie po-
tworzyły się ubytki i wyboje, popularnie na-
zywane dziurami, to trudno, by administrator 
drogi czy ulicy nie zadbał o bezpieczeństwo 
i przejezdność. Wówczas praktycznie bez 
względu na warunki klimatycznie wykonuje 
się ich naprawę. Nie ma tradycyjnych tech-
nologii, które by pozwały przy temperaturach 
ujemnych, zapewnić trwałość takim napra-
wom. Normalnie, nawierzchnie wykonuje się 
w temperaturach powyżej 50C.

- Owszem jest możliwość zastosowania 
specjalnych metod, które mogą zapewnić od-

powiednią trwałość napraw cząstkowych, 
w ale są to roboty bardzo kosztowne. Należy 
rozważyć, czy tego rodzaju prace będą ekono-
micznie uzasadnione. Jeżeli tak, to wówczas 
przy zwiększonych nakładach na remonty 
cząstkowe należy wymagać dłuższego okresu 
gwarancji na wykonywane prace przez firmy 
wykonawcze np. trzyletnich gwarancji. 

Polityka utrzymaniowa w zakresie dróg 
(ulic)należy do zarządcy, czyli np. władz miej-
skich, które albo decydują się na wykonywanie 
w większym zakresie remontów cząstkowych, 
albo planują przebudowy poszczególnych ulic 
w mniejszym zakresie ale tak, aby raz a dobrze 
i trwale wykonać nawierzchnie na całym od-
cinku ulicy. Oczywiście olbrzymi wpływ na 
podejmowane decyzje odgrywają środki fi-
nansowe a w zasadzie ograniczona ich ilość.

ły kłopotów, a banki pozytywnie oceniały ich 
zdolność kredytową. Fabet cały czas rozwija 
się powoli, idzie konsekwentnie do celu, nie 
szarżuje inwestycyjnie, a przy tym nie zapo-
mina o nowościach konstrukcyjnych i techno-
logicznych.

Własne biuro – to efekt doświadczeń i pod-
patrzonych organizacji w wielu firmach?

- Tak, biuro istnieje od sierpnia 2009, za-
łożyłem powolny systematyczny jego rozwój. 
Miałem na to czas, bowiem od dziesięciu lat, 
gdy podejmowałem studia, przymierzałem się 
do prowadzenia własnej firmy. Mam dwa fa-
kultety budowlane, zdobyłem doświadczenie 
i wiedzę techniczną w najbardziej rozwinię-
tym kraju UE. Mimo ciekawych ofert pozo-
stania na Zachodzie, postanowiłem wrócić 
w rodzinne strony, skorzystać z szansy stwo-
rzenia własnej firmy na modę zachodnią.

Czym się pan może pochwalić?
- Wykonałem konstrukcję prefabrykowa-

ną, tj. 95 proc. projektu parkingu wielopozio-
mowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Kiel-
cach. Projektowałem fabrykę czekolady we 
Wrocławiu, konstrukcje prefabrykowaną sali 
sportowej w Klimontowie, konstrukcje prefa-
brykowaną – wspólnie z Fabetem - dla obiek-
tu dydaktycznego Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Obecnie wspólnie z Fabetem robimy 
projekt konstrukcji prefabrykowanej krytego 
lodowiska w Skarżysku.
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nagrody

Kolekcja „Echa”
Echo Investment otrzymał nagrodę „Re-

gional Forbes Corporate Social Responsibi-
lity Awards” przyznawaną przez gospodarczy 
miesięcznik Forbes.„Regional Forbes CRS 
Awards” to nagroda mająca na celu uhonoro-
wanie przedsiębiorstw, które wyróżniają się 
troską o ochronę środowiska, respektowa-
niem prawa i interesów pracowników, dba-

łością o społeczności lokalne, prowadzą dzia-
łania charytatywne i sponsoringowe, a także 
prezentują etyczne i zgodne z prawem podej-
ście do biznesu. Laureaci zostali wyłonieni na 
podstawie wyników badania przeprowadzo-
nego przez redakcję magazynu Forbes.

