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Wnioski zjazdowe
Do PIIB skierowano dwa: dotyczą-

cy uprawnień do zajmowania się liniami 
tramwajowymi, metrem i kolejkami szy-
nowymi oraz w sprawie utworzenie norm 
do stosowania geosyntetyków w budow-
nictwie drogowym.

Do realizacji przez naszą Izbę - zwięk-
szenie liczby szkoleń dla elektryków, orga-
nizowanie szkoleń w dni wolne od pracy.

Pozostałe zgłoszone wnioski zostały 
odrzucone przez zjazdową komisję uchwał 
i wniosków.

Podczas zjazdu sprawozdawczego (9 IV) 
naszej Izby, podtrzymana została tradycja 
dyskutowania o ważkich sprawach człon-
kowskich. Delegaci, którzy przypominali, że 
mówią w imieniu swych koleżanek i kolegów, 
dopominali się o stworzenie bogatszej oferty 
szkoleniowej, o nie zapominanie o branżach 
mniej liczebnych w Izbie, np. elektrykach. 
Padła nawet propozycja organizacji szkoleń 
w dni wolne od pracy…

Po raz kolejny zasugerowano, by nadal 
zwiększać fundusze na szkolenia jak i na 
spotkania środowiskowe, których formuła 
spodobała się członkom i jest dobrą okazją 
do prezentacji tematyki zawodowej, inter-
pretacji przepisów i ustaw.

Powróciła kwestia składek na ubezpiecze-
nie OC, uprawnień dla techników i inżynie-
rów bez tytułu mgr., współpracy z uczelnia-
mi, szczególnie z politechniką, niespójność 
i absurdalność przepisów, które permanent-
nie nowelizowane, są niezrozumiałe. Zapro-
ponowano udostępnienie wykazu członków 
z ich adresami elektronicznymi w Internecie, 
dla lepszego komunikowania się.

Na niektóre propozycje odpowiedział, 
prezes Izby Andrzej Pieniążek. Wyjaśnił m.in.
zakres współpracy z politechniką, poinfor-
mował o kłopotach z organizacją szkoleń, 
kiedy członkowie osobiście zalogowali swój 
udział, nie przybywają na seminaria czy pre-

Po zjeździe sprawozdawczym 
zentacje. - Zmniejszenie zaangażowania sto-
warzyszeń w organizacji szkoleń powoduje, 
że Izba musiała już w ubiegłym roku zająć 
się w tym, co zwiększyło wyraźnie nakład 
pracy personelu biura. Powracająca suge-
stia wydłużenia pracy biura w tygodniu, już 
kiedyś była stosowana, ale członkowie nie 
wykazywali zainteresowania załatwianiem 
spraw po godz. 16 

Członkowie oczekują, że wnioski i sygna-
lizowane niekorzystne zjawiska w budow-
nictwie poprzez naszą Izbę będą trafiać do 
PIIB, a ta skuteczniej niż dotychczas będzie 
dopominać się załatwiania tych spraw w mi-
nisterstwach i w Sejmie. 

- Wiele spraw i problemów sygnalizowa-
nych w izbach regionalnych poprzez wystą-
pienia PIIB trafia do ministerstw lub Sejmu. 
Niestety, procedury trwają zbyt długo, wiele 
projektów leży w komisjach sejmowych, a te 
nie za bardzo mają czas i ochotę wysłuchi-
wać fachowców i korzystać z opinii środo-
wisk zawodowych. W sprawach ubezpie-
czenia obowiązkowego jest nadzieja, że po 
rozwiązaniu współpracy z brokerem, moż-
na będzie rozważyć zmniejszenie składki – 
powiedział Zdzisław Binerowski, wiceprze-
wodniczący Krajowej Rady PIIB.

Zjazd, w którym uczestniczyło 78 proc. 
delegatów, udzielił jednogłośnie absolutorium 
Okręgowej Radzie za 2010 rok, nadwyżkę bu-

dżetową przekazał na działalność statutową, 
uchwalił też budżet Izby na 2011, zatwierdził 
regulamin pomocy losowej dla członków. De-
legaci z powiatu staszowskiego wybrali Grze-
gorza Kutyłę na przedstawiciela Izby – koor-
dynatora w powiecie staszowskim (w miejsce 
zmarłego Zdzisława Szyszkowskiego).

Podczas zjazdu wiceprezes Z.Binerowski 
oraz prezes A.Pieniążek wręczyli złotą odzna-
kę PIIB Stanisławowi Zielińskiemu i srebrną 
Małgorzacie Sławińskiej.

Gośćmi zjazdu byli: Jacek Sztechman, 
przewodniczący Krajowej Rady Izby Urbani-
stów, Alicja Bojarowicz sekretarz Świętokrzy-
skiej Okręgowej Izby Architektów, Tadeusz 
Durak, przewodniczący komisji rewizyjnej 
PIIB.Obradom przysłuchiwali się przedsta-
wiciele stowarzyszeń technicznych oraz Fe-
deracji NOT.
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Zaakceptowano także pomoc finansową 
dla rodziny zmarłego członka Izby.

Omówiono organizację szkoleń, wskaza-
no na konieczność zróżnicowania form oraz 
przeniesienia niektórych seminariów i prezen-
tacji do powiatów, dla umożliwienia udziału 
w nich liczniejszej rzeszy członków Izby.

Po raz kolejny powróciły sprawy ubez-
pieczenia OC, ale jak zapowiedział prezes 
komisji rewizyjnej PIIB Tadeusz Durak, 
w maju ma być gotowy raport oceniający 

Okręgowa Rada  
postanowiła…

pracę dotychczasowego brokera ubezpie-
czeniowego, który współpracował z izbami, 
jak i założenia obsługi członków przez no-
wego ubezpieczyciela.

Postanowiono, że architekci z naszego 
regionu będą mogli uczestniczy w szko-
leniach i konferencjach organizowanych 
przez naszą Izbę – w ramach współpracy 
obu organizacji.

OR objęła patronat honorowy nad konfe-
rencją o bezpieczeństwie drogowym, jaka od-
była się w trakcie targów „Autostrada Polska”.

Rada przyjęła informację komisji kwalifi-
kacyjnej, że do wiosennej sesji egzaminacyjnej 
(13 maja test pisemny) złożono 96 wniosków.

Decyzją Krajowej Rady, wnioski człon-
ków kierowane na zjazd PIIB będą obecnie 
składane w izbach regionalnych i opiniowa-
ne przez nie.

Przyjęto wstępnie materiały na zjazd spra-
wozdawczy Izby, który odbył się 9 kwietnia.

Administracja publiczna nie ma podstawy 
prawnej do żądania notarialnego uwierzytel-
nienia kopii dokumentacji stanowiącej częśc 
projektu budowlanego. Za każdy projekt 
budowlany odpowiada projektant obiektu, 
posiadający odpowiednie uprawnienia do 
projektowania i do wykonywania samodziel-
nej funkcji technicznej w budownictwie. 

- Osoba, która złożyła podpis na stronie 
tytułowej projektu budowlanego, odpowiada 

Wystarczy podpis projektanta
za jego zawartość, także za załączone do pro-
jektu dokumenty. Ponadto projektant dołącza 
oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. W związku z tym podpis 
projektanta na pierwszej stronie każdego pro-
jektu jest wystarczający dla wiarygodności za-
wartych w nim dokumentów – pisze Robert 
Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego.

Samozatrudnieni, to najliczniejsza grupa budowlanych, która jakby nie 
istnieje dla wielu instytucji oraz organizacji zajmujących się sprawami 
pracowniczymi.

Wszyscy o nich zapomnieli…

Są wśród nich także budowlani pełnią-
cy samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie – kierownicy robót, budów, 
kontraktów, inspektorzy nadzoru, projek-
tanci.

Nie dość ,że nie mają ochrony prawnej, 
urlopów, zasiłków, ubezpieczenia, popraw-
nych warunków pracy, pomocników, bo 

inwestorzy oraz firmy wykonawcze oszczę-
dzają na zatrudnieniu, to jeszcze ostatnio 
doszły kłopoty z …wynagrodzeniami. Po-
winni oni wykonywać swe odpowiedzialne 
obowiązki jak najlepiej, możliwie całymi 
dniami, dojeżdżając niejednokrotnie po 
60-100 km na budowę, za bardzo marne 
pieniądze.

Na marcowym posiedzeniu, Okrę-
gowa Rada Izby zatwierdziła budżet 
na 2011.Obejmuje on przychody 
w wysokości 1,524 mln zł, a wydat-
ki zaplanowano na 1,518 mln.  
Poprzedni rok zakończono dodat-
nim wynikiem finansowym  
w wysokości 89 tys. zł.

Wiadomości z izby
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O 30 procent może być mniej inżynierów 
z uprawnieniami w branży gospodarki wod-
nej i melioracji (hydrotechniki), bowiem 
wielu doświadczonych fachowców przejdzie 
na emerytury, a następców nie ma, bo takie 
a nie inne są przepisy. Tymczasem po ostat-
nich powodziach zadań przybywa, nie będzie 
miał je kto realizować.

- Zwróciliśmy się do ministrów Olgierda 
Dziekońskiego i Piotra Stycznia z projek-
tem nowelizacji odpowiednich przepisów, 
które umożliwiłyby inżynierom zdobywanie 
uprawnień. Niestety, nie ma żadnych odpo-
wiedzi – mówi Janusz Kubiakowski, prezes 
zarządu głównego Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Wodnych i Melioracji.

Idzie o odblokowanie możliwości zdo-
bywania uprawnień przez absolwentów 
wydziałów budownictwa politechnik oraz 
melioracji na wyższych szkołach rolniczych, 
którzy uzyskali je przed 1992, tj.przed likwi-
dacją tych kierunków nauczania.

 - Powstał wówczas nowy kierunek inży-
nieria środowiska, uprawniający do ubiega-
nia się o uprawnienia i został umieszczony 

w rozporządzeniu ministra. Poprzednie 
kierunki studiów nie zostały uwzględnione. 
Jest wielu inżynierów z bogatym doświad-
czeniem zawodowym, którzy nie mogą 
startować do egzaminów na uprawnie-
nia. To jest nieporozumienie. Co ciekawe, 
drogowcy zatrudnieni w zarządach dróg , 
zajmujący się inwestycjami, uzyskują tam 
wymagany staż do uprawnień, natomiast 
doskonali fachowcy w zarządach melioracji 
oraz w regionalnych zarządach wodnych, 
tej możliwości nie mają.

Drugi wniosek obejmuje wpisanie na 
listę do uprawnień nowej specjalności hy-
drotechnicznej. Zdaniem „wodniaków” 
obecnie inżynier o specjalności budownic-
two ogólne mający uprawnienia konstruk-
cyjne, może wykonywać swe czynności na 
budowach hydrotechnicznych, nie mając 
żadnego przygotowania. Proponuje się, by 
absolwentom byłych kierunków melioracje 
wodne i budownictwa wodnego stworzyć 
możliwość ubiegania się o uprawnienia 
konstrukcyjno-budowlane w ograniczo-
nym zakresie.

Choćby wspomnieć o prawie budow-
lanym. W październiku Pracodawcy RP 
zastanawiali się czy jest potrzebne. Powstał 
nawet projekt segmentu takiego prawa do-
tyczącego spraw planistycznych i gospodar-
ki terenowej. Czy inżynierowie budownic-
twa są w stanie stworzyć własną wersję, aby 
nie narzekać na urzędników i prawników 
ministerialnych? 

Czy powstanie sugerowany wielokroć 
zespół poselski ds. samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa?

Co z uprawnieniami dla jednych, a rozsze-
rzeniem ich dla innych grup zawodowych? 
Kto zmodyfikuje pytania na egzaminy, by za-
wierały więcej możliwości sprawdzenia umie-
jętności inżyniera i jego wiedzy o projektowa-
niu i prowadzeniu robót na budowie?

Programy studiów na uczelniach a po-
trzeby firm, w których absolwenci mają 

Przed zjazdem w stolicy

pracować? Jak i kogo dokształcać w okresie 
pracy zawodowej? Co z reaktywowaniem 
techników – szkól średniego stopnia z matu-
rami i praktykami?

Składki na OC - wysokość, zakres odpo-
wiedzialności szkodowej a rzetelność bu-
dowlanych?

Trudno nie wspomnieć o tak przyziem-
nych sprawach, jak przetargi publiczne, zasada 
ceny godziwej i ceny rażąco niskiej ( dotyczy 
także projektantów i inspektorów nadzoru), 
system rozliczeń i płatności w branży, prze-
pisów i działania ZUDP, prac geodezyjnych 
oraz geologicznych dla budownictwa, cały 
pakiet kwestionowanych zagadnień dotyczą-
cych ochrony środowiska.

Na zjazd PIIB pojadą z naszej Izby – Bole-
sław Balcerek, Tadeusz Durak, Michał Łapiń-
ski, Andrzej Pawelec, Andrzej Pieniążek, Woj-
ciech Płaza, Stefan Szałkowski. 

Kto się upomni o wodniaków?

W rok po wyborach kierownictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
będzie okazja do oceny dokonań, o których zapowiadano przed zjazdem 
w 2010. Spraw i problemów w środowisku jest wiele, niektóre powtarzają 
się od lat. Na spotkaniach w regionie zadawane są pytania, o silę przekony-
wania i lobowania PIIB w sprawach budownictwa.

Warunki kontraktowe według systemu 
FIDIC w praktyce – omówili podczas se-
minarium Wojciech Haręzga i Stefan Sarna 
z firmy AECOM.

* * *
Na spotkaniu w „Wodociągach Kielec-

kich” sala była wypełniona do ostatniego 
miejsca na spotkaniu z Anną Koziełło z Urzę-
du Marszałkowskiego, która mówiła o no-
wych reglamentacjach prawnych w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenia

W sali Izby Piotr Jarmołowicz ze Szczeci-
na przedstawił zagadnienia dotyczące awarii 
i uszkodzeń konstrukcji nasypów drogowych, 
skarp, wykopów oraz zboczy naturalnych 
z wbudowanymi geosyntetykami, w aspekcie 
błędów projektowych i wykonawczych.

