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Kolejne udane spotkanie środowisko-
wo-szkoleniowe. Sala Hotelu „Villa Aromat” 
we Włoszczowie zapełniła się do ostatniego 
miejsca. Głównym punktem programu była 
znakomita i rewelacyjna działalność innowa-
cyjna spółek ZPUE Holding, w tym przede 
wszystkim producenta urządzeń, wyposaże-
nia i obiektów energetycznych ZPUE SA. Jest 
to nie tylko zakład nowocześnie wyposażony, 
ale dzięki rewelacyjnej pracy konstruktorów 
i technologów firmy, produkujący urządzenia 
o nowatorskich rozwiązaniach, określanych 
często jako rewolucje techniczne w branży. 

Czołówka światowa
Po 22 latach działalności, włoszczowski 

ZPUE jest jednym z najlepszych europej-
skich producentów komplementarnych 
urządzeń energetycznych o najwyższym 
standardzie technologicznym. O dzisiejszej 
pozycji spółki zadecydowała nie tylko deter-
minacja właścicieli Małgorzaty i Bogusława 
Wypychewiczów w rozwijaniu firmy, ale 
także przyjęta idea codziennego działania 
– ciągłej walki o nowoczesne produkty, jak 
najlepszą obsługę klientów, skuteczne dora-
dzanie w doborze urządzeń. Jest to zasługą 
wielu twórczych inżynierów, dla których pra-
ca w tak nowoczesnym zakładzie jest szansą 
realizacji osobistych ambicji zawodowych. Są 
wśród nich także członkowie naszej Izby.

Członkowie kierownictwa Izby nie tylko 
rozmawiali o ambicjach rozwojowych szefów 
ZPUE, ale w towarzystwie prezesów A. Grzyb-
ka i T. Stępnia zwiedzili niektóre wydziały pro-
dukcyjne, podzespołów i kompletnych urzą-
dzeń, rozdzielnic i stacji trafo. Obejrzeli też 
malarnie proszkową ostatniej generacji, która 
została niedawno uruchomiona.

Wizyta u starosty
Przedstawiciele kierownictwa Izby, złożyli 

tradycyjną wizytę staroście włoszczowskie-
mu, Zbigniewowi Matyśkiewiczowi. Rozma-
wiano o kłopotach drogowych, o udziale ludzi 
budownictwa w przeobrażaniu powiatu, jak 
i wypełnianiu swych funkcji w ramach zawo-
du zaufania publicznego. Do tego konieczne 
jest stałe samodzielne jak i poprzez szkolenia 
organizowane poprzez Izbę, dokształcanie 
się, nadążanie za postępem technicznym 
i technologicznym w budownictwie. W spo-
tkaniu uczestniczył wicestarosta, Ryszard 
Maciejczyk.

Spotkanie we Włoszczowie
Potwierdziła to prezentacja osiągnięć ZPUE 
oraz wypowiedzi i komentarze prezesa spółki 
Andrzeja Grzybka oraz po. prezesa Holdingu 
Tomasza Stępnia.

Zgodnie z przewidywaniami sporym 
zainteresowaniem cieszyły się informacje 
o przygotowaniach oraz realizacji prac na 
drogach w rejonie włoszczowskim, w tym 
generalnej modernizacji drogi 786 Kielce – 
Łopuszno – Włoszczowa. Zapewnienia dy-
rektora Dariusza Wróbla ze ŚZDW o przy-
stąpieniu do tych prac w ciągu kilku miesięcy 
stworzyły nadzieję, że wreszcie będzie można 
bezpiecznie dojechać do Włoszczowy. 

– Mieszkańcy powiatu są już zmęczeni 
długimi staraniami o tę inwestycję, dlatego 
z nadzieją poczekamy na wbicie łopat –sko-
mentował to starosta Zbigniew Matyśkiewicz.

Nastrój popsuła prezentacja informa-
cji – przygotowanej przez dyr.ds. realizacji 
inwestycji PLK PKP, Wojciecha Rybaka 
- o przeciągających się wstępnych pracach 
związanych z projektem budowy łącznicy ko-
lejowej Czarnca – Włoszczowa Północ. Jeśli 
samorząd województwa nie będzie bardziej 
aktywnie dobijał się o tę inwestycję, region 
nie otrzyma możliwości szybkiej komunika-
cji ze stolicą.

O doświadczeniach praktycznych i dy-
daktycznych wynikających z potrzeb ciągłe-
go dokształcania się budowlanych, mówił 
dr inż. Jerzy Sendkowski, kierownik zakładu 
budownictwa WSH w Kielcach.

Prezes Izby, Andrzej Pieniążek nawiązał 
do spraw dokształcania i przypomniał m.in. 
o możliwości zaprenumerowania specjali-
stycznych pism branżowych przez członków.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
naszej Izby, Michał Łapiński przedstawił za-
gadnienia odpowiedzialności przez osoby 
pełniące funkcje techniczne.
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Wiadomości z izby

To już pięć lat

Z obrad Okręgowej Rady
Okręgowa Rada na swym czerwcowym 

posiedzeniu zajęła się sprawami szkolenia. 
W 32 szkoleniach i prezentacjach, uczestniczy-
ło 677 słuchaczy. Jak powiedział prezes Andrzej 
Pieniążek, niepokoi zastój w tej dziedzinie wy-
kazywany przez stowarzyszenia techniczne, 
wobec czego Izba zorganizowała 22 szkolenia. 

Nadal notuje się małą frekwencję człon-
ków Izby, powtarzają się przypadki zapisy-
wania się przez Internet i nie przybywania 
na szkolenia. Konieczny jest też lepszy dobór 
tematów, który zainteresuje większą liczbę 
członków.

Członek krajowej komisji kwalifikacyjnej, 
Wojciech Płaza poinformował o pracach nad 
programem nauczania w wyższych szkołach 
niepublicznych i uniwersytetach technicz-
nych, by dostosować je do wymogów na 
uprawnienia budowlane. 75 godzin zajęć z bu-
downictwa komunikacyjnego w niektórych 
uczelniach, to wiele za mało, by absolwent miał 
blade pojęcie o budowaniu dróg. Wyjaśniła się 
też sprawa uznawania uprawnień sieciowych 
dla elektryków, którzy swe egzaminy zdawali 
w latach siedemdziesiątych.

Omówiono także materiały sprawozdaw-
cze na zjazd PIIB w Warszawie, propozycje 
uchwał i ewentualne wioski. Potwierdzono 
włączenie do serwera sieci PIIB możliwości 
korzystania z serwisu budowlanego – rów-
nocześnie przez dwóch członków naszej 
Izby(po wcześniejszym otrzymaniu hasła do 
zalogowania się).

Na koniec maja izba liczyła 3767 członków.
Podczas obrad, prof. Andrzej Kulicz-

kowski kierownik katedry sieci i instalacji 
sanitarnych Politechniki Świętokrzyskiej, 
poinformował o przygotowaniach do V mię-
dzynarodowej konferencji naukowo- szkole-
niowej NO-DIG Poland, która odbędzie się 
17-19 kwietnia 2012. Prof. A.Kuliczkowski 
jest przewodniczącym komitetu organiza-
cyjnego, a nasza Izba od lat wspiera tę tak in-
teresującą konferencję, na którą zjeżdżają na-
ukowcy z wielu kontynentów, w tym z USA, 
Kanady, Tajwanu i prawie z całej Europy.

Chwilą ciszy, uczczono pamięć po zmar-
łym Marianie Janturze, współzałożycielu oraz 
pierwszym przewodniczącym świętokrzy-
skiej Izby.

jak „Biuletyn” trafia do Państwa z wiado-
mościami i komentarzami z regionu i kraju. 
Staraliśmy się zaspokoić Państwa oczekiwa-
nia, które poznajemy w bezpośrednich rozmo-
wach, nadsyłanych mailach i listach, podczas 
spotkań w firmach i biurach projektowych, 
oraz w czasie wizyt na budowach.

Z tych licznych sympatycznych kontaktów i opi-
nii wnioskujemy, że „Biuletyn” redagujemy dobrze, 
a jak twierdzą pracujący w regionie świętokrzyskim 
członkowie z innych izb okręgowych, lepiej niż wy-
dawnictwa w ich macierzystych województwach. 

Dziękujemy za współpracę, wyrozumia-
łość i cierpliwość. Niestety, ograniczone łamy 
nie pozwalają na szybkie reagowanie na zja-
wiska w branży budowlanej, z czym Państwo 
często występujecie, jak i prezentowania osią-
gnięć ludzi budownictwa i firm, ukazywanie 
nowoczesnych technik i systemów organiza-
cyjnych.

Zapraszamy do kontaktów, nadsyłania pro-
pozycji tematycznych i krytycznego oceniania 
naszej pracy.

Andrzej Orlicz

Z okazji Dnia Budowlanych, 
dziękujemy Pracownikom Budownictwa

 za codzienny trud na budowach, w zakładach produkcyjnych
 i biurach projektowych, za troskę o prestiż tego zawodu

Gratulujemy satysfakcji i dumy z osiągnięć zawodowych
Życzymy świątecznego nastroju w gronie rodzinnym

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby  
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17 października sala „zuga”

Spotkanie Kielce - Powiat

Niektórzy skrycie opanowywali szok, 
nie dowierzając temu co widzieli podczas 
testu oraz w Sali Lustrzanej WDK. Wśród 
młodych inżynierów piszących test i ocze-
kujących na ślubowanie i wręczenie decyzji 
o uprawnieniach, był profesor Wojciech Pia-
sta, którego spotykali na politechnice. Gdy 

Koleżanki i Kolegów członków Izby, za-
mieszkałych w powiecie kieleckim (ziemskim) 
zapraszamy 17 października (poniedziałek) 
o godz.17 na spotkanie środowiskowo- szkole-
niowe w sali „Zuga” ul. Zagnańska 27 (SHL).

Prosimy uprzejmie o zgłoszenie – waru-
nek uczestnictwa – swego udziału do biura 
Izby telefonicznie, sms lub mailem. Koniecz-
nie, od tego zależy przygotowanie poczę-
stunku.

Brawa dla profesora
odbierał uprawnienia oczy wszystkich sku-
pione był na nim.

Zyskał profesor na zwielokrotnionym au-
torytecie i szacunku, jakim będzie teraz ota-
czany. Zyskała instytucja i waga uprawnień 
budowlanych. Jeśli po nie sięga tak utytuło-
wany naukowiec i dydaktyk.

103 osoby zasiadły przy stolikach w sali 
Zuga, by odpowiadać na pytania testowe wio-
sennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane. Do egzaminu ustnego zakwalifiko-
wano 100 osób. Specjaliści budownictwa kole-
jowego pierwsi zdawali ten egzamin. W grupach 
przed i popołudniowych, zdawali przedstawi-
ciele branży konstrukcyjno-budowlanej.

W kolejnych dniach sesji wiosennej, eg-
zaminy ustne zaliczali przedstawiciele branży 
instalacji sanitarnych, drogowcy, mostowcy 
oraz jeden specjalista telekomunikacji.

Łącznie uprawnienia zdobyły 94 osoby, 
spośród 99, które przystąpiły do egzaminów 
ustnych. Jest to ok. 95 proc.

- Sesję oceniam pozytywnie, tak jak na 
poprzednich stopień przygotowania był 
zróżnicowany, jednak poziom wiedzy prak-
tycznej systematycznie się podnosi. To cieszy 
– powiedział Andrzej Pawelec, przewodni-
czący komisji kwalifikacyjnej naszej Izby.