W ciągu ostatnich miesięcach spółka 
otrzymała tytuł „Perły Polskiej Gospodarki”, 
przyznany przez Instytut Nauk Ekonomicz-
nych Polskiej Akademii Nauk i wydawnictwo 
miesięcznika gospodarczego „Polish Market”. 

Echo znalazła się również w rankingach „Li-
sta 2000” i „Najcenniejszych Polskich Marek” 
przeprowadzonych przez redakcję Rzeczpo-
spolitej, w zestawieniu „500 największych firm 
w Polsce” przygotowanym przez redakcję Ga-
zety Finansowej i Centrum Badań Społeczno- 
Finansowych, a także w rankingu „Złota 100” 
kieleckiej redakcji Echo Dnia. Spółka otrzyma-
ła też „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” 
przyznany przez międzynarodową wywiadow-
nię gospodarczą Dun and Bradstreet Poland.

Sala Zamku Królewskiego w Warszawie, 
dostojnicy rządowi, media, doborowe to-
warzystwo szefów czołowych firm polskich, 
wśród których Dolina Nidy otrzymała Polską 
Nagrodę Jakości. Za co?

- Oceniono nasze wieloletnie starania 
o wysoką jakość wyrobów, działania na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, stosowanie 
systemów zarządzania jakością, środowiskiem 
oraz bhp. Początek tych przedsięwzięć zbiegł 
się z prywatyzacją zakładu, kiedy to prezes Ja-
cek Koźlecki (na zdjęciu z lewej) zainicjował 
prace nad wdrożeniem norm ISO 9001, ISO 
14001, PN- N 18001. Wprowadzono zarzą-
dzanie procesowe, ustanowiono tzw. właścicieli 
procesów, czyli zarządców na poszczególnych 
odcinkach produkcji. Było to przejście do za-
rządzania poziomego, w którym kierownik, 
szef wydziału czy dyrektor odpowiada nie 
tylko za część produkcyjną lub technologiczną 
i obsługową, ale także za wyposażenie tech-
niczne, pracowników, ich kompetencje.

Za estetykę także?
- Wprowadzenie systemu zarządzania 

środowiskowego miało chronić otoczenie 
przed niekorzystnym oddziaływaniem za-
kładu. Poprzez właściwą gospodarkę odpa-
dami, identyfikację aspektów środowisko-
wych, ich stały nadzór oraz monitorowanie 
emisji pyłów i gazów, zmniejszyliśmy do 
minimum negatywny wpływ działalności 
produkcyjnej na środowisko naturalne. Po-
stępem na miarę obecnego wieku było za-
montowanie nowoczesnych urządzeń i linii 
produkcyjnych, spośród których kalcynow-
nia wraz z wieżą mieszalniczą jest projek-
tem ostatniej generacji.

Pracownicy poradzili sobie z tą nowocze-
snością?

- Wiedzą i doświadczeniem przyczynili się 
do uruchomienia nowego zakładu jak i pod-
jęcia produkcji wyrobów najwyższej jakości. 
Stworzyliśmy im warunki do bezpiecznej 
pracy, zgodnie z wymaganiami polskiej nor-
my PN- N 18001, nałożono obowiązek iden-
tyfikacji możliwych zagrożeń i ocenę ryzyka 
zawodowego na wszystkich stanowiskach 
pracy, podejmowane są działania korygujące 
i zapobiegawcze w celu wyeliminowania wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych.

Ktoś nad tymi systemami pracował czy je 
zakupiono?

- Opracowaniem zajmowali się zakła-
dowi specjaliści, choć w pierwszym okresie 
posiłkowaliśmy się firmą doradczą przy 
wdrażaniu systemu zarządzania jakością. 
Później wymagania poszczególnych norm, 
aż po zweryfikowany system ekozarzą-
dzania i audytu EMAS, zrobiliśmy sami. 