* * *
Kolejna prezentacja firmy Wavin, działa-

jącej w Polsce od dwudziestu lat, dotyczyła 
systemu INTESIO – inteligentnych rozwią-
zań zagospodarowania wód deszczowych. 
Rozwiązania te przewidują rozączanie, re-
tencję, odwodnienie, podczyszczanie, a także 
magazynowanie wód deszczowych.

* * *
Innowacyjne rozwiązania w zakresie wod-

no-ściekowym przedstawił Seweryn Geisler z 
Kingspan Environmental w Polsce. Uczestnicy 
szkolenia usłyszeli o nowych rozwiązaniach 
dotyczących przydomowych oczyszczalni 
ścieków, systemów oczyszczania, separatorach, 
zbiornikach, przepompowniach, osadnikach.

Wiadomości z izby
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Jak i kogo uczyć?

Reformy uczelni?
Zewsząd słychać nawoływania, szczegól-

nie z firm i przedsiębiorstw budowlanych, 
by połączyć na uczelniach dwa światy – 
dydaktyki i praktyki. Jednocześnie padają 
stwierdzenia, że jest to niemożliwe. 

Więc nadal potencjał intelektualny mło-
dych ludzi jest marnotrawiony. 14 lat na 
zrobienie doktoratu to nie jest przesada? 
Dlaczego nie cztery? Nie zawsze powodem 
jest brak pieniędzy na badania.

- Taki okres jest optymalny, przecież 
jest regulamin, że na drugim roku wspo-
mnianych studiów, promotor winien wydać 
temat pracy. Doktoranci powinni prowa-
dzić zajęcia ze studentami oceniane przez 
opiekunów, bywać na konferencjach i sym-
pozjach, także z własnymi referatami, od-
wiedzać zakłady wytwórcze materiałów 
budowlanych i prefabrykatów, budowy oraz 
biura projektów. Niektórzy nie wytrzymują 
marazmu i „wbijania w ziemię”, odchodzą 
do firm lub na inne uczelnie, w których 
dość szybko otwierają przewody doktorskie 
i kończą je równie sprawnie- twierdzi znają-
cy realia krajowych uczelni technicznych.

I kolejny problem. Dlaczego nie korzysta 
się w szerszym zakresie z doświadczonych 
praktyków budownictwa, by lepiej przygo-
tować studentów do pracy na budowach lub 
w biurach projektowych? Przecież znikoma 
grupa absolwentów decyduje się na robienie 
kariery naukowej, pozostali szukają swego 
miejsca w budownictwie. 

Dlaczego dydaktycy z uczelni nie odby-
wają okresowych praktyk, np. co trzy lata, 
w zakładach lub na budowach? 

Unijna gra …
Przyjmujemy inżynierów, uczymy ich fa-

chu, zdobywają trochę wiedzy praktycznej 
i odchodzą. Bo… daje się im z unijnych pie-
niędzy po 30 tysięcy, by założyli sobie firmy. 
Robią później zlecenia za marne wynagro-
dzenia, byle się utrzymać i zaistnieć na rynku. 
Popadają w kłopoty, frustracje. Na większe 
inwestycje się nie dostaną, bo wykonawca 
żąda np. czterech zespołów z fachowcami po-
siadającymi uprawnienia. Koniec marzeń. 

Co ciekawsze, część z tych pieniędzy 
unijnych wraca do ...UE. Bo młody przed-
siębiorca musi kupić nowoczesny sprzęt, 
który produkowany jest w państwach za-
chodnich. 

Jaki pożytek ma z tego nasz kraj? Żaden, 
bo jeszcze delikwent otrzymuje ulgę z ZUS, 
nie płaci na początku podatków.

Koniec gadania, bicia piany, szukania 
sposobu, jak przymusić inżynierów do 
ustawicznego dokształcania się podczas 
pracy. Lepiej sięgnąć po doświadczenia lu-
dzi – autorytetów w tej dziedzinie. Takim 
w naszym regionie jest m.in. Roman Mikina 
ze Skanska SA. Na spotkanie i kilkugodzin-
ną rozmowę wprosili się członkowie Rady 
Programowej „Biuletynu”.

Okazuje się, że na początek trzeba wyeli-
minować polskie stereotypy, że komuś się 
wydaje, że się coś nauczył, a także że ktoś 
kogoś czegoś nauczył. Absolwenci mający za 
sobą pracę dyplomową z żelbetów, na pyta-
nie jak się wyrabia beton, nie wiedzą tego, co 
w małym palcu zna rolnik stawiający oborę 
albo ksiądz budujący z wiernymi kościół.

Kolejnym etapem jest zrozumienie przez 
tych, którzy chcą decydować o systemie szko-
leniowym, uwarunkowań socjologicznych 
słuchaczy. Młodzi inżynierowie mają jako taką 
wiedzę teoretyczną o technologiach, natomiast 
zero umiejętności jak to zrobić. Na dodatek 
w pierwszych latach pracy powinni zdobywać 
praktykę, ale też życie wymusza na nich zadba-
nie o mieszkanie, rodzine, itp. poważne proble-
my. Starsi zapominają z czasem o wyniesionej 
z uczelni wiedzy, wykazują często niechęć do 
nowości, obawy przed postępem, za to z upły-
wem lat nabierają piekielnych umiejętności.

Odpowiedzieć sobie trzeba dla kogo są 
uczelnie, czy nie dla inżynierów i firm, w któ-
rych mają pracować? Jeśli tak, to uczmy przed-
miotów wartościowych, a wyrzućmy niepo-
trzebne. Jeszcze niedawno, studenci mieli 46 
godzin zajęć w tygodniu, teraz 25. Na kim i na 
czym oszczędzamy? Na studentach i wiedzy?

Kiedy zrealizujemy hasło pojawiające się 
od lat – fachowcy z budownictwa na uczel-
nie, a profesorowie i docenci na budowy? 
Czasowo…

Podczas pracy musimy uczyć inżynierów, 
ale pożytecznymi programami i atrakcyjny-
mi formami, dostosowanymi do możliwości 
czasowych i organizacyjnych w firmach. Ko-
nieczne jest wpajanie zasady samokształcenia, 
korzystania z książek, literatury fachowej, roz-
wiązywania tematów w zespołach i grupach 
pracowniczych, robić treningi, konsultacje, 
stworzyć biblioteki wiedzy i procedur w fir-
mach, szczególnie w małych miejscowościach, 
sięgnąć do wymiany uznanych prelegentów 
i moderatorów takich zajęć z innymi izbami.

Kto wreszcie odpowie i wyjaśni inżynie-
rom, dlaczego od lat nie można wyelimi-
nować absurdów i niezrozumiałych posta-
nowień w prawie budowlanym i ustawach 
powiązanych z budownictwem? Nie wszyst-
ko można tłumaczyć bezsilnością.

Do sprawy kształcenia i sugestii wynikają-
cych z tego spotkania wrócimy w następnym 
wydaniu „Biuletynu”.

Roman Mikina, doświadczony budowlaniec, 
kierował budowami w kraju i za granica, 
wieloletni pracownik Exbudu teraz Skanska 
SA, obecnie dyrektor Oddziału Budownictwa 
Kolejowego. Dwa lata temu na 55 Konferen-
cji Naukowej w Krynicy zaskoczył uczestni-
ków znakomitym referatem jak powinniśmy 
kształcić i dokształcać budowlanych.

problemy
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- Młodzi ludzie mają różne charaktery, 
do nich trzeba umieć dotrzeć, niektórzy mają 
wrodzone predyspozycje i mentalność do pra-
cy w zespole, np. na budowie. Indywidualiści 
raczej unikają zajęcia na budowie, bardziej 
im odpowiada projektowanie lub zajmowanie 
się dokumentacją. Tych uzdolnionych do pra-
cy na budowach dużo nie ma, niektórzy ab-
solwenci uczelni mogliby się zdecydować, ale 
nie są do tego praktycznie przygotowani. Naj-
słabsi po pierwszym zetknięciu się z budową, 
rezygnują, boją się budowania i odpowiedzial-
ności – twierdzi Jóżef Wykrota, budowlaniec 
z doświadczeniem ponad trzydziestoletnim, 
rzeczoznawca ds. wykonawczych.

- Inżynierowie wychodzą z uczelni 
z zasobem wiedzy teoretycznej, nie zawsze 

Dać pracę i rozliczać
potrzebnej w budownictwie, świetnie za to 
operują komputerami. Praktyki, nawet tej 
zapoznawczej, z wycieczek na budowy, nie 
mają. Wiedza praktyczna przychodzi z la-
tami, wynika ze zdobytych doświadczeń, 
osobistych decyzji i prac na budowie.

- Za moich czasów…,zaczynałem pod-
czas praktyki od zaprawy, czyli macha-
nia łopatą na budowie elektrociepłowni 
w Radomiu. Późniejsze praktyki, nawet 
geodezyjne w terenie, też nie wiele wnosiły. 
Dopiero gdy otrzymuje się coś do wyko-
nania i ponosi się odpowiedzialność za tę 
robotę, to jest właściwa praktyka. Bo ona 
uczy rzetelności i odpowiedzialności, bez 
której nie można myśleć o zawodzie bu-
dowlańca. 

Dyskusje trwają, czas leci, a nadal nie 
ma systemu dokształcania członków Izby. 
Autorzy projektów mają zaprzątnięte gło-
wy punktowaniem za udział w różnych 
formach doskonalenia wiedzy, co ma pomóc 
w wyegzekwowaniu obowiązku. Nieważne 
jak i kto i kogo powinien szkolić, w jakich 
formach i kiedy. Jaka może być efektywność 
podjętych działań? 

Czy ktoś z decydentów zapytał ludzi na 
budowach lub w biurach projektów, czego 
im brakuje w zakresie wiedzy praktycznej? 
Czy przeczytano wnioski z ankiet jakie wy-

Szkolenia jakie, dla kogo?
pełniali zdający egzaminy na uprawnienia 
budowlane? Czy ktoś zna realia naszego bu-
downictwa i wie, kiedy członkowie izb mają 
czas na udział w szkoleniach i seminariach? 
Dlaczego z tych, którzy własnoręcznie zapi-
sali się na szkolenie, przychodzi połowa…?

A później słyszymy na przeróżnych 
zgromadzeniach uwagi i postulaty BWO*, 
aby nie epatować się statystykami udziału 
w szkoleniach, lecz zainteresować się ich 
przydatnością dla członków izb. 

Właśnie, apele tak, konkretów brak…
* - Bardzo Ważnych Osób

Panie Redaktorze.
Cotygodniowe narady na budowie od-

bywały się w gronie licznych przedstawicieli 
wszystkich stron zainteresowanych inwesty-
cją. Zdarzały się często przypadki, że obrady 
nabierały zawrotnego tempa, nie załatwiano 
wszystkich problemów zgłaszanych na nar-
dzie koordynacyjnej. Powód – projektanci, 
inspektorzy nadzoru, kierownik projektu, 
pędzili na drugą budowę…

Pewnego razu sprzeciwiłem się i zwró-
ciłem uwagę na niewłaściwe prowadzenie 
narady przez kierownika projektu. Nie mo-
głem czekać z rozstrzygnięciem wątpliwo-
ści następny tydzień. Mimo to, uczestnicy 
tradycyjnie opuścili moje biuro kierownika 
budowy. Wpisałem jednak jako ostatni punkt 

Do obowiązków kierownika…
narady, krytyczną uwagę na sposób prowa-
dzenia narad ciągłe przedłużających się nie 
załatwionych problemów budowy.

Po tygodniu rozpętała się wojna ze strony 
inwestora z poleceniem usunięcia krytycznej 
uwagi z protokółu. 

- Prywatne przemyślenia umieszczone 
w notatkach są wysoko naganne. Generalny 
wykonawca, a zwłaszcza osoba reprezentu-
jąca, powinna w sposób profesjonalny pod-
chodzić do sprawy. Na marginesie narada 
produkcyjna nie służy do rozwiązywania 
problemów. Nie życzę sobie, aby prywatne 
przemyślenia (kierownika budowy) wpro-
wadzane były do służbowej korespondencji 
- tak napisał inwestor do szefa firmy – przeło-
żonego kierownika budowy.

Szefowie zabronili mi odpisywania na 
cytowane uwagi inwestora. Zrobiłem jed-
nak inaczej, uzasadniając powody takie-
go zapisu. Wskazałem także inwestorowi 
o możliwości zmiany kierownika budowy, 
z czego nie skorzystał. Po kilku miesiącach 
złożyłem wypowiedzenie z innej przyczyny. 

Mam więcej takich „kwiatków” zebra-
nych z długiej praktyki zawodowej. Utwier-
dzają mnie w przekonaniu, że nie można to-
lerować takich sytuacji. Kierownik budowy 
nie jest chłopcem do bicia, ja przynajmniej 
nim nigdy nie byłem.

drodzy czytelnicy
Czekamy na kolejne listy, prosimy kiero-

wać je: „Biuletyn Świętokrzyski” ŚOIIB, ul. Le-
onarda 18 lub na adres a.orlicz@jokerpr.pl

Związki i zaufanie
Największy stopień wiedzy można osią-

gnąć jedynie dzięki związkom opartym 
na zaufaniu, nie zaś dzięki większej ilości 
informacji. Wciąganie w dialog to wciąga-
nie w związek z nauczycielem. Najważ-
niejszych prawd uczymy się poprzez nasze 
związki. Przekładanie posiadanej wiedzy 
na związki ze studentami jest ważniejsze 
niż gromadzenie obiektywnych faktów. 

Bezpieczeństwo ruchu 
Podczas tegorocznych targów „Autostra-

da Polska”, Klub Drogowca SITK, Oddział 
GDDKiA i Targi Kielce, przy współpracy 
m.in. naszej Izby, zorganizowali konferencję 
„Bezpieczeństwo ruchu w komunikacji lądo-
wej”. Zainteresowanie było spore, sala wypeł-
niona była do ostatniego miejsca. Referaty 
wygłosili m.in. Ewa Sayor, Iwona Podsiadło, 
Bolesław Balcerek, Tomasz Wągrowski.

z regionu
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Jak się udaje utrzymać działalność SEP?
- Kontynuujemy organizowanie semina-

riów, konferencji szkoleniowych, przygoto-
wywanie do egzaminów kwalifikacyjnych, 
przeprowadzamy egzaminy na uprawnienia 
eksploatacyjne. Nie zapominamy o spotka-
niach integrujących środowisko elektryków. 
Chyba robimy to dobrze, spełniamy oczeki-
wania, bo przybywa nam nowych członków, 
widocznie jesteśmy potrzebni. Tym bardziej, 
że SEP, liczący 24 tysięcy członków, jest naj-
większym stowarzyszeniem naukowo-tech-
nicznym w kraju – mówi Grzegorz Miecz-
kowski, prezes Oddziału SEP w Kielcach.