Udana sesja egzaminacyjna Szkolenia 
Hydroizolacje 
Zagadnienia te były tematem szkolenia pro-
wadzonego przez Jana Stępnia specjalistę 
z Weber Deitermann. Omówiono izolacje 
w gruncie, hydroizolacje fundamentów, 
wszelkiego rodzaju uszczelnienia dylatacji 
i przejść rurowych, odtwarzanie izolacji. 
W drugiej części przedstawiono zagadnienia 
związane z poprawnym rozwiązaniem od-
wodnienia tarasów i balkonów.

jak dobierać Wirniki 
O pompach stosowanych w systemach kana-
lizacyjnych, dobieraniu wirników w zależno-
ści od tłoczonego medium, mówił na spotka-
niu w sali „Wodociągów” Tomasz Bisiorek, 
kierownik biura regionalnego ABS Polska 
w Krakowie

jak pisać umoWy
Maciej Sikorski z Org Bud Serwis mówił na 
spotkaniu w sali Izby o umowach zawiera-
nych na roboty budowlane z uwzględnie-
niem i zabezpieczeniem  interesu inwestora 
oraz wykonawcy. 

klimat W budynkacH 
W sali szkoleniowej Izby, Mariusz Biedrzycki 
z Wavin Tempower CHC przedstawił zagad-
nienia dotyczące zintegrowanego systemu 
ogrzewania i chłodzenia budynków.

kształtki, mufy, kolanka
Mariola Wadas z Plasson Polska zaprezento-
wała kształtki, mufy, kolanka, a także systemy 
zgrzewania elektrooporowego, stosowane 
w sieciach grzewczych, wodno-kanalizacyj-
nych. Prezentacja zgromadziła w sali Izby liczną 
grupę słuchaczy

ocHrona odgromoWa
Andrzej Sowa z Politechniki Białostockiej 
przedstawił zagadnienia związane z ochro-
ną odgromową. M.in. mówił o materiałach 
stosowanych do budowy urządzeń pioruno-
chronnych, zabezpieczenie urządzeń  przed 
oddziaływaniem prądów piorunowych oraz 
przepięciami atmosferycznymi w instalacjach 
i liniach przesyłu sygnałów, metody ekranowa-
nia przed piorunowym impulsem elektroma-
gnetycznym, rozwiązania techniczne ochrony 
odgromowej i ochrony przed przepięciami. 

ośWietlenie drogoWe 
Problematyka oświetlenia drogowego – nor-
matywów i unijnej strategii efektywności ener-
getycznej, wywołała duże zainteresowanie. 
W sali konferencyjnej Izby, zebrała się liczna 

Wiadomości z izby

Kto zaprojektuje?
- Mamy kłopoty z wykonywaniem projek-

tów małych mostków, przepustów i podobnych 
obiektów. Bywa, że na ogłaszane przetargi nie 
otrzymujemy żadnej oferty. Kto się zlituje ? - 
pyta Janusz Kubiakowski, dyrektor Święto-
krzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych.

Pieniądze są, wykonawcy obiektów szybko 
by się znaleźli. Nie są to oszałamiające graty-
fikacje dla projektantów, ale ktoś musi doku-
mentację zrobić.

Tymczasem słyszymy narzekania na coraz 
mniej zleceń projektowych, wykonywanie 
projektów za najniższą cenę .
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Społeczność wam ufa 
I znów jak poprzednio w Sali Lustrzanej 

WDK dobitnie zabrzmiały słowa o zaufaniu 
jakim społeczność regionu i kraju obdarza 
budowlanych pełniących samodzielne funk-
cje techniczne. 94 osoby po zdaniu egzami-
nów w sesji wiosennej otrzymały decyzje 
o nadaniu uprawnień budowlanych. 

- Chciałbym podkreślić świetne przygotowa-
nie większości z Państwa o czym świadczą wyniki 
egzaminów. To dobrze, bowiem czekają na Panie 
i Panów ambitne obowiązki na dynamicznym 
rynku budowlanym – ocenił Andrzej Pawelec, 
szef komisji kwalifikacyjnej.

Prezes Andrzej Pieniążek przedstawił korzy-
ści wynikające z członkostwa w Świętokrzyskiej 
Izbie, m.in. szkoleniowe, obsługi prawnej, dofi-
nansowanie do indywidualengo dokształcania, 
prenumerata pism specjalistycznych, pomoc 
koleżeńska, niskie koszty ubezpieczenia. 

- Nasza Izba w okresie ośmioletniej działalno-
ści nadała łącznie 1229 osobom uprawnienia bu-
dowlane, co potwierdza jej otwartość na nowych 
świetnie przygotowanych budowlańców. W kraju 
jest nas 114 tysięcy.

Było tradycyjne ślubowanie oraz toast na 
udany początek w nowej roli zawodowej na 
budowach i w biurach projektowych. Uroczy-
stości przyglądali się członkowie rodzin bu-
dowlanych oraz przyjaciele i koledzy z pracy.

Poseł Henryk Milcarz pogratulował bu-
dowlanym kolejnego sukcesu w karierze 
zawodowej, życzył także zadbania o rzetelne 
wywiązywanie się z odpowiedzialności jaka 
spoczywa na inżynierach z uprawnieniami. 

– Niech satysfakcja obywateli z zaprojekto-
wanych i solidnie wybudowanych obiektów, bę-
dzie najlepszą nagrodą i uznaniem dla waszych 
umiejętności i wiedzy. 

Prezydent Staropolskiej Izby Przemysło-
wo- Handlowej, Ryszard Zbróg pozdrowił 
budowlanych w imieniu przedsiębiorców 
świętokrzyskich, wyraził radość, iż tak liczna 
grupa fachowców powiększyła grono zawo-
du zaufania publicznego.

- Czyńcie z przestrzeni nas otaczającej piękno 
techniki, świetnie zaprojektowane i znakomicie 
wykonane, wkomponowane w urokliwą ziemię 
świętokrzyską.

W promocji nowych budowlanych 
uczestniczyły – Maria Szydłowska, dyrektor 
generalna Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Urszula Markowska dyrektor 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, a także przedstawiciele stowarzy-
szeń naukowo-technicznych.

grupa słuchaczy, a zagadnienia referował eks-
pert ds. techniki oświetleniowej Polskiego Ko-
mitetu Oświetleniowego, Stanisław Pieniążek.

praWa i oboWiązki kieroWnika
Najważniejsze przepisy z prawa budowlane-
go, rola organów nadzoru na budowie, prawa 
i obowiązki kierownika budowy, zasady prowa-
dzenia dziennika budowy, odstępstwa od pro-
jektu ,obowiązki kierownika w razie katastrofy 
budowlanej, odpowiedzialność zawodowa 
oraz przepisy karne – to tematyka przedstawio-
na przez Piotra Sztechmana z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas 
szkolenia w sali Izby.

rury , kształtki oraz armatura
To była interesująca prezentacja, na którą war-
to było poświęcić kilka godzin. W sali Izby 
swe najnowsze urządzenia i podzespoły po-
kazali oraz zachwalali przedstawiciele dwóch 
znanych firm: Wiktor Kuprasiewicz i Tomasz 
Marciniak z pilskiej Wytwórni Profili Bu-
dowlanych PCV Profil oraz  Marian Wnęk 
i Mariusz Nowakowski z jasielskiej Fabryki 
Armatur Jafar. Były studnie i kształtki oraz rury 
karbowane Profilu, jak i bogaty zestaw zawo-
rów i przepustnic i zasuw z Jafaru.

specyfikacje tecHniczne 
O specyfikacjach technicznych wykonania 
oraz odbioru robót  budowlanych, przedmia-
rach robót, kosztorysach inwestorskich, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania prac, mówił podczas szkolenia w sali 
Izby, Maciej Sikorski z Org Bud Serwis.

W cedzynie o noWoczesności  
W WodociągacH
Przez dwa dni uczestnicy IV konferencji firm 
wodociągowych, komunalnych i projekto-
wych z województw świętokrzyskiego i lubel-
skiego, wysłuchali referatów o nowoczesno-
ści w branży wodociągowo- kanalizacyjnej. 
W sali „Uroczyska” mówiono o nowych tech-
nologiach, urządzeniach, systemach, a także 
o ekonomicznej stronie ich stosowania w in-
westycjach, modernizacjach i w eksploatacji. 
Współorganizatorem konferencji była Świę-
tokrzyska Izba.

Wszystko o zaWoracH
Zawory regulacyjne serii S300 w sieciach i in-
stalacjach wodnych, zawory antyskażeniowe, 
zawory odpowietrzające i napowietrzające, 
zabezpieczenia przeciwpożarowe– to tematy 
jakie omawiali na seminarium przedstawiciele 
Honeywell w Polsce – Jacek Jachimowski i Ja-
nusz Borkowski. W sali „Wodociągów” wszyst-
kie miejsca były zajęte. Goście przywieźli sporo 
materiałów informacyjnych.
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Piotr Styczeń 
- Wiceminister infrastruktury

- W dynamicznych zmianach gospo-
darczych i inwestycyjnych w kraju, wysiłki 
inżynierów budownictwa są oceniane na 
oczach społeczeństwa. Dostrzegamy wie-
le mankamentów, które utrudniają pracę 
budowlanym. Grzechem zaniechania jest 
brak systemu dbania o przepisy, o prawo 

budowlane, które nie jest regulatorem wy-
przedzającym zjawiska w gospodarce, lecz 
słabiej lub lepiej nadążającym za nimi.

Dlatego mam apel do wszystkich, do nas 
ministrów, do inżynierów budownictwa, 
do parlamentarzystów, o przygotowanie 
potrzebnych ustaw – prawa budowlanego- 
i skorelowanie ich z przepisami około bu-
dowlanymi, dla właściwej spójności i sku-
tecznej regulacji procesów inwestycyjnych.

Po raz pierwszy od kilku lat, krótką dyskusję 
zjazdową zdominowały przepychanki o pienią-
dzach, o możliwym ich braku w kasie Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Bowiem w mi-
nionym roku, Izba sięgnęła po niewielkie zapa-
sy na lokatach, dlatego już w przedzjazdowych 
materiałach zawarto propozycje podwyższe-
nia składek.To nie spodobało się przedstawi-
cielom niektórych regionów. Twierdzili oni, że 
nawoływania do oszczędzania, Izba powinna 
realizować od siebie. 

Nie tylko idzie o racjonalne wydatki, 
zmniejszenie a nie zwiększanie zatrudnienia, 
rozważenie wielkości i zasadności pozyska-
nia własnej siedziby, ale także wymyślony 
zakup prenumeraty dostępu internetowego 
do norm i przepisów dla wszystkich człon-
ków w kraju. Czy wszyscy tego potrzebują? 
To samo dotyczy internetowego dostępu do 
serwisu Bud Info? Ilu członków jest tym zain-
teresowanych?

Jeśli są potrzebne takie wydatki- może tro-
chę tańsze? - dlaczego nie poszukać oszczęd-
ności i załatwić je bez konieczności podwyż-
szania składek? Dlaczego PIIB nie wystąpi do 
premiera o bezpłatne udostępnianie norm, 
jako że są one obowiązkowe, jak inne posta-
nowienia i przepisy także ustawy sejmowe? 
Czy budowlani z uprawnieniami mają utrzy-
mywać rozdętą administrację PKN? Odpo-
wiedzią były wnioski m.in.o …rozszerzenie 
w izbach regionalnych listy funkcji, do któ-
rych przysługują ryczałty miesięczne!

- Trzeba przeanalizować dla kogo dostęp do 
e-norm jest konieczny i ewentualnie wybrać najko-
rzystniejszą ofertę. Jestem przeciwny rozszerzaniu 
listy funkcji objętych ryczałtami. Natomiast przy 

zwiększaniu zadań dla izb okręgowych, trzeba 
uwzględnić ich sytuację finansową. Bo małe izby, 
takie jak świętokrzyska nie poradzą sobie np. z or-
ganizacją zwiększonej ilości szkoleń obowiązko-
wych – powiedział z trybuny zjazdowej prezes 
naszej Izby, Andrzej Pieniążek.

Domagano się, by budżety w izbach do-
stosowywać do możliwości finansowych 
i nie dopuszczać do ich przekraczania. Je-
den z dyskutantów proponował głosowanie 
imienne, aby wiadomo było, kto opowie-
dział się za podwyżkami składek.