W pracach uczestniczyli wszyscy pracowni-
cy, od operatorów maszyn i urządzeń po kie-
rowników i dyrektorów. Był to spory wysiłek, 
dlatego nagroda jest sukcesem całej załogi.

Uwierzono wam na słowo? 
- Ależ nie, Komitet Polskiej Nagrody 

Jakości przysłał niezależnych audytorów. 
Wysoką ocenę otrzymaliśmy za europejski 
system ekozarządzania i audytu EMAS. 
Można sobie wyobrazić, jaka była radość, 
gdy opinie instytucji były dla nas bardzo 
korzystne i otrzymaliśmy wiadomość o wy-
różnieniu.

Były nagrody?
- Tak, jak przystało na tak duże osiągnię-

cie organizacyjne i logistyczne. Nie jest to 
nowość, mamy bowiem w zakładzie system 
wspierania i doceniania pracowników, któ-
rzy przejawiają chęci w doskonaleniu i inno-
wacji organizacji. Pieczołowicie sprawdza-
my efekty uzyskane z usprawnień.

Korzyści?
- Skutecznie powiększamy grono odbior-

ców, a nagroda jakości jako istotna referen-
cja dla naszych produktów, może tę tenden-
cję jeszcze nasilić. Dolina Nidy nie odczuła 
kryzysu w budownictwie w 2010, wyniki 
handlowe i ekonomiczne były dużo lepsze 
niż w poprzednich latach.

Teraz oddech i stabilizacja?
- Nie, w tym roku zamierzamy rozpocząć 

przygotowania, by za dwa, trzy lata starać 
się o Europejską Nagrodę Jakości. Dlatego 
zwracamy uwagę na funkcjonowanie wdro-
żonego przed rokiem systemu w naszym za-
kładzie w Koninie, chcemy tam zastosować 
wszystkie działania, które sprawdziły się 
w Leszczach. 

Dolina Nidy
rozmoWa z januSzem kWapiSzem, dyrektorem dS. jakości, środoWiSka, 
bHp doLiny nidy W LeSzczacH.

Janusz Kwapisz (na zdjęciu - z prawej), ab-
solwent Wydziału Budownictwa Politechniki 
Świętokrzyskiej. Od 1997 ma uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej. Obecnie jest dyrektorem w Doli-
nie Nidy Sp. z o.o., wchodzącej w skład grupy 
kapitałowej Atlas.
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na budoWacH

Próbne obciążenie mostu
W Sandomierzu wszystko gotowe na nowym moście 
i na ulicach dojazdowych do niego. Zniknęły maszyny, 
ostatni żuraw został zdemontowany, ekipy pracowni-
ków wyrównują tereny wokół mostu. Można byłoby 
puścić ruch przez nowy sandomierski obiekt.

 - Ze względu na zimę, dopiero teraz można będzie dokończyć 
niektóre roboty. Czeka nas jeszcze ułożenie warstwy ścieralnej na 
jezdni na moście oraz na dojeździe od strony Tarnobrzega, pomalo-
wanie gzymsu oraz ułożenie nawierzchni na części chodników. Po-
zostałe roboty wykończeniowe i kosmetyczne wymagają dobrej po-
gody, więc poczekamy. Teraz likwidujemy jeszcze groblę dojazdową 
do podpory nurtowej od strony miasta. Zlikwidowaliśmy wszystkie 
drogi technologiczne, a także stanowiska przeładunkowe na brzegu 
od strony Tarnobrzega oraz uzbrojone miejsca cumownicze barek 
transportowych – mówi Jacek Młynarczyk z Mota Engil Central Eu-
rope, kierownik budowy mostu na Wiśle.

Wykop już jest
- Wykop pod al. Solidarności od strony wschodniej został wy-

konany, oczep na ścianach grodzic stalowych także. Trwają roboty 
przy wykopie od strony zachodniej alei (od Warszawskiej).Musimy 
wywieźć sporo ziemi, grodzice zostały wykonane na całym odcinku 
wykopu, postępuje kotwienie jak i wykonywanie oczepu na grodzi-
cach – mówi Paweł Litwiński z kieleckiego Farta, kierownik budowy 
trasy wylotowej drogi nr 74 do Cedzyny. 