Czym to tłumaczyć?

To juz 60 lat - Specyfika pracy energetyków, wymogi 
dyscypliny technologicznej ludzi pracują-
cych przy urządzeniach czynnych pod na-
pięciem, powoduje poważne traktowanie 
obowiązków w stowarzyszeniu. Jednocze-
śnie zawód elektryka staje się wielofunkcyj-
ny, fachowiec obecny musi się umieć odna-
leźć w każdej branży gospodarczej. 

Co przyciąga młodych?
- Chcą być w środowisku, mieć dostęp do 

nowości, kontaktów z innymi bardziej do-
świadczonymi elektrykami, bowiem wielu 
członków pracuje w małych firmach. Temu 
służy m.in. nasza doroczna konferencja 
w Ameliówce. Od 15 lat jest bardzo dobrze 
postrzegana w środowisku, jest doskona-
łym forum wymiany doświadczeń między 
odbiorcami energii elektrycznej, których 
reprezentują głowni energetycy firm, a do-
stawcami oraz producentami urządzeń dla 
tej branży. Z kolei w Busku Zdroju spoty-
kają się specjaliści energetyki sieciowej, od 
eksploatacji i zarządzania. Też interesują-
ca oferta dla elektryków.

Współpraca z firmami?
- Oczywiście, bez niej nie moglibyśmy 

realizować tak ambitnych przedsięwzięć. 
Od lat układa się współpraca z ZEORK 
w Skarżysku jak i rejonowymi zakładami. 
To samo dotyczy włoszczowskiego ZPUE, 
który jest czynnym członkiem SEP. Powstało 
w tym zakładzie kolo stowarzyszenia, które 
liczy ponad stu członków. Organizujemy 
wycieczki do zakładu, aby nasi członkowie 
mogli na bieżąco zapoznawać się z nowin-
kami produkcyjnymi tej nowoczesnej firmy, 
a pracownicy ZPUE poznać opinie i uwagi 
użytkowników tych urządzeń.

Grzegorz Mieczkowski, absolwent Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, specja-
lista sieci elektrycznych, pracował w ZEORK 
w Kielcach, zastępca głównego inżyniera, 
ZWSE – dyrektor techniczny, potem naczel-
ny, prezes oddziału SEP 1994-2002, ponow-
nie od 2010, członek zarządu głównego.

Cztery dni
Tyle czasu potrzebowali japońscy projek-

tanci, wykonawcy, na odbudowanie znisz-
czonego trzęsieniem ziemi w marcu, dużego 
odcinka północnej dwujezdniowej drogi Mi-
to–Naka w prefekturze Tokiwa. Czy byłoby 
do pomyślenia u nas?

Nie byłem  
przygotowany…

- Nie miałem praktyk, nie byłem przy-
gotowany do zawodu. Jedyne co wyniosłem 
dobrego z uczelni, co się przydaje w pracy na 
budowie, to mechanika budowli, jakie mają 
być układy zbrojenia, momenty zginające 
konstrukcji. Wszystko inne poznawałem od 
podstaw w trakcie pracy.

- Co powinno być? Obowiązkowe prak-
tyki na budowach, przynajmniej dwa mie-
siące, żeby student zobaczył na własne oczy 
i dotknął wszystkiego, co powinien znać. 

- Na kierunku konstrukcyjno-budowla-
nym powinny być jednak zajęcia zapoznające 
ogólnie ale praktycznie z różnymi instala-
cjami – sanitarnymi, elektrycznymi, wodno-
kanalizacyjnymi, wentylacją i klimatyzacją, 
monitoringiem. Aby kierownik budowy wie-
dział jak i o czym ma rozmawiać z podwy-
konawcami. Bowiem coraz częściej kierownik 
jest sam, a kierownicy robót wpisani do dzien-
nika budowy są z firm podwykonawczych, to 
oni odpowiadają za te prace.

(budowlaniec z dziesięcioletnim 
stażem zawodowym)

z regionu

Uprawnienia Budowlane w Wielkiej Bryta-
nii to tak naprawdę przynależność do wybrane-
go Instytutu (odpowiednik naszej Izby Inżynie-
rów). Instytutów jest kilka, natomiast dla każdej 
branży można wymienić te najbardziej liczące 
się. W branży konstrukcyjnej jest to niewąt-
pliwie The Institution of Structural Engineers, 
w skrócie IStructE. Jest to instytucja rozpo-
znawana na całym świecie. Ma swoje oddziały 
na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Ameryce 
Północnej i Południowej, jak również w Euro-
pie. Fakt, iż jest się członkiem IStructE świadczy 
o odpowiednim poziomie posiadanej wiedzy 
technicznej w teorii oraz praktyce. Chociaż nie 
istnieją wymogi formalno-prawne stawiane 
przez organa architektoniczno-budowlane, aby 
móc funkcjonować jako projektant konstrukcji 

Wiedza praktyczna – to jest to!
budowlanych, bardzo często sami pracodawcy 
swoim projektantom. stawiają wymóg przyna-
leżności do danego instytutu.

Instytut wyróżnia kilka statusów dla swo-
ich członków. Pierwszy, który pozwala na 
korzystanie ze wsparcia instytutu w pozyski-
waniu wiedzy, jest Graduate Mamber i jest 
on przeznaczony dla osób studiujących jak 
również absolwentów. Stopień Graduate jest 
stopniem przejściowym w drodze po „pełne 
członkostwo”. 

Możemy wyróżnić dwa „docelowe” stop-
nie członkowskie. Pierwszy z nich to Associ-
ate-member of The Institution of Structural 
Engineers, w skrócie AMIStructE. W bardzo 
dużym przybliżeniu jest to odpowiednik pol-
skich uprawnień w ograniczonym zakresie. 

Prawo do otrzymania tego statusu mają inży-
nierowie o niższych stopniach wykształcenia. 
Ponieważ ilość i różnorodność kursów na 
wydziałach budownictwa uczelni w Wielkiej 
Brytanii jest bardzo rozbudowana, jest pra-
wie niemożliwe wskazać analogie z polskim 
systemem kształcenia. 

„Koronnym” statusem członka jaki moż-
na uzyskać jest Chartered member of The 
Institution of Structural Engineers, w skrócie 
MIStructE. Status ten jest odpowiednikiem 
polskich uprawnień bez ograniczeń. 

Droga do uzyskania uprawnień jest podzie-
lona na kilka etapów. Pierwszym z nich jest po-
twierdzenie zdobytego wykształcenia. Nie każ-
da uczelnia wyższa w Wielkiej Brytanii posiada 
„akredytację” Instytutu. Działanie to ma na celu 
selekcję uczelni, które zapewniają najwyższy 
poziom kształcenia inżynierów. 

dokończenie na stronie 21
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Profesjonalnie i rutynowo
Na trasie z Występy do Skarżyska mieli-

śmy wszystkie roboty jakie można spotkać na 
takich inwestycjach. Duże obiekty mostowe, 
przepusty drogowe odprowadzające wody 
gruntowe, estakady po raz pierwszy budowa-
ne w regionie, obiekty ochrony środowiska, 
wzmacnianie i zabezpieczanie skarp i wznie-
sień podczas obfitych deszczów. Masę robót 
ziemnych, przebijanie się przez wzgórza skal-
ne. Konstrukcje stalowe i żelbetowe – mówi 
Waldemar Domżał ze Strabaga, lidera kon-
sorcjum, dyrektor kontraktu S7.

Doświadczenie zdobyte na budowach 
w kraju i za granicą bardzo się przydało, bowiem 
do wielu trudności i problemów podochodzi-

łem rutynowo, zgodnie ze znanymi procedura-
mi. Nie było więc zbyt wiele sytuacji zaskakują-
cych. Łatwiej było nawet rozwiązywać niektóre 
sprawy techniczne, z jakimi spotkałem się 
pierwszy raz. Choćby wspomnieć masy asfalto-
we WMS o wzmocnionym module sztywno-
ści. Wiele trudności nastręczyło sporządzenie 
receptury, doszło nawet do zmiany typu asfaltu 
przewidzianego przez projektanta. 

Najważniejsze, że zmieściliśmy się w ter-
minie z oddaniem inwestycji, co jest zasługą 
nie tylko profesjonalistów Strabaga i konsor-
cjanta Mota – Engil, ale też wielu innych firm 
specjalistycznych, które uczestniczyły w tym 
przedsięwzięciu.

Intuicja  
konstrukcyjna

Matematyczny opis konstrukcji nie jest 
i nie może być ścisłym opisem rzeczywisto-
ści. Jest ona po prostu zbyt skomplikowana. 
Od konstruktorów wymaga się zrozumieniu 
zjawisk konstrukcyjnych nawet w większym 
stopniu niż znajomości odpowiednich wyra-
żeń matematycznych – to rozumienie kon-
strukcji określa się powszechnie jako intuicje 
konstrukcyjną. Intuicja jest kluczem do inży-
nierii i rozciąga się ponad obliczenia. Liczby 
pomagają instynktowi inżynierskiemu, ale 
nie są ich zamiennikiem.

[T.Y.Lin.]. 

Kawał historii świętokrzyskiego przemy-
słu, ogromny dorobek pracowników, wielka 
determinacja i wysiłek, by nie tylko utrzy-
mać sprywatyzowaną przez załogę firmę, ale 
zapewnić warunki do rozwoju spółki oraz 
standardów życia rodzin pracowniczych.

Nic więc dziwnego, że do koneckiego 
Hydromelu na 50-lecie tradycji budow-
nictwa hydrotechnicznego oraz 20-lecie 
funkcjonowania spółki, przybyło tylu do-
stojnych gości. Przyjechali partnerzy z firm 
współpracujących i inwestorzy z Lublina, 
Łodzi, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego. 
Nie zabrakło przedstawiciela Ministerstwa 
Rolnictwa, wysłanników organizacji i stowa-
rzyszeń technicznych.

Wszyscy gratulowali osiągnięć, dziękowa-
li za współpracę, ale też zgodnie podkreślali 
ogrom wyrzeczeń i zrozumienia u pracowni-
ków Hydromelu, które pozwoliły przetrwać 
trudne okresy na niestabilnym rynku inwesty-
cyjnym w kraju oraz unowocześniać firmę.

- Szczerze wam gratuluję wytrwałości 
i uporu, zarówno tym, którzy przed pół-

50 lat rodzinnego Hydromelu 
wieczem zaczynali historię Hydromelu jak 
i tym, którzy tworzyli spółkę i doprowadzi-
li ją do udanego rozkwitu. Na ten sukces 
składa się praca każdego pracownika, jego 
doświadczenie i fachowość. Sprzyja wam 
także rodzinna atmosfera w spółce, w której 
pracują członkowie rodzin w trzecim poko-
leniu. Jesteście dobrymi ambasadorami świę-
tokrzyskiej rzetelności budowlanej w innych 
regionach kraju. Dziękuje wam za to. Mimo 
nawału pracy nie mogłam nie przyjechać na 
wasz jubileusz – powiedziała Bożentyna Pal-
ka - Koruba, wojewoda świętokrzyski.

Były odznaczenia państwowe, resortowe, 
stowarzyszeniowe i lokalne. Długoletni pra-
cownicy otrzymali jubileuszowe dyplomy. 
Miłym akcentem uroczystości było wrę-
czenie prezesom Hydromelu – Stefanowi 
Lorencowi i Andrzejowi Salacie, medali za 
skuteczne i szczęśliwe kierowanie spółką 
i przeprowadzenie jej przez najtrudniejsze 
okresy w polskiej gospodarce .

- Przybyłem, by podziękować pracowni-
kom za ofiarną pracę, za sukcesy w rozwi-

janiu spółki. Jesteście dobrą świętokrzyską 
marką, docenianą w kraju, szczególnie 
w siedmiu województwach, gdzie wykony-
waliście prace hydrotechniczne i inwestycje 
z dziedziny ochrony środowiska. Macie 
uzasadnione powody do dumy i satysfakcji 
– stwierdził Adam Jarubas, marszałek woje-
wództwa.

Podczas spotkania z pracownikami, 
kilka razy padały słowa podziękowania 
za wysiłek ekip koneckiej spółki przy od-
budowie i naprawie wałów przeciwpowo-
dziowych, zniszczonych ubiegłorocznymi 
powodziami.

W programie jubileuszowych uroczysto-
ści, była msza św., lunch i zabawa w rodzin-
nym hydromelowym gronie.

z regionu



112/2011 Biuletyn Świętokrzyski

Mocno skomplikowana nazwa firmy, 
wywołuje zainteresowanie nawet przechod-
niów, gdy na ulicach widzą ogromne samo-
chody i maszyny z tym logiem.

- Nazwa pochodzi od nazwiska zało-
życiela firmy, która powstała w 1947. Na-
tomist istotnie, w minionym roku przepro-
wadzaliśmy kolejne w Kielcach renowacje 
rurociągów, m.in. na ulicy Fosforytowej. 
W poprzednich latach ekipy Aarsleffa pra-
cowały na ulicach w śródmieściu, remontu-
jąc rurociągi wodne i kanalizacyjne. W tym 
roku oczekujemy na ogłoszenie przetargu na 
rozbudowę i renowację sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, w ramach projektu ochrony 
wód podziemnych w aglomeracji kieleckiej. 
Obecnie pracujemy na terenach popowo-
dziowych w Sandomierzu po prawej stronie 
Wisły, gdzie naprawie poddano 2 km sieci.

Techniki bezwykopowe dalej są niszową 
metodą prac przy sieciach podziemnych, czy 
już standardem?