Mimo, iż prezes PIIB Andrzej Dobrucki 
usilnie apelował o głosowanie za podwyższe-
niem składki, z przeznaczaniem jej na dostęp 
do e-norm, delegaci byli przeciwni, sugerując 
w zamian likwidację jednej z lokat banko-
wych. Nie będzie także ryczałtów dla dodat-
kowych funkcyjnych w izbach, jak i ulgowych 
składek dla emerytów. Przepadła uchwała 
o podwyżce składki na PIIB podobnie jak 
propozycja zmiany zasad rozliczania wyjaz-
dów samochodami prywatnymi. 

Nie wyrażono zgody na zmianę regulami-
nu komisji rewizyjnej, umożliwiającej zbytnie 
ingerowania kierownictwa PIIB w bieżące 
prace komisji - odnosi się to do wszystkich 
organów statutowych.

Na wniosek komisji rewizyjnej, udzielono 
absolutorium Radzie Krajowej. Na skutek 
odrzucenia uchwały o zakupie dostępu do 
e-norm, przygotowany projekt budżetu PIIB 
szybko poprawiono i przegłosowano.

O pieniądzach i oszczędnościach 
Wśród odznaczonych, honorową odzna-

kę PIIB otrzymał prezes Andrzej Dobrucki 
(dekoracji dokonał przewodniczący komisji 
rewizyjnej Tadeusz Durak z Ostrowca Św.).

Ustalono, że zjazd sprawozdawczy w przy-
szłym roku odbędzie się w lipcu (ze względu 
na EURO 2012 i zajęte hotele w czerwcu), 
natomiast zjazd nadzwyczajny z okazji X-
lecia izb inżynierów budownictwa wyzna-
czono w czwartym kwartale. Jak się to ma do 
zalecanego oszczędnego gospodarowania 
funduszami?

zjazd piib

Przed obradami, chwilą ciszy uczczono 
pamięć po zmarłych członkach Izby – Maria-
nie Janturze, Bronisławie Wośku, Zbigniewie 
Matuszyku.

W komisji mandatowej zjazdu pracował 
dr inż. Stefan Szałkowski, w komisji wniosko-
wej Bolesław Balcerek. W obradach uczestni-
czyło 173 delegatów. 
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Goście zjazdu
Gośćmi zjazdu byli – poseł Janusz Pie-

chociński, wiceminister infrastruktury Piotr 
Styczeń.

W obradach X zjazdu Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa uczestniczyli: Gorazd 
Humar – przewodniczący ECCE (Europe-
an Council of Civil Engineers - Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa), Alois Ma-
terna – wiceprzewodniczący Czeskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Martin Mlade-
now – sekretarz generalny Bułgarskiej Izby 
Inżynierów, Vesella Gospodinowa – dyrektor 
generalna Bułgarskiej Izby Inżynierów.

Obecni byli przedstawiciele krajowych 
izb samorządowych architektów, radców 
prawnych, lekarzy, stowarzyszeń naukowo-
technicznych.

Ubezpieczenia OC

– Kwestia brokera jest kuriozalna. Ludzie 
którzy doprowadzili do takiej sytuacji, nie powin-
ni już dawno pracować, jeśli argumenty jakie do 
członków docierają, są prawdziwe i broker nara-
ził Izbę na straty. Sprawa rozwiązania umowy 
z poprzednim brokerem jest w sądzie. Sytuacja 
jest dla Izby niezbyt korzystna. Nie mówi się 
o tym, ale będą jakieś skutki ekonomiczne. Trzeba 
pamiętać, że są to pieniądze członków Izby. Jeśli 
ktoś popełnił błąd, to powinien odejść, może nawet 
pokryć straty? Nie znamy szczegółów – twierdzi 
Jacek Bojarowicz, członek naszej Izby.

W systemie ubezpieczeń, zawsze ktoś 
pobiera prowizję za podpisanie z klientem 
umowy. Jest to czasem pośrednik, pracownik 
ubezpieczyciela, albo broker. Jego zadaniem 
jest wybrać klientowi najkorzystniejszą ofer-
tę, a z drugiej strony otrzymuje od ubezpie-
czyciela prowizję za dostarczenie klienta.

– Chcąc skorzystać z usług brokera trzeba 
najpierw dokładnie określić mu granice nego-

cjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ina-
czej niekoniecznie uzyskamy najkorzystniejszą 
ofertę. Takimi sprawami muszą zajmować się 
ludzie z pewnym doświadczeniem, znający 
zasady funkcjonowania ubezpieczycieli i bro-
kerów. Można przecież zawrzeć umowę na rok 
z możliwością jej przedłużenia, właśnie po oce-
nie funkcjonowania ubezpieczenia. Przecież nie 
można przewidzieć wszelkich wariantów jakie 
życie przyniesie. Dlatego umowy wieloletnie 
są bardzo niebezpieczne, jeśli już, zajmują się 
nimi doświadczeni fachowcy. A takich w Izbie 
nie mamy. Jesteśmy inżynierami, w firmach też 
korzystamy przy ubezpieczeniach z doradców, 
którym uważnie patrzymy na ręce.

W przypadku Izby, gdzieś został popeł-
niony błąd, który powinien być szybko na-
prawiony, już po podsumowaniu pierwszego 
czy drugiego roku ubezpieczenia. Teraz jest 
tak, że mamy nowego ubezpieczyciela, nie ma 
brokera, są za to wyższe składki.

Janusz Piechociński
WiceprzeWodniczący sejmoWej 
komisji infrastruktury:

- Starczy nam sił, by zapewnić wysoki 
poziom i jakość funkcjonowania rynku bu-
dowlanego, na którym samorząd zawodowy 
inżynierów ma duże zadania i spore już osią-
gnięcia. Jesteśmy przeciwni likwidacji samo-
rządów i liberalizacji dostępu do samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 
Będziemy umacniać samorządy zawodowe, 
bowiem w życiu gospodarczym jest ogromny 
zakres spraw do załatwienia, zgodnie z po-
trzebami kraju ale i wymogami europejskimi. 
Cieszy mnie, że na sali są przedstawiciele izb 
z krajów UE.

O powodzeniu w rozwoju budownictwa 
zadecyduje jakość i system kształcenia kadr 
technicznych dla tej branży, dlatego dążyć bę-
dziemy do przywrócenia właściwej rangi dla 
budownictwa w technikach jak i dostosowa-
nia programu nauczania na uczelniach tech-
nicznych do potrzeb firm wykonawczych 
i projektowych. Będziemy przekonywać ab-
solwentów do konsekwentnego dokształca-
nia się, nie podążania na skróty, lecz solidnej 
rywalizacji o wykorzystania szansy w pogoni 
za nowoczesnymi zmianami technologicz-
nymi. Na przykładzie inwestycji związanych 
z EURO 2012, jest wspaniałe zadanie dla in-
żynierów budownictwa, by dokonać oceny 
i analizy gdzie i kto zawodzi w procesie inwe-
stycyjnym, co przeszkadza, jak zachowują się 
instytucje współdziałające, strona finansowa 
budów, rola człowieka - jednostki i zespołów 
pracowniczych, systemów kontroli, bowiem 
od lat natrafiamy na problemy, jakie są ich 
przyczyny i co zrobić, by je wyeliminować.

narzekania poWtarzają się, ale nie Wyciąga się WnioskóW 

z funkcjonoWania ubezpieczenia oboWiązkoWego. łatWo przecież 

podliczyć bilans izby i ubezpieczyciela. dziWić musi brak reakcji 

oraz dokonania Wyboru ubezpieczyciela, który będzie miał 

proporcjonalniejsze zarobki W stosunku do innycH ubezpieczeń.

problemy

Stadiony piłkarskie jak i autostrady lub 
drogi szybkiego ruchu są obiektami złożo-
nymi, o indywidualnej i często oryginalnej 
konstrukcji i projekcie. Dlatego trzeba bardzo 
ostrożnie kusić się na ocenę wykonawców. Po-
sługiwanie się terminem, to sprawa oczywista.

Owszem z wyliczeń projektanta określo-
no możliwy termin zakończenia prac, ale nikt 
nie przewidział, co będzie w trakcie realizacji. 
Mogą wystąpić nie przewidziane sytuacje, zja-
wiska, które nie pozwolą na dobre jakościowo 
wykonanie obiektu w terminie. Wówczas pra-
ce się przedłużą.

- Nie podlega dyskusji, trzeba dotrzymy-
wać zobowiązań i deklaracji, a budowlani 
umiejący mimo przeciwności losu, kończyć 
prace na czas, nabierają wartości i są poszu-
kiwani przez inwestorów - twierdzi Ryszard 
Zbróg, długoletni budowlaniec, rzeczoznaw-
ca i członek naszej Izby.

Tacy kierownicy czy dyrektorzy budów 
po zapoznaniu się dokumentacją, już na wstę-
pie określają sobie krytyczne momenty jakie 
mogą wystąpić, uwzględniają niesprzyjające 
warunki pogodowe, konieczność poprawek 
projektowych, itp. Bo oni już takie obiekty 
stawiali, znają niezależne uwarunkowania 
oraz możliwości ekip współpracujących.

Bardziej skomplikowana jest sprawa w obec-
nie stosowanym systemie „zaprojektuj i wybu-
duj”, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. 
Złożoność problemów wymusza aktywną rolę 
obu stron podczas procesu budowy.

Tak więc ważne są terminy, które w po-
przednim systemie były świętością i żaden 
z dyrektorów firm, by się nie utrzymał długo, 
gdyby zawalał oddawanie obiektów na usta-
lony dzień czy miesiąc. Ważna jest też jakość, 
a rolą budowlanych jest pilnowanie obu tych 
ważnych wyznaczników.

Terminy czy jakość?
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Czy odznaki honorowe PIIB są tylko dla 
tzw. funkcyjnych? Czy odznakę nie należy 
przypiąć doświadczonemu budowlańcowi 
z uprawnieniami od kilkudziesięciu lat, mają-
cemu spory dorobek, który wychował wielu 
świetnych praktyków, który pracą zaświadcza 
o zawodzie i jego prestiżu?

Te pytanie padają nie pierwszy raz w firmach, 
biurach projektowych i na budowach. Moim zda-
niem należy takich członków Izby honorować.

Także odznaczeniami państwowymi, które 
organizacja jak PIIB licząca 114 tysięcy człon-

Odznaczenia dla kogo?
ków, ma podstawy, by zadbać o swych człon-
ków i zyskać zrozumienie wojewody i Kancela-
rii Prezydenta RP. 

Liczna grupa takich zasłużonych ludzi pra-
cuje w małych, często rodzinnych firmach, są tak 
zabiegani na co dzień, że nie mają czasu na prze-
myślenie i wypisanie ewentualnego wniosku na 
takie odznaczenie. Więcej, są prezesi i właściciele 
firm, którzy zapominają o rocznicach działalno-
ści, a gdy im to przypomnieć mówią – wie pan, 
warto byłoby, choćby dla pracowników, ale może 
znajdziemy czas w zimie, będzie mniej roboty?

Listy, listy 
Paulo Silva, członek zarządu Mota-Engil 

Central Europe SA napisał: Pragnę serdecznie 
podziękować Panu Redaktorowi za miłą i kon-
struktywną współpracę, liczne spotkania z przed-
stawicielami naszej firmy, wizyty na budowach 
i publikacje na temat naszych inwestycji.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy 
nawiązać współpracę, mam głęboką nadzie-
ję, że w przyszłości będziemy mieli okazję ją 
kontynuować.

* * *
Z WTE Wassertechnik Polska otrzyma-

liśmy list, w którym Mirosław Cenarski, kie-
rownik projektu rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni w Sitkówce pisze: 

Z dużą przyjemnością przekazuję serdeczne 
podziękowania za współpracę z naszym kierow-
nictwem budowy. Dziękuje serdecznie za liczne 
publikacje i wizyty na budowie, za przedstawienie 
w nich zarówno WTE Wassertechnik jak i pozo-
stałych uczestników konsorcjum wykonawczego, 
jako solidnej i profesjonalnej grupy budowlanej.