W planach na najbliższe tygodnie jest wykonanie łącznika - jezd-
ni wzdłuż osiedla Bocianek, czyli rozebranie starej konstrukcji na-
wierzchni oraz wybudowanie 
nowej podbudowy z kruszy-
wa i warstw bitumicznych, 
a także chodników z kostki 
brukowej. Wszelkie instalacje 
podziemne na tym terenie zo-
stały już wykonane. 

Będzie też gotowa kana-
lizacja deszczowa w wykopie 
oraz drenaż wzdłuż grodzic, 
co pozwoli w marcu na wy-
konywanie konstrukcji pod-
budowy nawierzchni pod 
al. Solidarności od strony 
wschodniej. Do końca mar-
ca podwykonawca powinien 
wykonać podobną kanaliza-
cję oraz drenaż od strony zachodniej i tam również konstrukcję pod-
budowy nawierzchni.

- Jeśli warunki zimowe pozwolą będziemy chcieli przeprowadzić 
roboty ziemne i wykonać nasypy na odcinku miejskim trasy, za 
obiektami uniwersytetu w kierunku Cedzyny. Tam też wykonawca 
montuje odprowadzenie wód deszczowych spod skrzyżowania na 
al. Solidarności. 

Próbne obciążenie mostu zaplanowano na pierwsze dni maja, bo-
wiem roboty kontraktowe powinny być zakończone przed 1 czerwca. 
Jak zawsze na tego typu inwestycjach jest to ważny moment. Dawniej 
szef budowy wraz z projektantem przechodzili pierwsi pod mostem, 
na którym stały samochody załadowane kruszywem, żwirem, kamie-
niami. Jak będzie tym razem?

- Otrzymaliśmy ostatnio dokumentacje tej operacji, będą to samochody 
ciężarowe ustawione na płycie mostu według konfiguracji ustalonej przez 
projektanta, aby sprawdzić podpory oraz przyczółki. Wyniki badań są po-
trzebne do wniosku o dopuszczenie obiektu do eksploatacji. Sądzę, że pierw-
sze pojazdy przejadą mostem po 20 lipca.
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Za pół roku  
do Ostrowca

- Na prawie całej trasie mamy poło-
żoną bitumiczną warstwę wiążąca, poza 
odcinkiem około kilometra w Waśniowie, 
gdzie zrobimy jak się tylko ociepli. Waśniów 
wzbogacił się o chodniki oraz oświetlenie 
drogi dojazdowej od Strony Nowej Słupi. 
W Szewnie przed Ostrowcem kierowcy ko-
rzystają z ronda upłynniającego ruch na 
tym ważnym skrzyżowaniu.

Ostatnie tygodnie wykorzystaliśmy na 
prace przy kanalizacji, natomiast wszystkie 
pozostałe obiekty inżynieryjne, w tym trzy 
mosty są wykonane, poza drobnymi uzupeł-
nieniami – mówi Jerzy Żołądek, kierownik 
budowy z kieleckiego Farta.

Przewidziane są roboty brukarskie, jak i pra-
ce przy drogach serwisowych obok głównej 
trasy Nowa Słupia - Ostrowiec. Przy rondzie na 
skrzyżowaniu dróg z Łagowa, Kielc i obwodni-
cy Nowej Słupi prowadzone będą roboty wy-
kończeniowe, brukowanie chodników. 

Wszystko wskazuje, że wykonawca ze-
chce wcześniej oddać tę inwestycję do eks-
ploatacji, co powinno ucieszyć kierowców, 
którzy teraz muszą omijać tę trasę i jeździć 
przez Opatów.