- Z pośród wielu metod naprawczych, 
o których pisałem w mojej pracy dyplo-
mowej, już wówczas przewidywałem, że 
termoutwardzalny rękaw będzie najpopu-
larniejszy, w przeciwieństwie do niszczenia 

Bez wykopów starego przewodu i wprowadzania nowego. 
I tak też się stało, rękaw termoutwardzal-
ny jest najpowszechniej stosowany, a nasza 
firma tą metodą wykonała renowacje pond 
500 km rurociągów kanalizacyjnych. Moim 
zdaniem, nowe rurociągi powinny być od 
razu wykładane fartuchem termoutwar-
dzalnym, co wyraźnie przedłużyłoby okres 
eksploatacyjny. W krajach zachodnich tą 
metodą wykonuje się naprawy 40 proc. ru-
rociągów, u nas zaledwie kilka procent.

Jest to droga metoda?
- W porównaniu do tradycyjnych wyko-

pów i wymiany rurociągu, w terenie zurba-
nizowanym zawsze będzie to tańszy sposób 
naprawy sieci. Nie dezorganizuje ruchu, czas 
naprawy z użyciem wspomnianego rękawa 
jest zdecydowanie krótszy. W sposób szybki 
tworzymy nowy rurociąg wewnątrz starego. 
Warunki przepływu zmieniają się tak dia-
metralnie, że niewielkie zmniejszenie prze-
kroju rurociągu jest nieistotne. Natomiast 
naprawa rurociągu z zastosowaniem wyko-
pu w terenie otwartym, w polu, jest tańsza, 
zwłaszcza, gdy jest to nieruchomość gminy.

Tym bardziej, że doskonalenie metody 
oraz konkurencja powoduje, że po latach 
prace te tanieją, i to w sposób wyraźny. Naj-
bardziej widać to po spadających cenach 
inspekcji telewizyjnej kanałów, bowiem 
większość spółek wodociągowo-kanaliza-
cyjnych ma własny sprzęt do tych prac.

Wszyscy się już przekonali …
- Nie. Zdarza mi się rozmawiać z pra-

cownikami firm zarządzających sieciami 
lub z samorządowcami, którzy z niedowie-
rzaniem przyjmują informacje, że można 
remonty rurociągów wykonywać bez ko-
nieczności rozkopywania ulic. Są też duże 
miasta, ale i mniejsze ośrodki, w których 
nadal uważa się, że naprawa ma być zwią-
zana z wykopem i zamykaniem ulic…

Robert Wójcik, absolwent pierwszego rocznika przed 17-laty, inżynierii sanitarnej Politech-
niki Świętokrzyskiej, którego promotorem pracy dyplomowej o technikach bezwykopowych, 
był prof. Andrzej Kuliczkowski, jest pracownikiem Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Firma 
zajmuje się technikami bezwykopowymi oraz palowaniem i fundamentowaniem. Spółka jest 
częścią grupy kapitałowej Aarsleff, działającej w wielu krajach świata.
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Józef Wykrota, absolwent budownictwa ogól-
nego – miejskiego przemysłowego Politechniki 
Świętokrzyskiej, uprawnienia budowlane od 
1976, od czterech lat rzeczoznawca budowla-
ny ds. wykonawstwa., członek Izby. Długie lata 
budował obiekty kolejowe, siedem lat pracował 
w Czechach w  Energo Eksporcie, od dziewię-
ciu lat w Dorbudzie.

- Idea tego obiektu powstała w gronie 
pracowników politechniki skupionych wokół 
dziekana prof. Jerzego Piotrowskiego.Ja dołą-
czyłem do zespołu, który stworzył koncepcje 
budynku – bryły, systemów i rozwiązań tech-
nicznych, instalacji. Oczywiście później trochę 
modyfikowanych i rozszerzanych, w efekcie 
powstanie obiekt dydaktyczny i laboratoryjny- 
cały budynek będzie wielkim laboratorium dla 
studentów – zapewnia Włodzimierz Tracz, ar-
chitekt kielecki, projektant generalny Energisa.

Do tego stopnia, że szachty techniczne, 
szafy i sufity będę otwarte, widoczne będą in-
stalacje, można będzie wejść do maszynowni, 
zajrzeć do wentylatorowi. Program jest tak 
szeroki, że niektóre instalacje będą zdublowa-
ne, aby pokazać studentom jakie są stosowane 
obecnie instalacje i jak one funkcjonują.

- Przyjęto założenie, że obiekt nie powi-
nien pobierać energii zewnętrznej z konwen-
cjonalnych źródeł, bo systemy alternatywne 
są tak rozbudowane, że wystarczą do zasi-
lania całego Energisa w energię elektryczną 
i cieplną.Oprócz kolektorów słonecznych, 
będą kierunkowe baterie fotowoltaniczne, 
ruchome z samonaprowadzaniem, część 
potrzebnej energii będzie pochodziła więc 
z baterii słonecznych. Podobnie jest z syste-
mami energii odnawialnej do ogrzewania – 
będą sondy, studnie, pompy ciepła. Podstawą 
powodzenia w eksploatacji wszystkich tych 
urządzeń, będzie centrum automatyki, do 
koordynowania nowoczesnymi systemami.

Projekt budowlany został wykonany w pra-
cowni W. Tracza, projekt wykonawczy przygo-
tował Dorbud, generalny realizator inwestycji 
we współpracy z branżowymi specjalistami, 
a za koordynację architektoniczną odpowiada 
arch. Włodzimierz Cichoń.

Już z tych informacji wynika, że inwestycja 
jest sporym przedsięwzięciem logistycznym, 
wymagającym dobrej koordynacji i współdzia-
łania wielu specjalistów i podwykonawców. 
Szczególnie w zakresie instalacji, w dużej części 
nowych o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego, a niektóre są nowatorskie, 
eksperymentalne, w Polsce jeszcze nie stosowa-
ne. Dlatego część systemów i urządzeń zostanie 
sprowadzona od producentów zagranicznych.

Pod względem architektonicznym i budow-
lanym będzie to również obiekt interesujący. Jest 
bardzo dobrze izolowany termicznie, spełnia 
wymagania dla budynków pasywnych, zastoso-
wane zostaną specjalne zestawy okienne, elewa-
cja zewnętrzna z zestawami foto chromatyczny-
mi będzie miała regulowane naświetlenie, część 
fasady o właściwościach termoizolacyjnych.

Jedno wielkie laboratorium
- To pierwszy w mojej karierze obiekt o tak 

nowoczesnych rozwiązaniach projektowych 
i zaawansowanych technologiach, cenne do-
świadczenie, które będzie można wykorzystać 
w następnych opracowaniach, równie z ambit-
nymi wyzwaniami.

* * *
- Od października param się wspólnie 

z załogą budowaniem Energisa. Jest to od po-
czątku interesujące zajęcie. Budynek jest zagłę-
biony na dwa poziomy, więc wchodziło w grę 
zabezpieczenie wykopu w trudnym gruncie 
oraz uszczelnienie ścian. Pomogliśmy sobie 
ścianką berlińską, izolację zrobiliśmy klasycz-
ną metodą Schomburg, łącznie z ociepleniem. 
Pozostałe prace to na razie najzwyklejszy 
żelbet wylewany, oparty na nim strop. Wyko-
rzystaliśmy trochę czasu w zimie mając dobrą 
pogodę, więc termin oddania nie powinien być 
zagrożony – mówi Józef Wykrota, kierownik 
budowy Energisa.

Interesujące zdaniem kierownika będą prace 
instalacyjne, wyposażeniowe, związane z tech-
nikami energii odnawialnej, w tym 16 pomp 
cieplnych, kolektory słoneczne. Skomplikowa-
ny będzie też układ wentylacji. Laboratoria to 
oddzielna sprawa, w programie są przewidzia-
ne spore wydatki na nowoczesne urządzenia 
i sprzęt. Ma to być obiekt na miarę XXI wieku. 
Część budowlana pod tzw. klucz zostanie wyko-
nana do końca stycznia 2012.

* * *
- „Energis” jest naszym kolejnym zada-

niem do zrealizowania, dość oryginalnym 
ze względu na zastosowane rozwiązania 
projektowe, funkcjonalne i wyposażenie 
techniczne. Wykonujemy ten ciekawy obiekt 
w systemie zaprojektuj i zbuduj. Sądzę, że 
dobraliśmy trafnie zespól projektowy, któ-
rego koordynatorem jest arch. Włodzimierz 
Tracz - twierdzi prezes Dorbudu, Tomasz 
Tworek, absolwent politechniki.

Jest to przedsięwzięcie ciekawe zarówno 
pod względem inżynierskim jak i bizneso-
wym. Jednocześnie o dużym ładunku am-
bicjonalnym. Przecież większość inżynie-
rów, kierowników budów, zatrudnionych 
w firmie to absolwenci naszej politechniki. 
Historia zatoczyła koło. Po latach uczenia 
się sztuki budowlanej, zdobywania umiejęt-
ności technicznych, wróciliśmy na uczelnię 
i postawiliśmy się pod osąd społeczności 
szkoły z naszego zawodowego bogactwa - 
doświadczenia praktycznego i wiedzy wy-
niesionej ze studiów. Czy może być poważ-
niejszy egzamin dla budowlańców?

Wygranie przetargu na ten obiekt pozwoli 
nam wykazać, że absolwenci uczelni potrafią 
budować. Dlatego nikogo nie dziwi w Dor-
budzie, że często rozmawiamy o „Energisie” 
i analizujemy postęp prac na budowie, na 
którą skierowaliśmy jednego z najbardziej 
doświadczonych fachowców, rzeczoznawcę 
budowlanego, Józefa Wykrotę. Na co dzień 
wszystkim koordynuje wiceprezes Janusz 
Wielgus, też absolwent politechniki. 

Mamy świadomość, że oceniają nas już 
na bieżąco nasi dawni nauczyciele aka-
demiccy i obecni studenci, odwiedzający 
regularnie budowę. Tu nie liczą się słowa 
i formułki, cenzurka końcowa będzie za 
sprawne i jakościowo bez zarzutu wykona-
nie inwestycji.

XXi Wiek
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- Pracując na politechnice u prof. Zbi-
gniewa Kowala, stykałem się z potrzebami 
rynku budowlanego na ekspertyzy, opinie, 
pomiary, projekty. W końcu po licznych 
podpowiedziach dojrzał pomysł rozpoczęcia 
samodzielnej działalności i tak przed dwu-
dziestu lat powstała Ankra Biuro Budowlane 
Sp. z o.o. – twierdzi dr inż. Jerzy Sendkowski, 
obecnie też kierownik zakładu budownictwa 
Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

Spółka zajmuje się diagnostyką obiektów 
budowlanych, oceną eksploatacji, jakimi 
kryteriami i metodami naukowymi kiero-
wać się przy sugestii jego utrzymania, kiedy 
powinien nastąpić czas remontu, jego opła-
calność, w końcu określić żywotność danej 
konstrukcji czy obiektu. Zatem geneza, iden-
tyfikacja i prognoza. 

- Najdłużej współpracujemy z firmami 
telekomunikacyjnymi, dla których wyko-
nujemy ekspertyzy i opinie dotyczące in-

stalacji urządzeń nadawczych na wieżach, 
kominach. masztach i antenach. Kolejną 
liczącą się dziedziną są usługi dla zakładów 
wydobywczych kamienia i kruszyw, przy 
instalacji i posadowieniu urządzeń i linii 
produkcyjnych. Ekspertyz wież telefonii ko-
mórkowej wykonaliśmy ponad dwa tysiące, 
kominów około czterystu , w całej południo-
wej Polsce. M.in. uporządkowaliśmy syste-
my antenowe na hotelu DAL w Kielcach, bo 
nawet konserwator zabytków narzekał na 
poprzedni bałagan na dachu.

Ankra ma świetnych fachowców, byłych 
pracowników uczelni, pełne wyposażenie 
i oprogramowanie komputerowe, własne 
laboratorium mobilne. M.in. urządzenia 
do pomiaru drgań i hałasu, do diagnostyki 
konstrukcji (pracujące metodami nie nisz-
czącymi), ścisłe procedury wykonywania 
badań i pomiarów, skanery, aparaty do prze-
świetlenia konstrukcji. Kamera termowizyj-

na o dużej rozdzielczości, pozwala nie tylko 
ocenić obiekt pod względem np. strat ciepła, 
ale i stwierdzić stany graniczne nośności 
konstrukcji stalowych. Ankra wykonuje też 
analizy i precyzuje wnioski drganiowe i wi-
broakustyczne otrzymane z odpowiedzi dy-
namicznej konstrukcji.

- To był bardzo trafiony pomysł, połącze-
nie wiedzy teoretycznej, praktyki z zajęciami 
dydaktycznymi. Nadal uczę studentów. Na 
wykładach z mechaniki budowli i zajęciach z 
mechaniki gruntów, podaję doświadczenia z 
praktyki, prezentuję zdjęcia i rysunki, co po-
zwala im lepiej zrozumieć omawiane zagad-
nienia. Opowiadam też o zadaniach diagno-
stycznych, jak je wykonaliśmy, obliczeniach, 
z czym były kłopoty i jak sobie z nimi radzić 
przy projektowaniu lub na placu budowy.

Firma chwali się konkretnym wkładem w 
rozwój środowiska budowlanego, to spod ręki 
dr. inż. J. Sendkowskiego kandydaci pomyślnie 
zdają egzaminy na uprawnienia budowlane. 
Wielu młodych inżynierów korzysta z porad, 
konsultacji i pomocy fachowej w Ankrze.

Teoria, praktyka, dydaktyka

Uczelniane centrum informatyki ob-
sługiwać będzie wszystkie obiekty uni-
wersytetu w mieście. Baza informatyczna 
Data Center zajmie trzecią kondygnację 
w budynku biblioteki uniwersyteckiej przy 
ul. Świętokrzyskiej.

- Oddanie do użytku przewiduje się 
w okresie lipiec/sierpień 2012. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe i instalacyjne. 
Wykonawca obiecuje nawet przyspieszyć 
termin zakończenia prac – zapewnia wice-
kanclerz Uniwersytetu im. J. Kochanowskie-
go, Janusz Siwiec.