Pożegnanie 
Mariana Jantury

Na Cmentarzu Nowym w Kielcach odbył 
się pogrzeb Mariana Jantury, współzałożycie-
la naszej Izby, prezesa w latach 2002 – 2008, 
członka Rady Krajowej PIIB, prezesa Od-
działu kieleckiego i członka władz krajowych 
PZITB, byłego wicewojewody świętokrzy-
skiego, wieloletniego dyrektora firm budow-
lanych, nauczyciela szkól średnich oraz wykła-
dowcy akademickiego.

Nad mogiłą pożegnali M. Janturę - prezes 
Izby Andrzej Pieniążek oraz w imieniu PZITB 
wiceprezes dr inż. Stefan Szałkowski.

Marian Jantura, dyplom inżynierski uzy-
skał po ukończeniu wydziału budownictwa 
lądowego i wodnego Politechniki Szczeciń-
skiej, później studiował i obronił pracę magi-
sterską na wydziale budownictwa lądowego 
Politechniki Krakowskiej.

Pracował w Kieleckim Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Miejskiego (pierwsza samo-
dzielna budowa – Hotel Centralny, obecnie 
Łysogóry), Zjednoczeniu Budownictwa, 
Cementobudowie (budował jako kierownik 
robót Cementownie Nowiny i osiedle miesz-
kaniowe w Nowinach), Biurze Projektowym 
Budownictwa Wiejskiego, Rejonowej Dyrek-
cji Inwestycji, PBP Zabrze, a także na kontrak-
tach na Węgrzech oraz w Niemczech. W latach 
1987- 90 był wicewojewodą świętokrzyskim, 
nadzorował m.in. budownictwo. Uprawnie-
nia budowlane miał od 1958, konstrukcyjno 
- inżynieryjne oraz projektowe, od 1992 był 
rzeczoznawcą specjalności konstrukcyjno 
-budowlanej. Był organizatorem Świętokrzy-
skiej Izby, w okresie 2003-08 przewodniczący 
Rady Okręgowej Izby. Był członkiem władz 
krajowych PIIB.Prezes i członek władz od-
działu kieleckiego oraz wiceprzewodniczący 
władz krajowych PZITB. 

Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski 
– Polonia Restituta, złotą odznaką Zasłużony 
dla Budownictwa w Polsce. Miał złotą hono-
rową odznakę PIIB, złotą odznakę NOT, ho-
norową odznakę z diamentem PZITB.

Złoty instalator
- Dla Energisu robimy układ pomp ciepła, 

układy solarne i system zapewniający ciepło tech-
nologiczne. Przewidziane są cztery duże pompy 
ciepła oraz 10 pomp do wytwarzania ciepłej 
wody. Dwa układy solarne zostaną zainstalo-
wane na dachu – kolektor próżniowy i płaski. 
Wszystko ma być tak zmontowane, by można 
było przełączać, sprawdzać parametry poszcze-
gólnych elementów tego systemu. Rozruch urzą-
dzeń zaplanowano w listopadzie - mówi An-
drzej Wójcicki z kieleckiego Marcotermu.

Firma uczestniczy także w wyposażaniu 
Centrum Geoedukacji na Wietrzni. Blisko 

Prezentacje rozwiązań organizacyjnych 
i skutecznej koordynacji działań inwestycyjnych, 
przy stałym funkcjonowaniu technologicznym 
oczyszczalni, jako osiągnięć pracowników pełnią-
cych odpowiedzialne funkcje techniczne na budo-
wie, jest znaczącym gestem Redakcji wobec WTE 
i konsorcjantów.

* * *
Dyrektor Kontraktu Waldemar Domżał 

oraz Piotr Mazur dyrektor oddziału kieleckie-
go Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruk-
tury, skierowali do nas list tej treści: 

W związku z zakończeniem przez Strabag kil-
ku inwestycji w regionie świętokrzyskim, dziękuje-
my za sympatyczną współpracę. Cenimy sobie jak 
i nasi współpracownicy liczne publikacje, spotkania 
i wizyty Pana na budowach.

Dotyczy to systematycznych relacji z budowy 
drogi ekspresowej S7 oraz dróg powiatowych i wo-
jewódzkich w regionie, funkcjonowania oddziału 
jak i oddania do eksploatacji wytwórni mas bitu-
micznych w Nowinach. 

Proszę przyjąć szczere wyrazy sympatii i ży-
czenia pomyślności w redagowaniu „Biuletynu”.

80 proc. i urządzeń już zainstalowano. Będzie 
tam duża pompa ciepła powietrzna, dostar-
czająca ciepło w zimie i schłodzone powie-
trze w lecie. Do tego firma wykona instalacje 
sanitarną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie 
i kotłownię gazową z układem pomp ciepła. 
Uruchomienie przewidziano w połowie 
września.

– Cieszy nas, że działalność firmy została 
dostrzeżona. Marcoterm otrzymał wyróżnie-
nie „Złotego instalatora 2010” za nowoczesne 
rozwiązania w organizacji hadlu hurtowego 
i detalicznego w branży instalacyjnej, a pod-
czas targów Dom i Ogród, przyznano nam 
medal za pompę ciepła powietrzną - Vitacol 
200 S.

W skrócie



ANKIETA
dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa
przedstawia załączoną ankietę w celu rozpoznania zainteresowania naszych członków

prenumeratą dodatkowego (poza Inżynierem Budownictwa) czasopisma technicznego. 
W zależności od zainteresowania i możliwości finansowych Izby Okręgowa Rada  

podejmie decyzję o formie ewentualnej prenumeraty i sposobie jej finansowania  
z uwzględnieniem również odpłatności członka Izby.

1. Nazwisko i imię

2. Numer przynależności do ŚOIIB

SWK/     /

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

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

02 „Przegląd Budowlany”

03 „Rynek Instalacyjny” (IS - instalacje sanitarne)

04 „Gaz , woda, technika sanitarna”

05 „Inpe” (IE - instalacje elektryczne)

06 „Elektroinstalator”

07 „Polskie Drogi” (BD - budownictwo drogowe)

08 „Drogownictwo”

09 „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (WM- budownictwo wodnomelioracyjne)

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

11 „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”

12 „Przegląd Komunikacyjny” (BK - budownictwo kolejowe)

13 „Licz i Buduj” (wszystkie branże)

Proszę o przesłanie wypełnionej ankiety pocztą na adres:
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce ul. Św. Leonarda 18 , e-mailem na adres swk@piib.org.pl
lub faxem na nr 041 344 63 82 do dnia 31.10.2011r.

Przewodniczący Rady ŚOIIB
mgr inż. Andrzej Pieniążek
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Po raz pierwszy wszystkie miejsca w no-
wej auli oraz w sali dodatkowej były zajęte 
podczas pasowania przez rektora politech-
niki, Stanisława Adamczaka na budowla-
nych absolwentów Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska. Po raz pierwszy też 
wręczono dyplomy grupie absolwentów 
studiów pierwszego stopnia – otrzymali ty-
tuły inżyniera, ale okazuje się, że większość 
z nich postanowiła kontynuować naukę, by 
uzyskać tytuł magistra. I ostatnią nowością 
w kronikach politechniki, było wręczenie 
honorowych wyróżnień dla najbardziej za-
służonych ludzi uczelni w rozwoju wydziału 
budownictwa.

Wyróżnienie przyznano prof. Jerzemu 
Piaście, specjaliście i badaczowi technologii 
betonu i stosowania kruszyw węglanowych, 
który pracował na uczelni od 1965, a więc od 
początku istnienia politechniki, wypromował 
8 doktorów inżynierów. Statuetkę i okazjonal-
ny dyplom odebrał syn, prof. Wojciech Piasta.

Wielkie brawa otrzymał prof. Zbigniew 
Kowal, odbierający podobną statuetkę, pra-
cujący na politechnice od 1981,specjalista 
konstrukcji budowlanych, były rektor uczel-
ni, twórca 23 patentów, promotor 22 przewo-
dów doktorskich. 

Aula wypełniona po brzegi!
- Z wielką radością stwierdzam, że moja ini-

cjatywa sprzed lat, uroczystego pasowania inży-
nierów w naszej uczelni, została zaakceptowana 
przez wszystkie środowiska i dziś te przepustki 
do dorosłego zawodowego życia wręczamy przy 
tak dużej frekwencji i w tak podniosłej atmosferze 
i oprawie. To też świadczy – podobnie jak wyniki 
nauczania oraz wysoka pozycja absolwentów po-
litechniki w gronie ludzi biznesu – o randze uczel-
ni. Możecie być dumni ze studiów na tej uczelni, 
utrzymujcie nadal kontakt z politechniką, swą 
pracą dbajcie o stały rozwój regionu świętokrzy-
skiego - powiedział do absolwentów rektor 
S. Adamczak.

Seminarium konstrukcji 
betonowych

Profesor Joost. C. Walraven z Delft Uni-
versity of Technology (Holandia) przyjechał 
na zaproszenie laboratorium Katedry Wy-
trzymałości Materiałów i Konstrukcji Beto-
nowych Politechniki, na naukowe spotkanie 
dotyczące metody AE badania konstrukcji 
betonowych. Podczas seminarium wygłosił 
referat oraz przedstawił działalność badawczą 
swej uczelni.

Prof. S. C. Walraven jest wybitnym na-
ukowcem i uznanym przez międzynarodowe 
grona specjalistą, przewodniczącym zespołu, 
zajmującego się opracowaniem norm euro-
pejskich z zakresu konstrukcji betonowych 
(Eurokodu 2).

 Marceli Dziurla
Doc. dr inż. był w latach 1971-

73 dziekanem Wydziału Budow-
nictwa Lądowego, wieloletnim 
dyrektorem instytutu konstruk-
cji budowlanych, kierownikiem 
zakładu mostów Politechniki 
Świętokrzyskiej. 

Nauczyciel wielu pokoleń 
inżynierów mostownictwa. Pro-
jektant i ceniony ekspert kon-
strukcji mostowych. Opracował 
m.in.projekt wiaduktu nad ul.Ra-
domską w Kielcach, wybudowa-
ny w 2006 .

Po uzyskaniu dyplomu inżyniera budownictwa lądowego praco-
wał na Politechnice Gdańskiej, tam się doktoryzował, w 1969 prze-
niósł się do Kielc. W ciągu ponad 40 lat pracy wypromował dwóch 
doktorów, 80 magistrów inżynierów specjalności mostowej. Był na 
stażu w Anglii, pracował też na kontrakcie w Iraku przy projektowaniu 
obiektów inżynierskich na 150-kilometrowym odcinku autostrady. 

Wielokrotnie wyróżniany, dwa razy otrzymał nagrodę mini-
stra, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

 Czesław Lewinowski
Prof. dr inż. Czesław Lewinowski, 

absolwent wydziału budownictwa 
przemysłowego i ogólnego Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora 
nauk technicznych nadała mu Poli-
technika Krakowska.

Od 1966 do 1969 był kierowni-
kiem zespołu budownictwa drogo-
wego Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Kielcach. Wrócił do Kielc w 1986, 
a w 1996 otrzymał tytuł profesora 
nauk technicznych.

Kierował wydziałem budownictwa lądowego w latach 1987-90 
oraz 1993–99, był kierownikiem katedry dróg i inżynierii ruchu 
Politechniki Świętokrzyskiej. Ceniony nauczyciel akademicki, wy-
chowawca licznych pokoleń inżynierów drogownictwa. Doświad-
czony projektant i ekspert konstrukcji drogowych.

Autor 5 podręczników oraz 7 skryptów z zakresu budownictwa 
drogowego, blisko 100 referatów naukowych. Wypromował 3 dok-
torów, jedna rozprawa doktorska została wyróżniona Nagrodą II 
stopnia ministra komunikacji.