- Trwa rozruch pozostałych  urządzeń 
a jednocześnie wszystkie linie nowej oczysz-
czalni pracują. Pomimo nielicznych przerw 
i drobnych usterek, parametry ekologiczne 
są osiągane zgodnie z założeniami projekto-
wymi – mówi Mirosław Cenarski kierownik 
projektu z ramienia generalnego realizatora 
inwestycji i lidera konsorcjum, WTE Was-
sertechnik Polska.

Trwa eksploatacja oczyszczalni w Sitków-
ce oraz stacji odwadniania osadu. Natomiast 
rozruch stacji termicznej utylizacji osadu 
wybudowanej przez Degremont  SA Oddział 
w Polsce, spółkę francuskiego koncernu świa-
towej rangi, potrwa do końca marca. Gdy od-

Rozruch w pełni
dawaliśmy Biuletyn do druku, zakończyły się 
próby suszarni i uruchamiano piec.

Zakończyły się wszelkie prace instalacyj-
ne, jeszcze w lutym wznowiono roboty przy 
zagospodarowaniu terenów wokół urządzeń, 
w marcu przystąpiono też do kontynuowa-
nia prac drogowych, parkingów i chodników 
wewnętrznych. Wyburzono stary budynek 
administracyjno-socjalny.

Równocześnie kompletowano doku-
mentację powykonawczą i przygotowywano 
materiały do uzyskania zezwolenia na użyt-
kowanie oczyszczalni, a także do sporządze-
nia świadectwa przejęcia oczyszczalni przez 
inwestora, czyli „Wodociągi”.

- Przygotowujemy się do rozpoczęcia ro-
bót, załatwiamy ostatnie dokumenty, mamy 
już bazę  magazynowo - sprzętową, jest też 
biuro kontraktu wraz z laboratorium, blisko 
przyszłej obwodnicy. Zakończyły się już ar-
cheologiczne badania powierzchniowe, wnio-
ski przekazano do konserwatora, czekamy 
jeszcze na ostateczna decyzję. Wykonaliśmy 
również badania terenu na okoliczność ewen-
tualnych materiałów wybuchowych, które 
mogły pozostać po wojennych działaniach, 
które wykazały że teren budowy obwodnicy  
północnej Jędrzejowa jest czysty – mówi An-
drzej Czyż, kierownik kontraktu z ramienia 
generalnego wykonawcy, jakim jest Budimex 

Andrzej Czyż, absolwent wydziału budownictwa Politechniki Gliwickiej, specjalista mostowiec, 
posiada uprawnienia mostowe i drogowe. Członek Izby Śląskiej. Kierownikiem budowy obwodnicy 
Jędrzejowa jest Piotr Świencicki, także inżynier, członek Izby Małopolskiej.

Start w Jędrzejowie
SA Oddział Budownictwa Komunikacyjne-
go Południe w Krakowie.

Wykonawca przewiduje rozpoczęcie prac 
na całej długości obwodnicy liczącej 7,8 km, 
w różnym zakresie. Do wykonania jest sześć 
wiaduktów, dwa przepusty oraz jedna kładka 
dla pieszych w pobliżu Wilanowa.

- Właśnie od obiektów mostowych za-
czniemy roboty, a także od wykopu pod 
obie jezdnie obwodnicy koło Wilanowa. 
Głębokość wykopu wyniesie 8 metrów. Ok. 
330 tysięcy m3 ziemi przewieziemy na inne 
odcinki obwodnicy prowadzonej na nasy-
pach i ponad 300 tys.m3 musimy dostarczyć 
spoza terenu budowy.



1/2011 Biuletyn Świętokrzyski24

-  Do wykonania pozostały nam prace 
o wartości ok. 30 mln. M.in. ułożenia 8,5 ty-
siąca ton różnych mas bitumicznych, w tym  
ok. 3 tys. ton na warstwy ścieralne. Z masa-
mi związane jest wykonanie blisko 90 proc 
oznakowania poziomego. Linie środkowe, 
tzw. osiowe wykonujemy z przyklejanych 

Będzie przecięcie wstęgi na S7

taśm, natomiast krawędziowe będą meto-
dą termoplastyczną nanoszone na świeżo 
położoną warstwę ścieralną. Musimy wyko-
nać blisko połowę oznakowania pionowego 
– mówi Ryszard Mierzwiński z Mota - Engil 
Central Europe, zastępca dyrektora kontraktu 
na budowie trasy S7 z Występy do Skarżyska. 