Centrum języków obcych (budowane 
obok biblioteki) ma być oddane w lutym 
przyszłego roku. Na wiosnę przewiduje się 
przeprowadzkę studium z budynków przy 
Kościuszki oraz Leśnej. Prace są mocno za-
awansowane, przygotowuje się przetarg na 
wyposażenie budynku.

Uniwersyteckie obiekty

- Uniwersyteckie centrum edukacji arty-
stycznej mamy oddać do użytku 30 września. 
Postęp prac jest bardzo dobry i nie powinno 
być kłopotów z dotrzymaniem terminu. Jest 
to typowa konstrukcja żelbetowa, dach nad 
aulą dla 300 osób stalowy, dwie sale wykła-
dowe mogące pomieścić po 100 osób każda 
- zapewnia Wiesław Śledź, kierownik projektu 
wspomnianego centrum.

- Coś nowego, obiekt z dużą ilością labora-
toriów, a tym samym z licznymi instalacjami 
i wyposażeniem technicznym, np.dygestoria 
na chemikalia. Trudności nie ma, budowa 
przebiega sprawnie. Jestem zawalony robotą, 
sam negocjuję i podejmuję decyzje o wyborze 
podwykonawców. Mam dwóch dobrych maj-
strów, to spora pomoc. 

Kierownikiem obu budów jest Jacek Oża-
rowski ze Skanska SA Oddział Budownictwa 
Ogólnego w Kielcach, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, doświadczony budowlaniec 
z 32 –letnią praktyką, mający uprawnienia 
budowlane, członek Izby,

Wiesław Śledź, absolwent Politechniki 
Lubelskiej, ma uprawnienia budowlane, 
członek naszej Izby. Jest kierownikiem 
projektu centrum a także budowy siedziby 
Drugiego Urzędu Skarbowego oraz re-
montu elewacji Galerii Echo od ul. Świę-
tokrzyskiej. 
Krzysztof Baranowski z Eiffage Budow-
nictwo, kierownik budowy, absolwent Poli-
techniki Świętokrzyskiej, uprawnienia ma 
od 2000, członek kieleckiej Izby.

Drugi budynek Wydziału Matematyczne-
go buduje warszawka Pol-Aqua. Trwają ostat-
nie roboty wykończeniowe, jako że w sierpniu 
obiekt ma zostać przekazany do użytku.

Kierownikiem budowy jest były kielczanin, 
Jarosław Barchan, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, uprawnienia budowlane 
ogólne. Członek Izby Mazowieckiej.
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Firma szanowana w środowisku, po-
szukiwana przez inwestorów, gwarantująca 
terminowe wykonanie robót na wysokim 
poziomie. Panuje opinia, że wystarczy poroz-
mawiać z jednym z Krzyśków i sprawa jest za-
łatwiona. To fachowcy, którzy wiedzą wszyst-
ko o codziennych sprawach Hydrobudu.

Krzysztof: - Wiedza praktyczna ojca, 
wieloletniego kierownika budów, jest nie do 
przecenienia. Moje doświadczenie zawodo-
we nie od razu było związane z inżynierią 
sanitarną. Po skończonym technikum me-
chanicznym praca w firmie ojca utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że jest to coś co lubię 
i będę się realizował na gruncie zarówno 
zawodowym jak i prywatnym. W tym celu 
podjąłem studia na Politechnice Święto-
krzyskiej i uzyskałem niezbędne wykształ-
cenie do zdobycia uprawnień budowlanych 
– instalacyjnych.

Artur od razu wybrał studia na kierunku 
zbieżnym z profilem firmy. Działamy więc 
w trójkę i w tym miejscu sprawdza się po-
wiedzenie: takich dwóch, jak nas trzech…

Artur: - Rodzinne firmy? Teraz po latach 
jest dobrze, wszystko jest miarę poprawnie 
zorganizowane i prowadzone. Oczywiście 
były wzloty i porażki, ale dzięki wspólnemu 
wspieraniu się i wzajemnym uzupełnianiu 
znajdowaliśmy najlepsze rozwiązania i siły 
do perspektywicznego widzenia naszej dzia-
łalności oraz podejmowania wyzwań.

Krzysztof: - Każdy ma własne zdanie, 
racje, pomysły, a ponieważ jest demokracja 
to przy podejmowaniu ważnych i znaczą-
cych dla firmy decyzji spotykamy się wspól-
nie, aby ustalić kierunek działań. W razie 
sprzeczności przeważają głosy dwóch.

Artur: - Wszyscy wspólnie wpływamy na 
rozwój firmy ale też często podpieramy się 

Nowoczesna, średnia, rodzinna
doświadczeniem taty. Krzysztof czuje się na 
budowie jak „ryba w wodzie” i świetnie mu 
to wychodzi. Ja bardziej zajmuje się funk-
cjonowaniem biura, ofertami, kosztorysami 
i codzienną koordynacją działań.

W jednym zgadzamy się bez słowa 
– chcemy być dobrą, nowoczesną firmą 
o zasięgu lokalnym. Z ambicjami, krok po 
kroku, iść do przodu i dostosowywać się do 
potrzeb rynku oraz oczekiwań inwestorów. 
Często podejmujemy ryzyko, bo bez niego 
nie można się rozwijać i wyprzedzać konku-
rencję. Jak na razie podjęte decyzje okazały 
się trafne a to przełożyło się na to, że liczymy 
się w branży. Doceniają nas za terminowość 
i jakość wykonywanych robót. Interesują 
nas trudniejsze zadania sieciowe wymaga-
jące sporych umiejętności i wiedzy, jednakże 
nie odmawiamy też łatwiejszych zleceń. Po 
to stworzyliśmy mocną grupę 60 fachowców 
pracujących na budowach w obu firmach 
o wyprofilowanej działalności oraz grupę 
ludzi pracujących w dziale przygotowania 
i realizacji inwestycji. Dysponujemy odpo-
wiednim sprzętem, zapleczem technicznym 
i kadrą kierowniczą.

Oferujemy zleceniodawcom komplek-
sowe wykonanie koniecznej infrastruktury. 
Jesteśmy generalnym wykonawcą jak i pod-
wykonawcą świadczącym usługi dla samo-
rządów oraz znaczących firm drogowych, 
z którymi wspólnie, już o kilku lat, zrealizo-
waliśmy wiele inwestycji. Działamy głównie 
w regionie świętokrzyskim, ale nie rezygnu-
jemy ze zleceń na inwestycje sieciowe w odle-
głości do 120 km od siedziby firmy.Przy za-
mówieniach na bariery, zakres ten obejmuje 
wschodnie i południowe tereny kraju na linii 
Katowice – Warszawa.

Władysław: - Na co dzień potrzebna 
jest umiejętność kalkulacji kosztów, strat 
i zysków oraz przewidywania zmian za-
chodzących na rynku w dłuższym okresie. 
Niekiedy korzystniej jest wykonać zlecenie 
trochę drożej, np. dla dotrzymania termi-
nu, niż popaść w duże tarapaty finansowe 
w przyszłości.

Konsekwencja biznesowa przynosi efek-
ty, sytuacja finansowa jest dobra i nie bra-
kuje nam zleceń. Mamy co robić nie tylko do 

końca roku, ale są też zadania na rok 2012.
Mimo to czekamy na przetargi z lepszymi 
cenami, aby unikać przyjmowania zleceń 
z konieczności. 

Podejmowałem działalność na własny 
rachunek po to, by ją kiedyś w dobrym stanie 
przekazać synom. Udało nam się to wspól-
nie osiągnąć. Pracują dobrze, zdobyli już 
sporą wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Oni przejęli po mnie zasadę, że trzeba 
wszystkiego doglądnąć w firmie, zadbać 
o sprzęt, plac budowy, rozliczenia finan-
sowe, pracowników, mieć czas na wizyty 
i rozmowy z inwestorami, pilnować kosz-
tów. Niekiedy nie starcza czasu, nawet tego 
prywatnego. Ambicje biznesowe jednak wy-
magają okresowych poświęceń.

Może to moje kilkudziesięcioletnie skrzy-
wienie zawodowe, ale wpajam im troskę 
o ludzi, doświadczonych pracowników. Tym 
bardziej w tak – jak pan mówi – rodzinnej 
firmie. Bez takich fachowców niewiele by-
śmy zrobili. Dlatego Hydrobud nie zwalnia 
pracowników na zimę. Tak organizujemy 
prace, by wykorzystać ich umiejętności przy 
remontach maszyn, urządzeń oraz sprzętu 
pomocniczego.

Władysław: - Tak, jestem dumny z  mo-
ich synów – Krzyśków.

Władysław Krzysiek - założyciel w 1993 Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych Hydrobud, 
poprzednio długoletni pracownik „Wodrol”, ma bogate doświadczanie z zajmowania się in-
stalacjami inżynierii sanitarnej. Wspólnie z synami – Krzysztofem- inżynierem po Politechnice 
Świętokrzyskiej, Arturem- absolwentem inżynierii środowiska Akademii Rolniczej w Krako-
wie, założył w 2003 Zakład Usług Wodno -Kanalizacyjnych i Budowlano - Montażowych 
Hydrobud Krzysiek sp.j. Wszyscy mają uprawnienia budowlane, są członkami naszej Izby.

firma



Biuro Budowlane Ankra Sp. z o.o.
 - razem od 20 lat!

Biuro Budowlane Ankra Sp. z o.o. zostało założone w 1991 roku. 

Od przeszło 20 lat gromadzimy doświadczenie z zakresu bu-

downictwa poprzez prowadzenie diagnostyki i monitoringu 

obiektów budowalnych, wykonywania ekspertyz oraz opinii 

technicznych na rzecz podmiotów w całym kraju.

Nasz zespół tworzą inżynierowie dysponujący wielobranżowymi 

uprawnieniami budowalnymi. Z zaangażowaniem rozwiązuje-

my powierzone zadania, stale poszerzając wiedzę, dzięki czemu 

gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług. Zdobytym 

doświadczeniem dzielimy się za pośrednictwem referatów i pu-

blikacji w specjalistycznych czasopismach. Jesteśmy członkami 

organizacji techniczno-budowlanych, uczestniczymy w róż-

nych szkoleniach i konferencjach naukowych, m.in.: Konferencja 

Naukowa w Krynicy, Warsztaty Pracy Projektanta, Warsztaty Rze-

czoznawcy Budowlanego, Awarie Budowlane oraz Konferencja 

DIAG - Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów.

Stały rozwój Biura Budowalnego ANKRA Sp. z o.o. przyczynił się 

do poszerzenia oferowanych przez Nas usług o zakres architek-

toniczny.

Nasza pracowania wprowadza innowacyjne aparatury kontrol-

no - pomiarowe, które są niezbędne do prowadzenia usług na 

najwyższym poziomie. Holistyczne podejście w diagnostyce 

obiektów budowalnych umożliwia Nam FERROSKAN PS200, 

EQUOTIP 3, kamera termowizyjna FLIR ThermoCAM P640, wie-

lokanałowe urządzenie do pomiaru drgań i hałasu SVAN 912E 

i inne. W wyznaczaniu parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego stosujemy płytę dynamiczną ZFG 2000.

Posiadamy licencjonowane oprogramowanie wspomagające 

pracę projektanta zarówno w fazie obliczeniowej jak i rysunko-

wej, m.in.:AutoCad, Autodesk Revit Strucutre, AutoCAD Structu-

ral Detailing, Autodesk Robot Structural Analysis.

Szczegóły na stronie internetowej www.ankra.pl

Odbiorcami naszych usług są:

 
ŚWIĘTOKRZYSKA 

 i inni  

Przedstawiciel biura
dr inż. Jerzy Sendkowski 
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- Nauczanie praktyczne może być prowa-
dzone w formule zajęć lub praktyki. W techni-
kum budowlanym w klasie drugiej uczniowie 
mieli jeden dzień zajęć praktycznych w tygo-
dniu oraz dwa tygodnie praktyki zawodowej 
w firnie budowlanej. W klasie trzeciej odbywali 
trzytygodniową praktykę na budowach lub 
w zakładach produkujących materiały budow-
lane. Obecnie mamy tylko praktyki – mówi To-
masz Wojtachnio, kierownik praktyk w jędrze-
jowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Różnie te praktyki przebiegają, bowiem nie-
które firmy nie mają pracowników ani czasu, by 
się młodymi praktykantami zajmować. Także ze 
względu na specyfikę zawodu wykonywanego 
na placu budowy, gdzie występują liczne zagro-
żenia dla bezpieczeństwa tam przebywających. 
Dla uniknięcia ewentualnych wizyt kontrol-
nych, wolą nie przyjmować grup 4-5 praktykan-
tów. W jędrzejowskim zespole szkól jakoś się 
udaje, współpracują w zakresie praktyk i wizyt 
technicznych z Kartelem, Condite, Doliną Nidy, 
Fabetem, lokalnymi małymi firmami. Jest to jed-
nak za mało. Kłopot jest tym większy, że teraz 
praktyki są dłuższe, w drugiej klasie cztery tygo-
dnie, w trzeciej trzy tygodnie, wszystkie w trakcie 
roku szkolnego. Na czas praktyk uczniowie mają 
przerwę w zajęciach szkolnych.

- Ja też kiedyś kończyłem technikum pię-
cioletnie. Zajęcia praktyczne jeden dzień 
w tygodniu odbywały się od klasy pierwszej 

Praktyki techników
do ostatniej. Oprócz tego w klasie drugiej 
i trzeciej mięliśmy praktyki miesięczne w za-
kładach i firmach. Wówczas uczeń był w sta-
nie poznać podstawową wiedzę praktyczną 
w zawodzie. Obecne ustalenia w programach 
szkolnych, są namiastką tego co powinno być. 
Tym bardziej, że zawodowy egzamin prak-
tyczny jest sprawdzianem pisemnym, polega-
jącym na opisaniu projektu. 

Uczniowie wprawdzie mogą wykazać się 
wiedzą w takim opracowaniu, ale jest ona nadal 
teoretyczna. Tak jest w całym kraju. Jeśli uczeń 
przez lata w technikum nie poznał praktycznie 
konstrukcji czy technologii, nie czytał na placu 
budowy dokumentacji, nie ma pojęcia o organi-
zacji robót, to jak będzie dobrym technikiem?