Odznaczony m.in.Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

z politecHniki
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rozmoWa z andrzejem grzybkiem, 
prezesem zarządu i dyrektorem 
zpue sa We WłoszczoWie

Przylgnęło do ZPUE określenie re-
wolucje techniczne. Z czego wynika taka 
opinia, z przyjętej strategii, chęci zawojo-
wania rynku zaawansowanych technolo-
gicznie urządzeń elektroenergetycznych?

- Firma działa od dwudziestu trzech lat, 
od początku realizowała potrzeby i oczeki-
wania odbiorców – klientów. W tamtych cza-
sach było to coś nowego, zaskakiwała troską 
o klienta, on miał być najważniejszy w dalszym 
rozwoju zakładu. Dlatego byliśmy pozytywnie 
postrzegani jako ci, z którymi można dyskuto-
wać o produkcie, jego funkcjonalności, cenie 
i terminie wykonania. Dziś te działania się po 
więlokroć sprawdziły i są konsekwentnie kon-
tynuowane. Wpisane w wizję ciągłego roz-
szerzania zakresu produkcji i wprowadzania 
nowości technicznych.

Dlatego wszystko robicie u siebie, hale 
produkcyjne spółek holdingu zajmują 
wiele hektarów terenu, niedługo trzeba 
będzie działalność wyprowadzić poza 
miasto? 

- Istotnie, założyciel firmy i twórca obec-
nego holdingu Bogusław Wypychewicz taki 
kierunek przyjął – rozwój nowych technologii 
oraz wprowadzanie na rynek własnych pro-
duktów zgodnie z potrzebami klientów. Na 
dorocznych targach w Bielsku Białej systema-
tycznie pokazujemy nasze nowe rozwiązania, 

stanowiące efekty pracy konstruktorów, tech-
nologów i praktyków branży energetycznej. 
Wysokie oceny i wyróżnienia cieszą i są po-
twierdzeniem innowacyjnego sposobu myśle-
nia inżynierów włoszczowskiej firmy i jej zakła-
dów w Gliwicach, Katowicach, w Czechach, 
Bułgarii, na Ukrainie i w Rosji. Przy tej okazji 
konfrontujemy nasze spojrzenie z opiniami 
odbiorców, co pozwala nam niejednokrotnie 
korygować dotychczasowe opracowania lub 
podejmować nowe przedsięwzięcia projekto-
we. Tym bardziej, że misja ZPUE nie kończy 
się na sprzedaży urządzeń. Przez cały okres 
eksploatacji jesteśmy do dyspozycji klienta, 
służymy pomocą w eliminowaniu problemów 
i zapewniamy poprawny i szybki serwis. Kra-
jowi klienci dawno to docenili, teraz ochoczo 
przyzwyczajają się do takiego systemu obsługi 
kontrahenci zagraniczni. 

Czyli części i podzespoły urządzeń, 
słupy betonowe, stacje i rozdzielnice, spe-
cjalistyczne narzędzia, osprzęt, do tego 
tartak i jego więźby dachowe, tarcica oraz 
stolbudowskie drzwi i okna z solidnego 
drewna?

- To jest konsekwencja strategii. Nie tylko 
w grupie firm z branży elektrycznej. Mamy 
być producentem wszystkiego, czego ocze-
kuje klient, nie chcemy bawić się w hurtownię 
i montaż, kupowanych komponentów, lecz 
stać się komplementarnym producentem. 
Mającym własne opracowania konstrukcyj-
ne, technologie i linie produkcyjne gwarantu-
jące wysoką jakość produktów i niezawodną 
ich eksploatację. Bowiem przy wychodzeniu 
dynamicznym na rynki zagraniczne niemoż-
liwe jest wypuszczanie urządzeń z felerami, 
do usuwania których trzeba byłoby wojażo-
wać po kontynencie.

Czym motywujecie konstruktorów 
i technologów opracowujących te nowo-
ści rynkowe?

- Mają możliwości ciekawej pracy, reali-
zacji ambicji zawodowych, zapewniamy im 
dobre warunki i narzędzia do pracy. Nadto 
nie są oni rozliczani z wyniku sprzedaży urzą-
dzeń lecz z myślenia nad rozwiązaniami, któ-
re wprowadzone na rynek stworzą wartość 
dodaną w przyszłości. Dlatego budowany od 
lat dział projektowy, w samej tylko fabryce we 
Włoszczowie liczy już ponad 70 specjalistów, 
którzy zajmują się nowymi konstrukcjami 
i modyfikowaniem istniejących urządzeń 
zgodnie z potrzebami odbiorców. Tego od 
nas wymaga rynek oraz pozycja krajowego 
lidera w produkcji urządzeń elektroenerge-
tycznych.

Czyli uciekanie konkurencji?
 - Szanujemy ostrą i rozliczną konkurencję 

na tak specjalistycznym rynku, aczkolwiek 
cały czas staramy się wyprzedzać ją we wpro-
wadzaniu nowoczesnych rozwiązań w proce-
sach produkcji, ofercie oraz systemach obsługi 
klienta. Potwierdzeniem są urządzenia i roz-
wiazania, których jesteśmy jedynym produ-
centem w Polsce, a nawet w krajach sąsiednich. 
Walka rynkowa to poza jakością i kompletno-
ścią oferty technicznej w zakresie produkcji, 
usług i serwisu to również aspekt ekonomicz-
ny, wymuszający stałą troskę o efektywność 
procesu produkcyjnego i liczenie na każdym 
kroku kosztów wytwarzania. Z tego wynika 
konieczność przeznaczania sporych fundu-
szy na zakup nowoczesnych i wydajniejszych 
urządzeń produkcyjnych, optymalizację pro-
cesu produkcji, przykładem jest miedzy in-
nymi uruchomiona właśnie lakiernia nowej 
generacji. Miejsce po zdemontowaniu starej 
zostanie wykorzystane do zainstalowania no-
wych linii produkcyjnych. Strategia rozwoju 
produktu poprzez wchodzenie w produkcje 
najmniejszych nawet detali daje możliwość 
monitorowania kosztów, jakości i termino-
wości. Istotne jest także to, że trudno znaleźć 
w kraju i wśród sąsiadów firmę o tak szerokim 
portfelu produktowym.

Przy takim zabsorbowaniu obowiąz-
kami, jest czas na satysfakcję z pracy w eu-
ropejskiej firmie?

- Na pewno, stabilne zatrudnienie, niezłe 
warunki, duże możliwości awansu. Mamy 
sporą grupę pracowników, którzy tworzyli 
z Szefem podwaliny pod dzisiejszą potęgę 
ZPUE. Większość kadry kierowniczej sta-
nowią długoletni pracownicy, którzy nabie-
rali doświadczenia wraz z rozwojem firmy, 
włożyli wiele wysiłku i serca w pomyślność 
spółek i holdingu. Właśnie na niedawnym 
spotkaniu z pracownikami ze stażem 15 i 20-
letnim, była okazja do podziękowania i dania 
im dodatkowej satysfakcji z udziału w pie-
kielnie trudnym rozwoju firmy. Ponieważ 
jesteśmy sporym pracodawcą w regionie, 

ZPUE
europejski standard
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Hity - produkty 
ZPUE

Kontenerowe stacje transformatoro-
we – produkt cieszący się uznaniem od 
lat 90., ZPUE jest krajowym liderem w tej 
produkcji, wiele stacji trafia do odbiorców 
zagranicznych (produkt łączy w sobie ele-
menty betonowe, mechaniczne, urządzenia 
elektroenergetyczne), szeroka gama typów 
i form architektonicznych

Rozdzielnice średniego napięcia – po-
czątkowano montowano w stacjach rozdziel-
nice prefabrykowane w oparciu o aparaturę 
dostarczaną przez innych producentów, od 
kilku lat ZPUE produkuje według własnych 
opracowań i w szerokim asortymencie – 
wszelkiego rodzaju aparaturę łączeniową ŚN 
jak odłączniki, rozłączniki, wyłączniki. 

XXI wiek przywitali produkcją własnych 
rozłączników wnętrzowych średniego napię-
cia w izolacji powietrznej, było to pierwsze 
krajowe wdrożenie w zakresie aparatury łą-
czeniowej od lat 60., kiedy na rynku domino-
wały ówczesne przedsiębiorstwa państwowe.

Rewolucyjną w skali kraju i Europy oka-
zała się produkcja małogabarytowych roz-
dzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej 
SF6 prawie do końca lat 90. zastrzeżona dla 
wielkich koncernów światowych. Jedyna taka 
produkcja w tej części Europy

Od 2010 ZPUE chwali się rozdzielnica-
mi średniego napięcia z własnym wyłącz-
nikiem próżniowym, które zostały uznane 
rewelacją Międzynarodowych Targów 
Energetycznych w Bielsku – Biała stanowią 
niewątpliwie potwierdzenie wizji i możliwo-
ści przedsiębiorstwa.

Ostatnie 10 lat to także dynamiczny roz-
wój oferty dedykowanej automatyzacji pro-
cesów łączeniowych w sieciach napowietrz-
nych SN, czyli wszystko to co mieści się 
w zakresie modnego ostatnio w energetyce 
zawodowej pojęcia „smart grid”. Rozłączniki 
napowietrzne gazowe i próżniowe z ZPUE 
wyposażone w napędy silnikowe, automa-
tykę i moduły komunikacyjne w ilościach 
liczonych w tysiącach sztuk, montowane są 
w liniach napowietrznych całego kraju.

- Dlaczego w Lewiatanie? Działanie admini-
stracji państwowej i samorządowej niekoniecznie 
idzie w parze ze wspieraniem przedsiębiorców. 
Dlatego w dynamicznie zmieniającej się sferze go-
spodarczej, jest konieczna organizacja, z którą się 
liczy rząd i parlament, która opiniuje gros projek-
tów ustaw, zgłasza odpowiednie wnioski. Do tej 
pory w stolicy nie było zbyt mocnej reprezentacji 
przedsiębiorców w ich sprawach. Byłoby dobrze, 
gdyby mogli sami też coś mówić – twierdzi To-
masz Tworek, szef  kieleckiego Lewiatana.

W jaki sposób?
- Poprzez próbę dialogu z władzami, uczest-

nictwo naszych przedsiębiorców w życiu publicz-
nym, będę się starał, by drzwi na salony decyzyjne 
były otwierane dla ludzi biznesu z różnych dzie-
dzin. Chcemy mówić o konkretach. Chcemy być 
słuchani i także słuchać partnerów. Bo tylko ak-
tywnością i skutecznym stawianiem problemów, 
możemy przekonać przedsiębiorców do funkcjo-
nowania ich organizacji. Nie będzie to dla mnie 
łatwe, bo start przypadł w okresie kampanii wy-
borczej, ale liczę, że politycy jak i samorządowcy 
znajdą czas, by porozmawiać o nurtujących nas 
sprawach. Formuła spotkań na pewno się znaj-
dzie. 

Propozycje są?
- W kampanii wyborczej zamierzamy do-

prowadzić wreszcie do solidnej świętokrzyskiej 
debaty gospodarczej z politykami ze wszystkich 
partii i przedsiębiorcami. Chcemy usłyszeć co 
kandydaci do parlamentu mają do zapropo-
nowania biznesowi, w jaki sposób zamierzają 
znosić utrudnienia w działalności gospodarczej, 
a nawet ułatwiać prowadzenie firm. Zarówno 
w wydaniu lokalnym, regionalnym jak i w uję-
ciu krajowym. Np. w bliskim mi budownictwie, 
brak planów przestrzennego zagospodarowa-
nia przestrzennego, wydłuża drastycznie proces 

przygotowania inwestycji. Nigdy nie można 
zdefiniować okresu zakończenia prac, bo zawsze 
mogą pojawić nie przewidziane się okoliczności, 
usprawiedliwiające urzędnika do przesunięcia 
terminu załatwienia sprawy. To zraża inwesto-
rów do podejmowania przedsięwzięć w naszym 
regionie.