Zmontować pozostanie blisko połowę 
przewidzianych ekranów akustycznych, jed-
ną trzecią ogrodzenia zewnętrznego całej tra-
sy, wykonać krótkie ostatnie odcinki jezdni 
przy dojeździe do Skarżyska, a także prace 
wykończeniowe na drogach serwisowych. 
Kontrakt kończy się 23 maja

- Jeśli tylko pogoda się poprawi i tempe-
ratura powietrza osiągnie +10o wystarczy 
nam miesiąc, by zakończyć najważniejsze 
roboty z układaniem mas bitumicznych. 
Z pozostałymi pracami sobie poradzimy. 
Kiedy kierowcy pojadą nową trasą? Zależy 
to od inwestora, czyli GDDKiA. Będziemy 
gotowi. Tym bardziej, że czekają nas nowe 
inwestycje. Liczne grupy pracowników 
Mota - Engil CE trafiły już na budowy au-
tostrad przy zachodniej granicy, niektórzy 
pojadą do Lublina na budowę obwodnicy 
tego miasta. Część zostanie na miejscu, 
bowiem czekamy na szybkie rozpoczęcie 
budowy węzła komunikacyjnego Żelazna 
w Kielcach.

- Kończą się roboty z przeniesieniem do-
tychczasowych oraz budową nowych instala-
cji podziemnych w rejonie przyszłego węzła 
przy ulicy Łódzkiej, tak aby nie kolidowały 
z planowanymi drogami. Na odcinku ok. 5 
km „zdjęto” humus i wykonano jedną warstwę 
nasypu pod konstrukcję podbudowy nowej 
jezdni obwodnicy. Trwa palowanie testowe na 
terenach wszystkich obiektów mostowych., aby 
projektant mógł określić ostateczną głębokość 
wbijania pali zależnie od nośności gruntu – 
mówi Artur Raczak z Dyrekcji Budownictwa 
Drogowego Mostostal Warszawa SA, główne-
go wykonawcy robót na obwodnicy kieleckiej.

Drogowców czeka „ścinanie” trzech wznie-
sień – czyli wykonanie wykopu w gruncie ska-
listym - na trasie nowej jezdni oraz wywiezie-
nie z tych miejsc100 tys.m3  kamienia i ziemi. 
Na całej 22,7 kilometrowej trasie obwodnicy, 
wykarczowano drzewa i wycięto krzewy.

Na budowie pracuje obecnie 150 osób, 
połowa z Mostostalu. Od 15 marca rozpo-
czyną się roboty przy konstrukcji podbu-
dowy pod nową jezdnie, wiec zatrudnienie 
zwiększy się do ponad 300 osób.

- Do końca roku chcemy wybudować nową 
jezdnię i obiekty mostowe i puścić na nią ruch, 
aby przystąpić do wyburzania wszystkich 
obiektów na starej drodze i stawiać nowe.

Obwodnice buduje konsorcjum Mosto-
stal Warszawa SA oraz Acciona Infraestruc-
turas SA Oddział w Polsce.

Dwujezdniowa  
obwodnica

Artur Raczak, absolwent wydziału budow-
nictwa lądowego i wodnego Politechniki 
Wrocławskiej,. specjalista budownictwa 
podziemnego, 16 lat praktyki na budowach 
infrastrukturalnych – drogach, wiaduktach 
i mostach w kraju.Ostatnio dyrektor na bu-
dowie autostradowej obwodnicy Wrocła-
wia, obecnie dyrektor projektu i kierownik 
modernizacji i rozbudowy obwodnicy kie-
leckiej. Członek Izby Dolnośląskiej.