Jak donieśli nam specjaliści zbliżeni do okrę-
gowych komisji egzaminacyjnych, tylko kilka 
zawodów w technikach, m.in. informatyk, me-
chatronik, technik telekomunikacji, wykonują 
projekty komputerowe, pozostali otrzymują za-
dania problemowe do opisania…To jest fikcja. 
Do dziś nikt nie rozliczył autorów projektu roz-
walenia przed laty techników i powołania liceów 
profilowanych, które nie sprawdziły się i zostały 
zlikwidowane w większości.Czy technik budow-
nictwa, po opuszczeniu szkoły poradzi sobie na 
budowie? Może być pomocnikiem kierownika? 
Przecież dawni technicy byli kierownikami bu-
dów, stawiali potężne obiekty, wręcz całe zakłady 
przemysłowe, osiedla mieszkaniowe.

- Po latach marazmu, znów powróciło za-
interesowanie młodych szkołami budowlany-
mi, zarówno zawodowymi jak i technikami. 
Jest zapotrzebowanie na budowlańców na 
rynku pracy, więc mamy frekwencję na tych 
kierunkach. Dlatego powinniśmy uczynić 
wszystko, by zostali w szkole lepiej przygo-
towani praktycznie do podjęcia pracy. Lepiej 
wyedukowanych absolwentów firmy przyjmą 
z wielką pokorą. Wydaje mi się, że trzeba 
wrócić do sprawdzonego przez dziesiątki lat 
systemu zajęć praktycznych i praktyk. 

Sugestie nauczycieli zawodu oraz szefów 
firm są zbieżne, trzeba wrócić do pięcioletnich 
techników, z programem nauczania oraz zajęć 
praktycznych, także w ZSZ, dostosowanym do 
potrzeb nowoczesnego budownictwa. Uzwglę-
nic w tych procedurach koszty ponoszone przez 
firmy, ewentualne dojazdy uczniów do firm lub 
ich zakwaterowanie.

I co bardzo istotne, koniecznością jest ko-
rzystanie z doświadczenia i bogatej wiedzy 
praktycznej fachowców z firm budowlanych 
i biur projektowych, poprzez zlecanie im za-
jęć w szkołach! Tylko nie stawiać im warun-
ków, jaki stosowano poprzednio...ukończe-
nie kursu pedagogicznego! Oni są lepszymi 
wykładowcami z praktyki, a nawet znajomo-
ści nowoczesnych technik i technologii, niż 
niejeden dydaktyk z dwoma fakultetami. Są 
tacy budowlani, którzy pokończyli po dwie 
uczelnie, pracowali latami w firmach i na bu-
dowach za granicą. Takie autorytety budow-
lane powinny uczyć młodych kandydatów 
do tego zawodu.

Z przykrością stwierdzam
- Oprócz doświadczonych projektantów, 

zatrudniam dwóch absolwentów po tele-
komunikacji. Przyjmuję też studentów na 
praktyki wakacyjne. Z przykrością stwier-
dzam, że nie mają oni żadnego doświad-
czenia, a słabe wyposażenie laboratoriów 
uczelnianych nie pozwała na poznanie 
podstawowych praktycznych zagadnień. 
Ja na czwartym roku studiów pracowałem 
w firmie, która w latach 90. zajmowała się 
wprowadzaniem na polski rynek kotłowni 
Viessmanna i projektowaniem oraz wy-
konawstwem automatyki do tych dużych 

urządzeń. Dzięki temu zdobyłam wiedzę 
praktyczną. Dlatego uważam, że studenci 
powinni więcej czasu poświęcać na praktyki 
w firmach wykonawczych, biurach projekto-
wych, na udział w targach i wystawach np. 
nowoczesnego sprzętu i systematów auto-
matyki. Pracują u mnie inżynierowie, którzy 
wcześniej przychodzili na praktyki, nauczy-
li się wówczas rysunku, poznali programy 
komputerowe. Po studiach umieli wykonać 
rysunek techniczny, schemat elektryczny, 
zrobić obliczenia – mówi Tomasz Chyb, szef 
biura projektowego Projekt System.

Wygrali pływalnię
Przy „okazji” pobytu w Proszowicach, 

spółka Condite wygrała przetarg na wybudo-
wanie pływalni. Mimo nienajlepszych warun-
ków terenowych, przed zimą wykonano 411 
pali żelbetowych. Na wiosnę zalano już niec-

kę basenową oraz wykonano strop pierwszej 
kondygnacji. Tempo prac jest bardzo dobre. 
Do września ma być gotowy stan surowy 
otwarty wraz z dachem. – Czekamy na ogło-
szenie przetarg na drugi etap inwestycji, której za-
kończenie planuje się pod koniec 2012 – mówi 
dyrektor Andrzej Łęczyński z Condite.

Galeria Korona
Bardzo atrakcyjnie prezentuje się bu-

dowa przy ul.Warszawskiej. Po wykonaniu 
pali fundamentowych, ścian szczelinowych, 
trwa wylewanie ścian żelbetowych, w innym 
miejscu ekipy ciągną w górę kondygnacje 
galerii Korona. W niektóre dni wokół budo-
wy stoi po kilkanaście betonowozów , gdy 
trwają prace żelbetowe, wykonywane przez 
ekipy SPS Construction oraz kielecki Fabet. 
Przy tak szerokim zakresie prac, na budowie 
jest coraz więcej pracowników, przybywa 
tez sprzętu, w tym żurawi.

z regionu
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Ta nowoczesna japońska technologia 
SILENT PILING jest dostępna w Kielcach. 
Gwarantuje ona bezwibracyjne i ciche, 
w porównaniu do tradycyjnego młota, 
szybkie wciskanie ścianek typu larssen 
i podobnych. 

Szczególnie w warunkach, w których 
nie można zastosować młota wibracyjne-
go, m.in. w ścisłej zabudowy miejskiej, 
w trudnym gruncie, pod mostami, estaka-
dami, w kanałach i korytach rzek, bezpo-
średnio przy użytkowanych obiektach.

Pierwsze wciskanie ścianek jakie wy-
konano w marcu było zbawieniem dla 
inwestorów i wykonawców, którym gro-
ziło wstrzymanie prac na placach budów. 
Użycie młotów wibracyjnych zagroziło 
bowiem pobliskim budynkom i obiektom. 
Pracownicy kieleckiej firmy MAKER, szyb-
ko i bez ubocznego wpływu na sąsiednie 
obiekty, wykonali ściankę szczelną za po-
mocą wciskarki bezwibracyjnej.

Może ona silą do 150 ton wciskać i wy-
ciągać ścianki o profilu U, długości do 
20 metrów. Dźwig lub żuraw samojezdny 
jest potrzebny jedynie do postawienia 
zestawu Still Worker oraz do podawania 
grodzic, bowiem urządzenie samodzielnie 
porusza się po już wciśniętych ściankach. 

Zdalne sterowanie urządzeniem zapew-
nia komfort i bezpieczeństwo pracy

Precyzyjne wciskanie uzyskuje się 
dzięki mechanizmowi pochylania i zmia-
ny poziomu urządzenia, a obrót zestawu 
o 180o pozwala na zmianę kierunku pracy, 
np. przy narożnikach i krzywiznach obu-
dowywanego terenu.

System Still Worker jest ekonomiczną 
alternatywą dla betonowych ścian opo-
rowych, a co najważniejsze nie wywołuje 
wibracji mogących powodować uszkodze-
nia budynków znajdujących się w pobliżu 
prowadzonych robót.

Bezwibracyjne wciskanie ścianek szczelnych i grodzic 

Słyszy się głosy na kiepską trwałość ma-
lowanych znaków na jezdniach. Czy polskie 
metody są gorszę od stosowanych w krajach 
zachodnich?

- U nas malowanie oznakowania kojarzy 
się najczęściej z farbą i pędzlem. Owszem, 
stosuje się jeszcze malowanie farbą, raczej 
mechanicznie. Obecnie świeżo pomalowa-
ne oznakowania posypuje się granulatem 
szklanym, tzw.mikroperełkami. Perełki są 
zawsze takie same, jest to standardowa me-
toda na polskich drogach. Natomiast trwa-
łość wynika z opracowanej technologii, czyli 
materiału zastosowanego do znakowania 
na nawierzchniach bitumicznych – mówi 
Wojciech Wieczorek, współwłaściciel kielec-
kiej firmy DUBR.

Malowanie farbą jest najtańsze i najmniej 
trwałe. Zgodnie z badaniami i założeniami 
instytutu, takie oznakowanie powinno wy-
trwać zależnie od natężenia ruchu ok. trzy 
miesiące przy dużym ruchu pojazdów oraz 
minimum sześć miesięcy na drogach poza-
miejskich. I taką gwarancje dają firmy zna-
kujące. Malowanie praktykuje się na drogach 
wyeksploatowanych, których nawierzchnie 

Malowanie to nie zabawa
oczekują na remont, więc szkoda wydawać 
pieniądze na kosztowniejsze oznakowania

Są technologie, które pozwalają wydłużyć 
okresy trwałości, poprzez zastosowanie mas 
termoplastycznych, mas chemoutwardzal-
nych, gwarancje w takich przypadkach są 
obligujące na trzy lata.

- Jeśli inwestorowi zależy na solidnym 
i trwałym oznakowaniu poziomym, stosuje-
my materiały droższe i lepsze, gwarantujące 
czytelność znaków przez sześć lat. Stosuje 
się wówczas taśmy samoprzylepne podczas 
układania ostatniej gorącej bitumicznej 
warstwy tzw. ścieralnej nawierzchni drogi. 
Walce wprasowywują taśmy w tę warstwę. 
Obecnie, mimo kłopotów finansowych, in-
westorzy coraz częściej zamawiają oznako-
wania z dłuższą trwałością, szczególnie na 
nowych lub zmodernizowanych odcinkach 
dróg, bowiem potem mają spokój przez 
kilka lat z oznakowaniem. Malowania nikt 
w takich przypadkach nie zamawia.

Przykładem oznakowania taśmami na 
okres sześciu lat, jest jezdnia kieleckiej obwod-
nicy. Droga 73 z Kielc do granicy wojewódz-
twa ma „osiówkę” (linię środkową – najistot-

niejszą na drodze) z gwarancją sześcioletnią, 
a linie krawędziowe są malowane. Podobnie 
jest na węźle w Wisniówce – oś jezdni jest 
oznakowana taśmami z gwarancją 6 lat, nato-
miast linie krawędziowe tzw. baretki są wyko-
nane z mas termoplastycznych (wykładanych 
na gorąco) z gwarancją trzyletnią. Samochód, 
który najedzie kołem na baretki powoduje 
wyraźny sygnał dźwiękowy, który jest w stanie 
obudzić kierowcę w przypadku zaśnięcia.

tecHnologie
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Są w kraju środowiska, miasta i gminy, 
w których się słucha ludzi, specjalistów i fa-
chowców. W których oczekuje się sugestii 
i podpowiedzi. W których uważa się, że plany 
przestrzennego zagospodarowania mają zba-
wienny wpływ na rozwój miast i gmin. Gdzie 
ludzie zajmujący urzędnicze posady samorzą-
dowe mają w sobie na tyle pokory, by wyzbyć 
się megalomaństwa i przypisywania sobie je-
dynie słusznych pomysłów i koncepcji.

- Jednym z forum, na którym się słucha 
innych, jest Stowarzyszenie Rozwoju Gospo-
darczego Gmin. Tam się nie mówi tylko o pla-
nach i problemach, przede wszystkim można 
się dowiedzieć jak samorządowcy wyciągają 
wnioski i jak je realizują. Można wysłuchać 
prezydenta Wrocławia czy Ostrowa Wlk. czy 
wójta mniejszej gminy, jak sobie poradzili 
z problemami. Zgodnie mówią, do poprawne-
go zarządzania służy komunikacja społeczna, 
przedstawianie propozycji i wysłuchiwanie 
opinii a nawet żądań mieszkańców. To jest 
usilne poszukiwanie kompromisu, jaką drogę 
budować, gdzie powinna przebiegać jej trasa, 
a kiedy podjęta zostania następna inwestycję. 
Ludzie muszą być przekonani, że ich potrzeby 
traktuje się poważnie, a przyrzeczenia i obiet-
nice są wiarygodne – mówi Zbigniew Kraszew-
ski, prezes Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej.

Jak to robić? Ciekawie, atrakcyjnie. Na 
forum organizowane dwa razy w roku, zjeż-
dżają także przedstawiciele resortów, insty-
tucji krajowych, bywają parlamentarzyści, 
których tematyka interesuje. a nikt ich nie 
zmusza do obecności. Takie grono słucha np. 
że w Toronto komunikacją z mieszkańcami 
zajmują się cztery osoby, szybko i błyska-
wicznie zbierają opinie przed opracowaniem 
pomysłu inwestycyjnego, sondują narzeka-
nia i uwagi o niedogodnościach, skrzętnie 
notują pomysły co w mieście należy szybko 
zrobić. Wydają też co dwa tygodnie biuletyn 
w formie komiksowej, w którym zawierają 
bieżące sprawy i problemy miasta.

- Tam też sporo czasu poświęca się zrów-
noważonemu rozwojowi miasta, ale oni coś 
konkretnego robią, a u nas trwa permanent-
ne bicie piany. Np. połączenie problemów 
przyrody z zagadnieniami biznesu, progra-
mami społecznymi i kulturowymi. W To-
ronto mieli kłopot z dokami starego portu. 
Nie wiadomo było co zrobić, najprościej 
zabudować. Opinie mieszkańców były też 
mizerne. Magistrat zawiózł do przedszkoli 
makiety doków portowych, na których dzie-
ci miały układać klocki. Prace najmłodszych 
wystawiono, kilkanaście tysięcy osób przy-

Słuchać, słuchać…
szło zobaczyć, co te maluchy zrobiły, media 
je rozpropagowały, zaczęła się ogólno miej-
ska dyskusja. Na niej zależało władzom 
miasta, aby nie posądzono, że dały zlecenie 
urbanistom a ci wymyślili. Można?