Oczekiwania?
- Chcielibyśmy, by urzędnicy i samorządy 

częściej sięgały po rady przedsiębiorców, kiedy po-
dejmują decyzje rozwojowe miasta czy regionu. 
Mamy wielu doskonałych fachowców, menedże-
rów, którzy mogą doradzić, a jednocześnie zwró-
cić uwagę na potrzeby biznesu, np. komunikacyj-
ne, inwestycyjne czy funkcjonowania urzędów 
i instytucji lokalnych. Przecież nikt inny jak ludzie 
biznesu, którzy są nie tylko pracodawcami, ale 
i sprzymierzeńcami rozwoju i podnoszenia stan-
dardów życia, są patriotami świętokrzyskiego.

Zależy mi też na przełamaniu pewnej niechę-
ci przedsiębiorców do zrzeszania się, co wystąpiło 
po transformacji ustrojowej w kraju. Zamierzam 
wspólnie z kolegami popracować nad zmianą 
postrzegania nas przedsiębiorców przez współro-
daków, ukształtowaniem lepszych relacji z lokal-
nymi społecznościami. By biznes nie kojarzył się 
z nieuczciwymi postawami, które miały niekiedy 
miejsce na początku przemian gospodarczych. 
Dziś przedsiębiorca jest organizatorem pracy 
dla innych, kreuje konkretne wartości dla regionu 
i kraju. 

Szef pracodawców

Tomasz Tworek, od czerwca prezes oddzia-
łu kieleckiego Polskiej Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan. Na co dzień 
prezes Dorbudu, czołowej firmy budowlanej 
regionu. Oprócz biznesu, jest też organizato-
rem wydarzeń kulturalnych, wspiera przeróż-
ne inicjatywy lokalne.

a nasze produkty liczą się także na rynkach 
nie tylko europejskich, więc cieszy dający się 
już dostrzec szacunek władz wojewódzkich 
i lokalnych. Równie ważne są dla nas opinie 
ludzi. Wielu chce u nas pracować, szansą dla 
nich jest właśnie stałe rozszerzanie produk-
cji, możliwość rozwijania umiejętności za-
wodowych, kontakty międzynarodowe.
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Wizja nowoczesnej firmy, z nowator-
skimi pomysłami i planami na coraz lepsze 
technologie i systemy oczyszczalni ścieków 
dla indywidualnego budownictwa miesz-
kaniowego, została zaszczepiona przez 
właściciela Andrzeja Gruszczyńskiego. Pra-
cownicy w pełni i zaakceptowali ten kieru-
nek rozwoju firmy. To właśnie w Nowinach 
przy udziale projektanta Piotra Surgiela 
powstał nowatorski system oczyszczalni 
przydomowych OPmicroMBBR, których 
Gama Plastic jest jedynym producentem 
w Polsce. Okazały się tak rewelacyjnym roz-
wiązaniem, że szybko się zaczęły sprzeda-
wać. Trzeba było błyskawicznie pomyśleć 
o zatrudnienie handlowców do obsłużenia 
licznych potencjalnych klientów z różnych 
regionów kraju, dobijających się o nowe 
oczyszczalnie. Tym bardziej, że potwier-
dzeniem doskonalej jakości i walorów użyt-
kowych produktów, było wyróżnienie firmy 
złotym medalem kieleckich targów „Dom 
i ogród 2011” za innowacyjny zbiornik do 
oczyszczalni.

Pomysł na nowe oczyszczalnie zrodził 
się przed laty. Za pośrednictwem kontak-
tów zagranicznych, dotarli do pozytyw-
nych opinii o Ewuperl - pływającym złożu 
samoczyszczącym się, stosowanym w du-

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GAMA PLASTIC poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do recyklingu i produkcji 
ekologicznych systemów oczyszczania ścieków ze złożem biologicznym ruchomym.”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1  
„Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, osi 1 „Rozwój Przedsiębiorczości”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
Dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

żych obiektach komunalnych. Postanowili 
sprawdzić złoże w oczyszczalniach indywi-
dualnych. Próby potwierdziły trafność kon-
cepcji i jak dotąd Gama Plastic jest jedynym 
producentem oczyszczalni z takim złożem 
w kraju.

– Efekt ekologiczny jest bardzo wysoki, ście-
ki są czyste. Prowadzone obecnie badania tygo-
dniowe przez niezależnego audytora, zapewne 
potwierdzą wyniki zakładowego laboratorium. 
Zaprojektowany został specjalny zbiornik (do 
montażu na wręby i wpusty bez konieczności 
spawania), który przez swoją dużą pojemność 
znakomicie spełnia rolę w systemie ze złożem 
pływającym – zapewnia A.Gruszczyński.

W kraju nikt nie proponuje podobnych 
rozwiązań, dlatego w Gama Plastic postano-
wiono zdynamizować działania marketingo-
we, bo nie trudno przewidzieć, że za rok, dwa 
znajdą się naśladowcy. Są też w Nowinach 
pomysły na kolejne rozwiązania, m.in. nowe 
modele zbiorników poziomych i pionowych 
o pojemności 1000-1500 litrów, przystoso-
wanych do połączeń. W zimie planowane 
jest rozpoczęcie produkcji czterech typów 
zbiorników powierzchniowych do groma-
dzenia wody deszczowej. Będą to urządzenia 
z ozdobnym wykończeniem, do zainstalowa-
nia w estetycznie utrzymanych ogrodach.

Spełniając swą misję i oczekiwania klien-
tów, jako jedna z nielicznych krajowych 
firm, Gama Plastic produkuje urządzenia 
do zamontowania przed i za oczyszczalnią. 
Od początku działalności trafionych po-
mysłów nie brakowało, choćby wspomnieć 
pięć wielkości studni przepompowych od 
150 do 1000 litrów, tunele drenarskie, pa-
kiety drenarskie, studnie chłonne. Dzięki 
dofinansowaniu z funduszy unijnych w no-
wej hali w zakładzie w Nowinach zamonto-

wano włoską linię do formowania zbiorni-
ków z polietylenu metodą rotomoldingu 
(rotacyjno-obrotową). Są to: maszyna do 
formowania rotacyjnego Shuttle RotoBox 
(o średnicy sferycznej 2500 mm) wraz 
z montażem, pulweryzator – młyn mielący 
o średnicy tarczy mielącej 300 mm (linia 
kompletna, z odbiorem materiału, zawo-
rem zwrotnym, sitem, powrotem materiału 
zgrubnego, odbiorem materiału właściwe-
go, szafą sterowniczą), młyn mielący wstęp-
ny o wymiarach wylotu 300 x 300 x 12 mm 
i średnicy materiału wyjściowego max. 
6 mm., wytłaczarka ręczna z wyświetlaczem, 
wózek widłowy o udźwigu 1700 kg. 

- Inwestycja pomoże nam zwiększyć produk-
cję i pokonać tłok jaki panuje na rynku krajo-
wym, na który trafiły polskie przedstawicielstwa 
producentów zachodnio europejskich, szczególnie 
w sprzedaży produktów z typoszeregu oczysz-
czalni MBBR. Liczymy, że na jakiś czas odsko-
czymy od rywali w zakresie produktów ze złożem 
ruchomym. Kierunek innowacyjny będziemy 
kontynuować, bo bez nowości nie wyobrażam 
sobie przyszłości dla firmy. Co by nie mówić, po 
czterech startowych latach, bilans jest korzystny, 
są powody do satysfakcji pracowników. Warto 
było ponieść ten trud, by Gama Plastic plasowała 
się w czołówce najaktywniejszych firm w kraju. 

Jedyni w kraju
po czterecH latacH
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- Jak ma być lepiej w nadzorze budowla-
nym, jeśli każda firma handlowa- usługowa 
może zgłosić do urzędu miasta czy gminy, 
działalność polegającą na pełnieniu nadzo-
ru? Nie ma żadnych wymogów stawianych 
takim firmom. Do tej pory przystępujący do 
przetargu na nadzór inwestycyjny, musiał 
okazać się, że ma pracowników z uprawnie-
naimi lub zapewnić, że ich zatrudni. To była 
dobra regulacja prawna. Obecnie przy moż-
liwości korzystania z referencji innych wyko-
nawców, los nadzoru stał się mocno wątpliwy 

Wizytacje inspektorów 
– mówi Stefan Świerk, inspektor kontraktu.

Wystarczy poprosić kolegę o referencje, 
dać najniższą cenę w przetargu, wygrać go 
i dopiero wówczas zacząć szukać inspektorów 
nadzoru branżowych do wykonania zadania. 
I wszystko gra, bo firma ma prawo zmienić 
zaangażowanych inspektorów, oczywiście 
najtańszych jeśli takich znajdzie. Bo są jeszcze 
inspektorzy ceniący swój fach i za byle grosze 
nie podejmują pracy. Albo nie akceptują no-
wych-starych praktyk, jednoczesnego pełnie-
nia nadzoru na kilku budowach.

Po latach zdobytych doświadczeń i praktyki na 
różnych budowach w Niemczech wróciłem z rodzi-
ną do kraju. Postanowiłem założyć firmę specjali-
zującą się w układaniu płytek. „Życzliwi” mówili, 
że na samych płytkach „ nie pojedziesz”. Nowocze-
sne technologie i techniki jakie poznałem za granicą 
były gwarantem powodzenia na naszym rynku – 
choć nie bez oporów – wspomina Jerzy Janaszek, 
prezes Fugit Sp z o. o. w Kielcach.

Początkowo sam, później wraz z ekipami 
rozpoczął pracę glazurkarza. Dziś zatrudnia 
blisko 30 doświadczonych glazurkarzy – 
specjalizujących się w profesjonalnych sys-
temach uszczelnień i izolacji. Przekazywane 
bogate doświadczenie i determinacja, jaką za-
szczepił swoim pracownikom zaowocowała 
w opinii o firmie, która przekłada się na zamó-
wienia od potęg w branży budowlanej takich 
jak: Skanska, Eiffage Budownictwo, Resbud, 
Mostostal, Chemobudowa Kraków, Karmar, 
Erbud czy Kartel i Agat.

- Solidni i zaufani pracownicy to podstawa 
w budowaniu sukcesu. Zaufanie budowaliśmy 
od lat. Glazurkarze zatrudnieni w firmie posiedli 
ogromną fachową wiedzę, zdobyli doświadcze-
nie, rozwijając się zawodowo i są zawsze o krok 
przed konkurencją, której ciągle przybywa. Gdy 
są jakieś wątpliwości zawsze mogę je przekonsul-
tować z przyjaciółmi z Niemiec. Sprzęt i narzę-
dzia kupujemy u najlepszych producentów, bo to 
gwarancja dobrej roboty i bardzo ułatwia pracę. 
Rynek gna do przodu więc stale musimy uzupeł-
niać wiedzę, a tę zdobywamy na specjalistycznych 
szkoleniach również za granicą.

Mając do dyspozycji taką ekipę podjęli wy-
zwanie jakim była budowa basenów i parków 
wodnych – a to już „wyższa szkoła jazdy”. I uda-
ło się, bo zdobyte doświadczenie procentowa-
ło. W ciągu dwudziestu lat zrealizowali ponad 
150 dużych obiektów basenowych nie licząc 

Wykonali 150 basenów
mniejszych i przydomowych. W najbliższej 
okolicy to m. in. baseny w Jędrzejowie, Skar-
żysku, dwa baseny w Busku-Zdroju, Sędziszo-
wie, Solcu Zdroju, Starachowicach, Morawicy, 
Baćkowicach, w Kielcach przy ul. Jasnej, w ho-
telu „Kameralnym” oraz w hotelu  „Uroczysko” 
w Cedzynie. Dzięki tylko sobie znanym sposo-
bom pracują tak sprawnie, że często wprawiają 
w zdziwienie inwestorów i nadzór.