U nas ktoś w ratuszu coś sobie wymyśli, 
później zleca się urbanistom często innego 
miasta opracowanie projektu, którzy nie 
znają ogólnych potrzeb mieszkańców. Tym 
samym np. nowa ulica Zagnańska nie zapew-
ni powiązania komunikacyjnego z terenami 
przyległymi - Dworzec PKS czy dawna baza.
PKS, obecnie Plaza, przy skrzyżowaniu z Je-
sionową. Natomiast koncepcje inwestycyjne 
powinni opiniować urbaniści i planiści roz-
woju miasta. Jest to też skutek decyzji magi-
stratu sprzed lat o zlikwidowaniu pracowni 
urbanistycznej, uznano wówczas, że brak 
planów przestrzennego zagospodarowania 
ułatwi rozwój struktury miejskiej.

- Dziś mieszkania są w cenie 5 tys. za 
mkw., bo nie ma planów, określonej prze-
strzeni, brakuje działek do wielorodzinnej 
zabudowy. Kupuje się więc drogo nieliczne 
działki w dziurach, plombach, załatwia się 
miesiącami lub latami procedury urzędni-
cze, a to wszystko kosztuje i za to płaci ewen-
tualny nabywca mieszkania. Nie zawsze się 
godzi na takie wysokie ceny mkw., bo wielu 
potencjalnych klientów firm deweloperskich 
zarabia słabo, poniżej średniej krajowej, 
inni z braku możliwości zatrudnienia nie 
wracają w rodzinne strony. A ceny mieszkań 
w Kielcach są wyższe niż w wielu innych 
miastach. Może dojść do tego, że firmy za-
czną się zwijać z rynku mieszkaniowego.

W poprzednich latach, już po transfor-
macji ustrojowej, do sali konferencyjnej 
magistratu zapraszano urbanistów - a jest ich 
kilkunastu w mieście – architektów, fachow-
ców różnych branż do dyskusji nad przy-
gotowanymi koncepcjami rozwoju miasta. 
Bywało, że nie chcieli się rozejść, siedzieli 
do późnych godzin. Czy teraz ktoś kogoś 
słucha? Czy nie jest błędem gospodarczym 
i nietaktem zarazem, nie korzystanie z wiedzy 
i doświadczenia zacnych ludzi, którzy przed 
laty poznawali miasto i rozwiązywali proble-
my mieszkańców?

- Czy zadufanie oraz monopol na wiedzę 
nie prowadzi do woluntarystycznego podej-
mowania decyzji? Do dziś, mimo licznych 
krytycznych uwag kielczan, fachowców, nikt 
nie raczył powiedzieć, kto podjął decyzje, 
czy i z kim konsultowano, jacy specjaliści 
się opowiedzieli za zamknięciem ruchu na 
ulicy Paderewskiego?

Kielecki Maker jest pierwszą w regio-
nie firmą zajmującą się wciskaniem ścianek 
szczelnych i grodzic, za pomocą urządzeń 
hydraulicznych, cichych i bezwibracyjnych. 
Nacisk użyteczny osiągany tymi urządzenia-
mi wynosi 150 ton.

- Nasi klienci zwracali się wielokrotnie 
z życzeniami wykonywania takich robót, 
szczególnie w ścisłej zabudowie miejskiej, 
w trudnych gruntach, w kanałach i korytach 
rzek, pod mostami, wszędzie tam, gdzie nie 
można zastosować młota wibracyjnego 
- mówi Jan Doboszyński, szef kieleckiego 
Makera, specjalizującego się w robotach in-
żynieryjnych, w tym wyburzeniowych i za-
gospodarowania terenów inwestycyjnych.

Inwestorzy nie muszą więc szukać wyko-
nawców tych prac poza regionem. Kielecka 
firma sprzedaje też używane w pełni spraw-
ne hydrauliczne wciskarki, dostarcza części 
zamienne.

W Kielcach też 
wciskają…

Galeria Echo
Rytm prac na tej gigantycznej budowie 

obiektu handlowego utrzymuje się nadal. 
Trwają prace wyposażeniowe, ostatnie in-
stalacje i poszczególni dzierżawcy zagospo-
darowują swe powierzchnie ekspozycyjne 
i sklepy oraz salony.

Od zewnątrz galeria nabiera atrakcyjne-
go wyglądu, trwa też remont elewacji starej 
części obiektu. Do otwarcia jeszcze kilka 
miesięcy.

zarządzanie
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Od Bełchatowa po piaskownie
Świętokrzyskie kopalniami stoi. Takiego 

boomu na uruchamianie nowych kopalń 
i produkcję kruszyw dotychczas nie było. 
Nie tylko przez firmy drogowe, ale i produ-
centów betonu, spółki zajmujące się robota-
mi ziemnymi i stabilizacją gruntów, a nawet 
wykonawcy kolektorów i magistralnych sieci 
kanalizacyjnych. Posiadanie własnej odkryw-
ki i wydobywanie kamienia ma być dla nie-
których przedsiębiorców dobrym biznesem 
w sprzedawaniu kruszyw.

- Jest swoboda gospodarcza, każdy może 
robić co chce, w tym przypadku po uzyska-
niu licencji na wydobywanie kopalin i ich 
dalszego przetwarzania. A ponieważ region 
świętokrzyski ma korzystną budowę geolo-
giczną, obfituje w bogate złoża kamienia, 
więc przedsiębiorcy prześcigają się w uzy-
skaniu licencji na uszczknięcie coś z tych za-
sobów naturalnych – mówi Jerzy Janowicz, 
dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Kielcach.

Właśnie w ostatnich latach powstało 
nowe zagłębie eksploatacji kamienia koło Ła-
gowa. Jest tam siedem kopalń, być może po-
wstaną nowe. Przybywa wyrobisk i nowych 
kopalń w gminie Morawica. Kamień z kielec-
kiego był ulubionym surowcem drogowców, 
po zmianie technologii budowy dróg, z wielu 
regionów kraju ciągną zestawy transportowe 
po kruszywa dolomitowe i kwarcytowe do 
budowy tras szybkiego ruchu i autostrad, linii 
kolejowych, po tłucznie, piaski i glinę. 

- W naszej właściwości administracyjnej 
mamy 750 zakładów górniczych, wśród 
których są dominujące w regionie kopal-
nie odkrywkowe i otworowe. Są kopalnie 
eksploatujące piasek spod wody. Mamy też 
jedną kopalnię podziemną w rejonie Żarno-
wa, z której wydobywa się glinę do wyrobów 
materiałów ogniotrwałych i produkcji wy-
robów ceramicznych. W historii kieleckiego 
urzędu zawsze były kopalnie podziemne, 

początkowo rud żelaza, później właśnie 
gliny dla przemysłu materiałów ogniotrwa-
łych. Swym nadzorem obejmujemy także 
kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie. 
To jest kolos – 30 mln ton węgla rocznie, 
120 mln m3 zdejmowanego nadkładu, 200 
mln m3 wody z  odwodnienia kopalni.

Okazuje się, że nawet te najmniejsze lokal-
ne kopalnie piasku czy kamienia, są coraz le-
piej zorganizowane, wyposażane w nowe wy-
soko wydajne urządzania i maszyny, sprzęt. 
Właściciele nie zapominają o sprawach bez-
pieczeństwa pracy. Szczególnym osiągnię-
ciem było zastąpienie elektrycznych koparek 
oraz maszyn do mechanicznego urabiania 
złoża, spalinowymi maszynami mobilnymi, 
co wyeliminowało zagrożenia powodowane 
dawniej systemem zasilania energetycznego, 
uszkodzenia kabli. Wprowadzenie dużych 
pojemnych wozidel zabierających jednorazo-
wo do 60 ton surowca skalnego, zmniejszyło 
diametralnie ruch pojazdów w wyrobiskach, 
mniej jest kłopotów i wypadków. Zmniejszy-
ło się też zatrudnienie w tych ciężkich daw-
niej pracach wydobywczych.

- Największy jednak postęp nastąpił 
w pracach strzelniczych. Wprowadzenie 
nowych materiałów wybuchowych, systemu 
ładowania otworów strzałowych, inicjowa-
nia materiałów wybuchowych, pojawiły się 
nowe rodzaje zapalników i zapalarek, co 
usunęło wiele zagrożeń jakie poprzednio 
występowały w kopalniach.

Kopalnie są obecnie hołubione przez 
władze gminne, ponieważ samorząd lokalny 
otrzymuje spory procent z opłat eksploata-
cyjnych wnoszonych przez właścicieli za-
kładów wydobywczych. Płacą oni od tony 
wydobytego surowca, cześć tej opłaty prze-
kazywana jest na NFOŚ, część do gminy, 
a pewien procent stanowi fundusz likwida-
cyjny i rekultywacyjny, z którego pokrywa 
się prace w razie zamknięcia zakładu.

Bariery bezpieczne?
- Tak. System ich montażu z łączeniem na 

słupkach wsporczych jest zgodny z zasadami 
unijnymi. Segmenty barier mają długość czte-
rech metrów i w takiej też odległości wbija się 
słupki. Od 2010 obowiązuje nowa norma, w 
której nie ważny jest numer, ale informacja 
jaką bariera ma wytrzymałość i jak się od-
kształca – mówi Rafał Solewicz, kierownik 
robót drogowych z kieleckiej firmy DUBR.

Takiego zdarzenia jakie miało miejsce 
na trasie rajdu we Włoszech, w wyniku któ-
rego poszkodowany został Robert Kubica, 
kieleccy drogowcy sobie nie przypominają. 
Na polskich drogach jedno jezdniowych, jak 
na włoskiej, bariery montuje się na zakładkę, 
zawsze zgodnie z kierunkiem jazdy. Na łącze-
niach na słupkach, nawet w przypadku ze-
rwania śrub mocujących (w każdej barierze 
jest sześć otworów na śruby), nie ma możli-
wości odkształcenia się bariery w kierunku 
środka jezdni. Chyba, że nie wszystkie śruby 
były zamocowane…

- Może się tak zdarzyć, jeśli pojazd ude-
rzy w barierę po drugiej stronie jezdni, gdzie 
zastosowane zakładki są w przeciwnym 
kierunku. Tak mogło być we wspomnianym 
wypadku. Natomiast bariery nie można 
inaczej zamontować, ponieważ przetłocze-
nia nie pozwalają na połączenie dwóch róż-
nie obróconych segmentów. Nie zdarzyło się 
też, by bariera na skutek uderzenia, pękła. 
Ulega zniekształceniu, mocnemu zgniece-
niu, ale nie pęka na kilka części. 

Od Bełchatowa po piaskownie

Jerzy Janowicz, absolwent AGH, inżynier górniczy, pracował w śląskich kopalniach węglowych. 
Z przyczyn osobistych przeniósł się w kieleckie, w rodzinne strony żony. Od dwudziestu lat jest 
dyrektorem OUG, znany i szanowany w środowisku świętokrzyskich skalników i …górników 
węgla brunatnego w Bełchatowie.
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Następnym etapem jest udokumentowanie 
przebytej praktyki. Oczywiście, fakt pobrania 
odpowiednika „książki praktyk” pod koniec 
okresu praktyki nie jest działaniem dyskwa-
lifikującym inżyniera. Książka praktyk doku-
mentuje fakt zapoznania się z zagadnieniami 
wymaganymi przez instytut. Wykonywane 
czynności, które należy udokumentować to 
praca jaką konstruktor wykonuje każdego 
dnia. Zaczynając od aspektów technicznych 
kończąc na kontakcie z projektantami innych 
branż lub zleceniodawcą. 

Nie ma ściśle określanego termin w jakim 
inżynier powinien zapoznać się z wymagany-
mi zagadnieniami. W praktyce jednak czas po-
trzebny na odbycie pełnej praktyki to min 3-4 
lata, a często dłużej. Praktyka weryfikowana 
jest na rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa 
odbywa się przy udziale reprezentantów oraz 
członków instytutów piastujących stanowiska 
kierownicze w znaczących na rynku podmio-
tach gospodarczych z danej specjalności. Bar-
dzo często po odbytej rozmowie praktykant 
jest zapraszany na kolejną sesję, co nie znaczy że 
będzie to ostatnia rozmowa kwalifikacyjna. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku inżynier 
zostaje dopuszczony do egzaminu który trwa 9 
godzin. Podczas tego egzaminu jest sprawdzana 

wyłącznie wiedza praktyczna. Pytania obejmują 
zagadnienia związane ściśle z wybraną specjal-
nością. Pytania przewodnie obejmują zaprojek-
towanie konstrukcji na podstawie podkładów 
architektonicznych w dwóch różniących się od 
siebie koncepcjach. Na egzaminie można ko-
rzystać z dowolnych pomocy (książki, notatki, 
komputer), jednak czas 9 godzin jest bardzo 
mylący, gdyż zazwyczaj nie jest wystarczający. 

Jeśli ktoś nie pracował przy kompleksowych 
projektach, z pełnym zakresem prac projekto-
wych lub zajmował się wyłącznie kreśleniem 
(w W. Brytanii inżynier projektuje, kreślenie 
zarezerwowane jest dla techników), to nie ma 
szans przebrnąć przez egzamin.

Co ciekawe, uprawnienia polskich izb- 
państwa członkowskiego UE -umożliwiają 
bezpośrednie przystąpienie do egzaminu na 
uprawnienia brytyjskie.

Nasze uprawnienia łatwiej się zdobywa, 
bowiem więcej uwagi kieruje się na znajomość 
zagadnień formalno-prawnych, przepisów 
prawa budowlanego. W Anglii o wiele większy 
nacisk kładzie się na szczegółowe sprawdzenie 
wiedzy technicznej.

O uprawnieniach brytyjskich opowie-
dział nam Maciej Kowalik -  absolwent Po-
litechniki Świętokrzyskiej, przez kilka pra-
cował jako projektant W. Brytanii.
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Ekrany na mostach
Nowy most, a na nim zamontowane 

ekrany akustyczne. Po co? Jeśli w pobliżu 
nie ma żadnych domów? Tak jest w Cedzy-
nie, gdzie wysokie ekrany zasłaniają widok 
na zalew i dalej tereny Gór Świętokrzyskich. 
Tak jest też w Sandomierzu, gdzie ekrany 
na nowym moście będą zasłaniać widok na 
stary Sandomierz.

Ktoś wydał bzdurny przepis, projektant 
to bezkrytycznie uwzględnił, inwestycja jest 
droższa o koszty ekranów, a traci na tym 
środowisko, czyli jego wygląd.

W sytuacji, gdy powinniśmy oszczędzać 
na wydatkach inwestycyjnych, wykazy-
wać więcej rozsądku i zrozumienia dla…
krajobrazu. Którego nie chroni zbyt wiele 
instytucji.



Węzeł Żelazna w budowie
W kwietniu rozpoczęły się prace przy budowie węzła Żelazna w Kiel-

cach. Inwestycja wartości blisko 100 mln, obejmuje wykonanie nowej 
ulicy Nowo Żelaznej z dwoma jezdniami, od ronda przy dworcu kolejo-
wym, dalej prowadzić będzie pod nowym dużo większym wiaduktem na 
1 Maja, do ul. Zagnańskiej, w pobliżu parkingu i dawnego budynku dy-
rekcyjnego SHL. Powstaną uliczki dojazdowe tzw. serwisowe dla ruchu 
lokalnego, zmodernizowane zostanie rondo Herlinga-Grudzińskiego na 
tzw. turbinowe, będą też podziemne przejścia, a ul.Czarnowska zostanie 
wyłączona z ruchu, na niej zlokalizowane będą miejsca postojowe oraz 
utrzymany zostanie dojazd autobusów do dworca PKS.

5 maja dokonano symbolicznego rozpoczęcia inwestycji. Trady-
cyjne wbicie łopat odbyło się na części ronda wyłączonego już z ru-
chu miejskiego. Prace potrwają 26 miesięcy. 

Wykonawcami są – Mota-Engil CE Oddział w Kielcach oraz kon-
sorcjant Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Dyrektorem 

kontraktu jest Katarzyna Rud-
nicka (członkini Dolnośląskiej 
Izby)z Mota-Engil, kierow-
nikiem budowy z tej firmy – 
Włodzimierz Góra (członek 
Śląskiej Izby), kierownikiem 
z KPRD - Grzegorz Niemiec 
(członek naszej Izby). 

Łopaty wkopane, roboty rozpoczęte
Oczekiwana od kil-

kunastu lat przebudowa 
drogi z Chmielnika do 
Staszowa wreszcie się 
rozpoczęła. Wykonaw-
cą jest oddział kielecki 
firmy Strabag, który za 
58,9 mln ma przebu-
dować drogę, ronda 
i skrzyżowania (m.in. 
w Staszowie), zrobić 
obwodnicę Kurozwęk, 
chodniki, ścieżki rowe-
rowe, zatoki autobusowe, przeprowadzić remont wszystkich mostów na 
trasie liczącej 35,2 km. Połowę kosztów zostanie sfinansowana z funduszy 
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, swój udział mają też 
starostwa w Kielcach i Staszowie, oraz gminy Chmielnik, Gnojno, Szydłów, 
Staszów. Inwestorem prac jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Koło Kurozwek miała miejsce oficjalna inauguracja drogowej in-
westycji. Było tradycyjne wkopanie łopat, księża z miejscowych para-
fii pokropili teren budowy i życzyli wykonawcy szczęśliwej pracy oraz 
dotrzymania terminu oddania inwestycji – na koniec września 2012. 

Kierownikiem budowy jest Norbert Wnuk, kierownikiem robót 
Piotr Radomski – obaj Strabag.

Most wytrzymał obciążenie…
Przez dwa dni trwały badania nowego mostu 

na Wiśle w Sandomierzu. Najpierw kilkanaście 
ciężkich samochodów – wypełnionych kamie-
niami i żwirem, zajmowało miejsca wyznaczone 
dokumentacją tzw. próbnego obciążenia ele-
mentów mostu – ugięcia przęseł. Czujniki i urzą-
dzenia pomiarowe zamontowane pod mostem 
rejestrowały wyniki statycznej próby.

W następnym dniu ustrój nośny mostu 
poddano próbie dynamicznej – samochód 
z pełnym obciążeniem (ok. 40 ton) i z naka-
zaną prędkością najeżdżał na tzw. garb uło-
żony na nawierzchni. Rejestrowano wpływ 
drgań na konstrukcję mostu.

Most wytrzymał te próby. Dużo czasu 
podczas badań spędzał pod mostem kierow-
nik budowy, kielczanin Jacek Młynarczyk 
z Mota-Engil CE, członek naszej Izby. Przy-
glądał się pomiarom, był pewny, że wszystko 
zostało wykonane zgodnie projektem. Dy-
rektorem kontraktu był Sławomir Barczak, 
dyrektor oddziału podkarpackiego Mota-
Engil, członek Lubelskiej Izby.

Analiza wyników pomiarów pozwoli 
fachowcom na stwierdzenie, czy założenia 
projektowe zostały osiągnięte. To będzie 
podstawą przekazania mostu do eksploatacji. 
Kiedy? Na początku lipca.

- Trwają roboty brukarskie na chodnikach, 
podjazdach i przystankach. Kończymy prace 
kanalizacyjne, montujemy ostatnie separa-
tory wód opadowych. Przybywa też słupów 
oświetleniowych na skrzyżowaniach i w głów-
nych punktach miejscowości. Kontynuujemy 
porządkowanie terenów na poboczach drogi. 
W najbliższym tygodniach najważniejsze 
będzie ułożenie warstwy ścieralnej SMA na 
całej długości jezdni z Wólki Milanowskiej 
przez obwodnicę Nowej Słupi do Ostrowca 
Św. - mówi Rafał Markiewicz, kierownik ro-
bót drogowych z kieleckiego Farta, głównego 
wykonawcy prac na tej trasie. Na wielu odcin-
kach zamocowano bariery ochronne, są też 
wylewane betonowe fundamenty pod wiaty 
przystankowe. Na obwodnicy Nowej Słupi jest 
już gotowa nawierzchnia, kończą się prace przy 
rondzie w Wólce Milanowskiej. Układano war-
stwę bitumiczną przeciw spękaniową. Przygo-
towano podbudowy dróg serwisowych wzdłuż 
obwodnicy. Termin oddania drogi do użytku 
przypada na koniec września.

Rafał Markiewicz, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, od trzech lat ma uprawnie-
nia drogowe, członek Izby.

Nowa, szeroka nawierzchnia
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- W połowie maja wykonaliśmy betonowanie płyty wiaduktu od strony wschod-
niej, a pod koniec miesiąca zalewano zbrojenie płyty wiaduktu  
od strony ul. Warszawskiej – powiedział Paweł Litwiński z kieleckiego Farta, 
kierownik budowy wylotu drogi 73 do Cedzyny.

Zalewają płyty wiaduktów

W Jędrzejowie 
wyprzedzenie

- Na całej trasie od Prząslawia do wę-
zła na S7, trwaja intensywne prace ziemne, 
pod przyszłą jezdnię obwodnicy. Są nasypy, 
wykopy, wykonane zostały wzmocnienia 
nasypów, tzw.materace. Jesteśmy zgodnie 
z harmonogramem, w niektórych miejscach 
wyprzedzamy nawet ustalenia. Mocno 
w zróżnicowanym stopniu zaawansowane 
są roboty przy obiektach inżynieryjnych. 
Widać już rosnące przyczółki i podpory 
wiaduktów. Szczególnie szybko przebie-
gają prace przy wiadukcie nad drogą 728 
Jędrzejów – Końskie oraz na podobnym 
obiekcie nad linią kolejową – mówi Andrzej 
Czyż z Budimexu, kierownik kontraktu bu-
dowy obwodnicy Jędrzejowa.

Sprawnie wykonano przełożenie wszel-
kich instalacji, w tym teletechniczne, wodo-
ciągowe, energetyczne, co pozwala obecnie 
na rozwinięcie zakresu prac na całej budo-
wie.

Obecnie na budowie pracuje 150 osób, 
w najbliższych tygodniach będzie więcej, 
bowiem w połowie maja ruszyły prace przy 
dwóch ostatnich wiaduktach (wszystkich 
jest dziewięć).

Do Skarżyska w... 15 minut
Po dwóch latach budowy, kierowcy 

korzystają już z szybkiej trasy z Kielc do 
Skarżyska. Odcinek S7 stał się jakby pusty, 
dużo miejsca, możliwość śmigania z wielką 
szybkością po doskonałej nawierzchni, bez 
stromych podjazdów i niebezpiecznych za-
krętów. Tradycyjnie już wykonawcy –Stra-
bag Polska i Mota-Engil Central Europe, 
iwestorzy, projektanci, przedstawiciele gmin 
i starostw, przez które przebiega S7, oraz 
tzw. oficiele spotkali się na nowym odcinku 

drogi, by sobie podziękować za współpracę, 
pomoc i zrozumienie. Kierownikiem budo-
wy był Wojciech Dawiec, członek Izby Ma-
łopolskiej, dyrektorem kontraktu kielcznin 
Waldemar Domżał, a jego zastępcą Ryszard 
Mierzwiński z Wrocławia. 

Otwarcie trasy dla kierowców było moż-
liwe, bowiem Urząd Wojewódzki wydał 
pozwolenie na użytkowanie. By jazda była 
bezpieczna, ksiądz z suchedniowskiej parafii 
poświęcił i pokropił nową trasę.

W wykopie trwały prace przy warstwach 
konstrukcyjnych jezdni, natomiast po za-
chodniej stronie kończono roboty przy po-
głębianiu niecki pod drogę. Są już nasypy 
wzdłuż trasy, co wiązało się z przemieszcze-
niem 40 tys.m3 ziemi.

Mosty Łódź zabetonowały część kładki 
w pobliżu dawnej pętli autobusowej „13”przy 
Rolnej, przenieśli szalunki na pozostały seg-
ment kładki. 

W Cedzynie trwa intensywna praca przy 
budowie ronda, zamknięto drogę do Ciekot, 
aby jak najszybciej włączyć nowe jezdnie z Kielc 
do trasy 73. Na przełomie maja i czerwca zapla-
nowano wzmożone roboty brukarskie.

- Bardzo emocjonujące było układanie 
80 belek żelbetowych – każda o wadze 
30 ton – na obu wiaduktach przy Galerii 
„Echo”. Odbywało się to w nocy, ze względu 
na bezpieczeństwo. 



Budują i wyburzają…
- Harmonogram? Trudno na razie o tym 

mówić, jesteśmy w trakcie nadrabiania 
opóźnień jakie wyniknęły tak na obiektach 
mostowych jak i odcinkach drogowych, na 
skutek złożonych i niejednorodnych wa-
runków gruntowych i ich dużej zmienności 
na trasie budowy - zapewnia Artur Raczak, 
z Mostostalu Warszawa SA, dyrektor projek-
tu modernizacji obwodnicy kieleckiej S7.

Na pojawiające się pytania co drogowcy 
zrobią z trzema górami na trasie, dyr. A.Ra-
czak twierdzi, że właśnie pracują nad tym, 
stosując tradycyjne metody ścinania zboczy 
– koparkami i młotami. Skasują je szybko 
i sprawnie.

Prace trwają na każdym odcinku 
22-kilometrowej obwodnicy, w niektórych 
miejscach kończy się wywożenie humusu. 
W innych, na słabych gruntach, zaszła ko-
nieczność wzmocnienia podłoża chemicz-
nymi środkami, czego też nie przewidywa-
no w projekcie.

W kwietniu pracowało na budowie 350 
osób, w tym ok.100 specjalistów i członków 
kadry kierowniczej i nadzoru. W miarę roz-
szerzania zakres robót, liczba pracowników 
w każdym miesięcu będzie większa. Na bu-
dowie pojawią się liczne grupy cieśli, zbro-
jarzy, montażystów konstrukcji stalowych, 
są bowiem różnorodne technologie prze-
widziane projektem – sprężone, zespolone, 
żelbetowe, różne belki, prefabrykaty dostar-
czane z zakładów wytwórczych. Pocieszający 
jest fakt, że firmy z regionu świętokrzyskiego, 
są pozytywnie oceniane.

- Z 35 obiektów mostowych i wiaduk-
tów, 13 wykonujemy w pierwszym etapie, 
pozostałe przewidziane są do budowy po 
oddaniu nowej jezdni obwodnicy, by można 

było przenieść ruch pojazdów. Poziom za-
awansowania prac jest różny, Po wykonaniu 
palowania (na trzech obiektach kończono 
w maju), wierconego i prefabrykowanego, 
przystąpiliśmy do prac przy ławach funda-
mentowych i wylewaniu korpusów przyczół-
ków – mówi Sebastian Bogaczyk, specjalista 
mostów i wiaduktów.

Rozpoczęła się rozbiórka dotychczaso-
wych obiektów nad trasą S7. Pierwsza do ro-
zebrania poszła kładka od strony Wiśniówki, 
w jej miejsce powstanie przejście dla zwierząt 
i pieszych. Do końca roku rozebrane zostaną 
wszystkie obiekty nad obwodnicą. Po wyko-
naniu nowej jezdni, ekipy Mostostalu przy-
stąpią do wyburzania mostów i wiaduktów 
nad torami kolejowymi i innymi drogami.

Czy wszystkie obiekty musza być wybu-
rzone ? Tak przewidział projektant, po ana-
lizie stanu technicznego mostów i wiaduk-
tów. - Wynika to też z nowych przepisów, 
krajowych i unijnych, że obiekty muszą 
mieć wyższą wytrzymałość. Stare wybu-
dowane w latach 70. miały mniejsze do-
puszczalne obciążenie, a po latach eksplo-
atacji, ich stan się wyraźnie pogorszył. Np. 
wiadukt nad linią kolejową do Warszawy, 
musiał być dodatkowo podparty i jest sta-
le monitorowany, bo ekspertyzy wykazały 
duże zagrożenie bezpieczeństwa dalszej 
eksploatacji.

Sebastian Bogaczyk, absolwent mostów 
i konstrukcji geotechnicznych podziemnych. 
Politechniki Warszawskiej, zastępca kierow-
nika budowy obwodnicy kieleckiej do spraw 
mostów, członek Izby Mazowieckiej.