Od pięciu lat zajmujemy się budowaniem 
i remontowaniem w systemie generalnego wy-
konawstwa obiektów użyteczności publicznej. 
Inwestorzy sami przekonywali, że przy takich 
umiejętnościach powinniśmy rozszerzyć zakres 
swojej działalności. Mamy już za sobą realiza-
cję remontu i modernizacji basenu i zabytko-
wego pałacyku w Częstochowie, budowaliśmy 
krytą pływalnie w Herbach k. Częstochowy, 
rozbudowywaliśmy skrzydło hotelu Uroczysko 
w Cedzynie k. Kielc wraz z basenem i odnowa 
biologiczną SPA. Jesteśmy w trakcie budowy 
zespołu basenów i parku rozrywki w Stopnicy. 
W Kazimierzu Dolnym wykonujemy remont je-
dynego w Europie zabytkowego Muzeum Sztuki 
Złotniczej i mamy zlecenie na wykonanie dwóch 
nowych obiektów tegoż muzeum. Wznosimy 
konstrukcje żelbetowe nowej siedziby Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. Zaczęliśmy budować 
centrum odnowy biologicznej – basen z hotelem 
„Cztery Wiatry” w Korytnicy nad Chańczą. 
Mieliśmy też niemały udział w realizacji zespo-
łu basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej, 
o których dzięki mediom było i jest głośno w ca-
łym kraju.

Przejście z roli podwykonawcy do reali-
zacji w zakresie generalnego wykonawstwa 
mogło nastąpić tylko w wyniku ewolucyjne-
go rozwoju kadr kierowniczych, które były 
w firmie przygotowywane w trakcie jej dzia-
łalności. Doświadczeniem dzieli się Paweł 

Krzysiek, który jest dyrektorem ds. realizacji 
a wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję kie-
rownika budowy. Dbałość o interesy klientów 
w sposób uczciwy i rzetelny poprzez osobiste 
zaangażowanie, doradztwo, współpracę na 
szerokim polu dają znakomite efekty – zaufa-
nie, sympatię, szacunek chociaż te nie mają dla 
nich materialnego przełożenia. Nawet po za-
kończeniu realizacji obiektu żywo interesują 
się ich dalszymi losami, eksploatacją i stanem 
technicznym. Jest to istotnym elementem 
zdobywania doświadczenia, które wykorzy-
stuje się przy kolejnych inwestycjach.

- Pracuję w branży budowlanej ponad 30 lat 
i wiem że motorem napędowym m. in. w budow-
nictwie są ludzie młodzi i na takich stawiam, tak 
jak kiedyś postawiono na mnie. Stare przyzwy-
czajenia i „stara szkoła”, które wielokrotnie hoł-
dują na naszych budowach to spory hamulec roz-
woju i nielicznym udaje się przekonać, że można 
inaczej... No ale na wszystko potrzeba czasu i nie 
od razu „Kraków zbudowano”. Przyjmujemy 
młodych z otwartymi umysłami dając im możli-
wości zdobywania budowlanych ostróg – takim 
przykładem może być absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej Paweł Drogosz – dzisiaj bardzo 
dobry kierownik budowy, który można powie-
dzieć kończył u nas tę szacowną Alma Matter.

Rynek się już bowiem dostosował do no-
wej urzędniczej rzeczywistości. Ponieważ 
inspektor nie może otrzymać solidnego wy-
nagrodzenia za nadzór na jednej inwestycji, 
więc bierze tańsze pieniądze za dwie, trzy, 
czy nawet kilkanaście budów jednocześnie. 
Podczas jednego wyjazdu obskakuje wszyst-
kie, na każdej spędza godzinę lub mniej, albo 
w ogóle go nie ma w danym dniu.

Przecież urzędnik ministerialny wprowa-
dzając zmiany w przepisach przetargowych, 
powinien przejrzeć zakres obowiązków i od-
powiedzialność inspektora nadzoru i wiedział-
by, że taki system generuje kolejne zagrożenie 
dla właściwego procesu inwestycyjnego.

W firmacH
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Fruwające dachy
Kolejne wichury i fruwające dachy skło-

niły nas do sięgnięcia po opinie fachowców. 
Dlaczego te a nie inne budynki są niszczone? 
Gdzie leżą przyczyny? Naszym konsultantem 
był Andrzej Detka, architekt, właściciel Pra-
cowni Architektonicznej DETAN. 

Starsze budynki tzw. jednorodzinne 
i zabudowania gospodarcze powstawały 
przeważnie w systemie gospodarczym, nie 
korzystano wówczas tak szeroko z usług pro-
jektantów- były w ograniczonej ilości typowe 
konstrukcje, nie angażowano firm wykonaw-
czych, raczej budowano z pomocą krewnych 
i znajomych lub ekip z tzw. szarej strefy. Doza 
profesjonalna takiego inwestowania była 
bardzo niska. Dodatkowo przy ogromnym 
rozmachu budownictwa, brakowało często 
porządnych materiałów. Odbijało się to m.in. 
na wykonywaniu poprawnym dachów.

Nowe realizacje w okresie po transforma-
cji ustrojowej i reformach gospodarczych też 
nie są bez błędów. Po 1989 zapanowała moda 
na liczne projekty katalogowe, które są na 
ogół poprawnie wykonane, wielokrotnie we-
ryfikowane i sprawdzone. Lecz wymagają one 
adaptacji do lokalnych warunków, o czym nie 
wszyscy inwestorzy pamiętają, najczęściej 
załatwia się to przybiciem pieczątki przez 
„uprawnionych”. Bez sprawdzenia pod kątem 
strefy wiatrowej, wielkości opadów śniegu, 
deszczu., ot tak z „palca”. Nie dość tego, do 
sugestii zamawiającego, by dom kosztował 
taniej, dokładają się wykonawcy, którzy kom-
binują z gorszymi materiałami lub są naginani 
przez inwestora do szukania tańszych sposo-
bów – w konstrukcji lub materiałach. Skala 
błędów się powiększa. 

Są też obiekty budowane coraz częściej 
według indywidualnych projektów, przy 
projektowaniu których ewidentnie powinno 
się wyliczać strefę wiatrową. W takich bu-
dynkach zasadą jest planowanie poddaszy 
użytkowych. I tu dochodzimy do dachu. Naj-
ważniejszą sprawą jest stabilne zakotwienie 
dachu, czyli połączenie dachu z konstrukcją 
obiektu i fundamentem. Np. poprzez wieniec 
żelbetowy stropu, dach mocuje się do tego 
wieńca. Ale… przy takim rozwiązaniu dachu, 
który schodzi bezpośrednio do stropu, traci 
się sporo na powierzchni użytkowej ze wzglę-
du na skosy.

Dlatego pojawiły się tzw. ścianki kolan-
kowe, które pozwalają wykorzystać całe pod-
dasze. Jednak ścianki te są mniej stabilne niż 

stropy, tym bardziej że inwestorzy oszczędza-
ją na konstrukcji. Jeśli nie zrobi się tzw.strzępi, 
wieńców łączących strop ze ścianką, wówczas 
ścianki wraz z dachem fruwają na silnym 
wietrze. Mocne wiatry wyrywają ze ścianek 
konstrukcje dachowe. Jest to pospolity błąd 
inwestycyjny.

Fachowcy tłumaczą to niewiedzą i igno-
rancją. Za konstrukcje budynku musi ktoś 
odpowiadać, a bywa że projektuje ją przy-
padkowy znawca. Dobry projektant kon-
strukcyjny nie puści żadnej fuszerki. Wie 
kiedy zastosować kotwienie, strzępia, i potrafi 
wytłumaczyć inwestorowi, że warto wydać 
trochę pieniędzy, by mieć pewną i bezpieczną 
konstrukcję obiektu. Nie może też sobie pan 
majster gadać, że on tyle domów wybudował, 
wie jak ma być, po co takie pracochłonne roz-
wiązanie, ale nie mówi, z ilu z nich poleciały 
dachy. Czy zawsze na skutek nadzwyczajnych 
huraganów? Czasem mistrz da się skusić na 
wylanie belki na ścianie, często taka belka, nie 
mając połączenia z konstrukcją budynku, leci 
z dachem na silnym wietrze.

Brak kontroli to kolejna sprawa. „Podbi-
jający” projekt przeważnie nie bywa na bu-
dowie, nie wie czy zrobiono obiekt zgodnie 
z dokumentacją. Na dużych obiektach są 
inspektorzy nadzoru, na małych obowiązki 
kierującego i sprawdzającego pełni kierow-
nik budowy. Jak on może przypilnować robo-
ty, jak ma w tym samym czasie kilka budów? 
Jak stwierdzi szczególnie w robotach zani-

kowych, czy po tynkiem ściany jest strzepie 
lub kotwienie czy nie? To przecież kierownik 
podpisuje się na wniosku inwestora o pozwo-
lenie na użytkowanie domu stwierdzając,że 
wykonał zgodnie z projektem albo wprowa-
dził takie czy inne zmiany.

Do 1989 bardzo mało budowano domów 
ze stromymi dachami. W tym czasie wymarła 
grupa doskonałych cieśli, nie było następców, 
bo ich nikt nie szkolił.. Początki lat 90. były 
bardzo siermiężne pod tym względem. I z do-
mów stawianych w tych latach też fruwają 
dachy. Dopiero w okresie boomu budowla-
nego ostatnich kilku lat, potworzyły się grupy 
ciesielskie, także i dekarskie, które nabierają 
potrzebnego doświadczenia.

Dobrym pomysłem stało się ostatnio 
wykonywanie przez firmy więźb i pokryć 
dachowych. Inwestor ma możliwość lepsze-
go egzekwowania dobrej roboty od jednego 
wykonawcy - szczelności dachu, eliminowa-
nia tzw.koszy i worków, w których gromadzi 
się śnieg. Kolejnym utrapieniem jest moda na 
blachodachówki, które mają idealne tenden-
cje do fruwania. Oczywiście są lekkie, szybkie 
w montażu, ale też trzeba je wykonywać zgod-
nie ze sztuką budowlaną i normą, np. ilość 
wkrętów na daną powierzchnię czy wielkość 
połaci dachowej. Firma porządna robi jak na-
pisano w książkach, inna idzie na skróty byle 
szybciej uwinąć się z robotą.

Ciekawostka. By przykryć dom, uznany 
specjalista budownictwa, czekał pół roku na 
porządnego cieślę. Przychodziły dziadygi, ale 
nie potrafili zrobić dachu. Kolejni nieudacz-
nicy zostawili narzędzia i uciekli. Z zaliczka-
mi. W końcu trafił się doświadczony cieśla 
wraz z dekarzem, mieli fajne grupy młodych 
i wyuczonych fachmanów. Zrobili szybko 
i jak należy.

z praktyki
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Pod koniec czerwca puszczono ruch na 
nowym moście w Sandomierzu. Można nim 
jechać na razie tylko do centrum miasta, ko-
rzystając z dwu pasów ruchu. Natomiast wy-
jechać z miasta do Stalowej Woli i Rzeszowa 
można tylko starym mostem i to w perma-
nentnym korku jednym pasem wytyczonym 
środkiem jezdni- ze względu na kiepski stan 
obiektu. Korki są porażające, sięgają pod 
wzgórze zamkowe Sandomierza. Powoduje je 
…nowo zamontowana sygnalizacja świetlna 
na ulicy Lwowskiej po drugiej stronie Wisły.

Jak powiedziała Ewa Sayor, dyrektor kie-
leckiego Oddziału GDDKiA, nie ma jeszcze 
pozwolenia na budowę oraz pieniędzy na re-
alizację drugiego etapu inwestycji, tj. przebu-
dowę ulicy i skrzyżowania na Lwowskiej. Nie 
ma też decyzji co do zakresu generalnego re-
montu starego mostu, od czego uzależniony 
jest projekt i starania o pieniądze.

Czy świętokrzyscy parlamentarzyści za-
absorbowani kampanią wyborczą nie mogli-
by interweniować u premiera w tej sprawie 
i ulżyć kierowcom na przeprawie przez Wisłę? 
Tym bardziej, że po zamknięciu całkowitego 
ruchu na moście w Nagnajowie (po znanej 

już kraksie i naruszeniu konstrukcji nośnej) 
samochody jeździły przez Sandomierz!

To są przyczyny, że zarówno urzędnicy 
kieleccy z GDDKiA jak i kierowcy oraz go-
spodarze Sandomierza nie mogą w pełni cie-
szyć się z nowego mostu.

Podczas spotkania z dziennikarzami na 
Wiśle (na sandomierskim stateczku) przy-
znawano, że pierwszy tak nowoczesny obiekt 
w kraju został bardzo dobrze wykonany, w cią-
gu 32 miesięcy w systemie zaprojektuj i wy-
buduj, mimo powodzi, zniszczenia zaplecza 
budowy i strat materialnych oraz przestoju 
prac przez pięć tygodni, jak i to, że burmistrz 
Jerzy Borowski nie musi się martwić o częste 
konserwacje, bo jest to obiekt żelbetowy i ta-
kiej kosztownej opieki nie wymaga.

Podkreślano rolę rzeszowskiego Promo-
stu (i kieleckiej pracowni tej firmy), który nad-
zorował prace na moście, a także stołecznego 
Transprojektu, który opracował znakomity 
projekt (Witold Doboszyński, Krzysztofo-
wie – Nagórko i Kania), że ekipy Mota - Engil 
Central Europe nie miały kłopotów z wybu-
dowaniem obiektu. Prezes rzeszowskiego 
Prmostu Tomasz Siwowski powiedział na-

Nowym mostem tylko do Sandomierza…

wet, że na budowie było za nudno, gdyby nie 
ubiegłoroczna powódź, nie byłoby o czym 
wspominać…

Sympatyczne słowa padły pod adresem 
Jacka Bojarowicza (obecnie wiceprezes 
w kieleckim Farcie, członek Izby), który jako 
ówczesny szef centrali GDDKiA w stolicy, 
przyczynił się w 2008 roku do wprowadzenia 
tej inwestycji do planu rządowego.

Dziennikarze męczyli Jacka Młynarczyka, 
kielczanina i członka naszej Izby, kierowni-
ka budowy, czy nie bał się stać pod mostem 
podczas próbnego obciążenia. Ze spokojem 
odpowiadał. - Był dobry projekt, uzgodniony 
z nami podczas jego tworzenia, więc nam 
jako zawodowcom nie pozostało nic innego 
jak budować. Drobne problemy rozwiązuje 
się w biegu. Proste?
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- Pracowałem w spółce warszawskiej, któ-
ra z rożnych powodów upadla, choć mieliśmy 
wiele porozpoczynanych robót i budów w wo-
jewództwie, np. w Cementowni „Malogoszcz”, 
w Miedziance, remonty w ZDZ. Dyrektorzy 
firm przekonywali mnie, panie Kawecki weź 
pan to na siebie i dokończ te roboty. Kto nam 
to zrobi. Dałem się uprosić, bo trudno było od-
mówić, jeśli mi tak zaufali. Zrobiliśmy inwen-
taryzacje na budowach, zarejestrowałem się 
w suchedniowskiej spółdzielni, bo inaczej nie 
można było pracować na własny rachunek i po-
szło. Miałem trochę drobnego sprzętu, inny wy-
pożyczałem, ludzi zaangażowałem, bo mnie 
znali z solidności, materiały dostarczali mi in-
westorzy i tak dokończyliśmy te budowy. Były 
więc pieniądze i można było myśleć o lepszej 
przyszłości. Tak powstała spółka z …synem- 
wspomina inż. Lucjan Kawecki.

Wrócił też do swych ukochanych mostów. 
Stawał do przetargów, znali go jako dobrego 
fachowca, więc dostawał zlecenia na drogi kra-
jowe jak i wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Do dziś jeździ po budowach, dogląda i doradza 
synowi, na barki bierze wizyty w instytucjach 
i urzędach, bo przez lata nabył sporo doświad-
czenia jak radzić sobie w kontaktach z urzędni-
kami, których szanuje a oni jego. W obszernym 
gabinecie pokazuje zdjęcia wiaduktu kablo-
betonowego z lat 60, na które bloki i stożki 
dostarczano wówczas z Krakowa. Jako kierow-
nik robót sprężał ten obiekt, później otrzymał 
podziękowanie za te roboty z Politechniki Kra-
kowskiej, która nadzorowała budowę.

Obecnie większość robót u Kaweckich 
stanowią remonty, bo na ogromniaste obiek-
ty nie wchodzą, nie mają takiego potencjału, 
sprzętu, nie mogą nawet wygrać przetargów, 
bo są wymogi co do przerobów, wyposaże-
nia. Wiedzą i praktyką ludzie Kaweckich nie 
ustępują tym z największych firm. Niektórzy 
pracują ponad piętnaście lat. Jest wielu chęt-
nych do zatrudnienia, bo w ciągu 24 lat funk-
cjonowania firmy, nie zdarzyło się opóźnienie 
wypłaty, mimo, że dojazdy na budowy w re-
gionie i praca zabiera codziennie sporo czasu. 
Za to warunki są zupełnie dobre.

Mostowa rodzina
- Do małych obiektów i inwestycji inżynie-

ryjnych, jesteśmy rozchwytywani. Obecnie 
robimy w Opocznie za milion złotych remont 
starej kładki i budujemy nową także za milion. 
Trzy obiekty wykonaliśmy koło Pińczowa, je-
steśmy też w Skarżysku. Wolę trudne roboty, 
bo to sprawia radość, jak się je wykona. Tak 
było w przed rokiem z mostem w Brodach 
Iłżeckich. Kratownica długości 160 metrów, 
do wymiany była dylatacja i skrajne łożyska. 
Syn się obawiał, ale wygraliśmy ze szczeciń-
ską firmą, która projektowała ten remont. 
Wykonaliśmy przed terminem. Kupiliśmy 
sześć lewarów stutonowych dla podniesienia 
konstrukcji, sprowadziliśmy niemieckie ło-
żyska, dylatacje zrobili nam spece warszaw-
skiego oddziału francuskiej firmy. Cieszymy 
się z tak udanych realizacji, bo potwierdzają, 
że stać nas na najpoważniejsze roboty. Cały 
czas myślimy o rozwoju rodzinnej firmy, uno-
wocześnianiu jej. W czerwcu kupiliśmy nowy 
samochód, ostatnio także frezarkę Wirgen do 
nawierzchni bitumicznych i betonowych. Bę-
dzie łatwiej i szybciej.

Przez lata wyżywał się na mostach. Dziś 
z rozbawieniem i satysfakcją wspomina robo-
ty na moście na Wisłoku w Rzeszowie. Obiekt 
spory, dwa przęsła po 18 metrów, jedno środ-
kowe 30-metrowe, z prefabrykatów łączo-
nych z trzech kawałków jako kablobeton. Po 
dziesięcioletniej przerwie na budowie, prze-
targ na dokończenie inwestycji wygrał m.in. 
z …KPRM, swoją dawną firmą. Trochę się 
obrazili, nie wie dlaczego, nawet nie chcieli 
mu pożyczyć sprzętu do sprężania. Poradził 
sobie. Nie pierwszy raz.

- Zdarzyło się, że zdobyłem dwa patenty 
mostowe na zakotwienia do strunobetonów 
oraz na rurki osłonowe do kablobetonów – 
wspólnie z kolegami inżynierami wymyślili-
śmy te rozwiązania. Kontakty z profesorami 
były na porządku dziennym, oni nas szano-
wali za nasze doświadczenie praktyczne, ob-
szerną wiedzę o mostach. O tu mam pismo 
od prof. Stanisława Kajfarza z Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki PAN – 
za współpracę przy badaniu dźwigarów ka-

blobetonowych w Lokomotywowni w Skar-
żysku. Miałem też wyznaczony temat pracy 
doktorskiej od prof. Czerskiego z Politechni-
ki Warszawskiej, ale ze względu na kłopoty 
zdrowotne, zrezygnowałem.

Z profesorami i naukowcami zetknął się 
już w opolskim Technikum Budowlanym, 
gdzie przez trzy lata uczyli go utytułowani 
wykładowcy z dawnej politechniki we Lwo-
wie. Maturę robił w Poznaniu. Po tak licznych 
kontaktach ze środowiskami budowlanymi 
w kraju, miał odwagę i chęć poznawania naj-
trudniejszych problemów i je rozwiązywać.

- Lubiłem coś robić, nie opieprzać się, po-
dejmowałem się prac, których nikt nie chciał. 
Teren budowy, ruch, kontakty z ludźmi to 
mnie trzyma cale życie. Mimo 76 lat, za-
zdroszczą mi energii i optymizmu. Czym się 
tu martwić, jeśli dobrze zaplanujesz robotę, 
solidnie ją wykonasz, to nie ma sprawy. Cie-
szy mnie, że syn przejął te nawyki i zasady, 
udanie rządzi, zięć jako spec telekomuni-
kacji przedzierzgnął się w mostowca i jest 
majstrem na budowie, córka - ekonomistka 
zajmuje się u nas księgowością, a ja poma-
gam, jako ostoja firmy. Relaks? Wyjeżdżamy 
czasem z żoną, ale na krótko, bo wie pan, te 
moje ulubione mosty…A mam jeszcze staw, 
trochę ryb, jest się czym zająć.

Lucjan Kawecki, absolwent budownictwa lądowego Politechniki Krakowskiej, na Politechnice 
Warszawskiej ukończył studium podyplomowe z technologii prefabrykacji. W ciągu 55 lat karie-
ry zawodowej pracował m.in. na nakazie pracy w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, jako 
mostowiec w KPRM, organizował zakład prefabrykacji betonów sprężonych dla powiatowych za-
rządów dróg lokalnych w Niewachlowie (tory naciągowe, kablobetony i strunobetony), na pustyni 
budował mosty i wiadukty w Iraku. W 1987 założył z synem Jackiem s.c. Kawecki - Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Usługowe w Ćmińsku. Ma uprawnienia mostowe i ogólnobudowlane od 
1956.Syn Jacek inżynier, ukończył studia na WSH, chce robić „magisterkę”, ma uprawnienia 
w ograniczonym zakresie. Obaj są członkami Izby.

W firmacH
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Koncert 16 grudnia
- Do 15 października mamy zakończyć 

roboty budowlane, później przewidziane są 
prace regulacyjne w zakresie elektroakustyki 
oraz synchronizacji urządzeń scenicznych. 
Szczególnie pracochłonne będzie ustawienie 
elementów drewnianych ustroju akustycz-
nego, czyli popularnie zwanego wytłumienie 
sal, by uniknąć pogłosu i zniekształcania 

Drugi projekt dofinansowany z funduszy 
unijnych (Fundusz Spójności) – Komplek-
sowa ochrona wód podziemnych aglomera-
cji kieleckiej- realizowany przez beneficjenta 
jaki są „Wodociągi Kieleckie”, rozpoczął się 
w centrum Kielc. 

Wymianę sieci wodociągowej wraz 
przyłączami w ulicach Dużej, Czerwonego 
Krzyża, Kapitulnej, Małej i Warszawskiej, 
prowadzi sprawdzona już firma - Zakład In-
stalacji Sanitarnych Świderska & Fałdziński 
z Kielc.

Zaczęli od centrum Kielc
W czerwcowy dzień, kierownictwo „Wo-

dociągów” zaprosiło kielczan oraz dziennika-
rzy na spotkanie plenerowe przy ul.Kapitulnej, 
gdzie m.in. wykonywane są roboty w ramach 
wspomnianego projektu. Prezes i poseł Hen-
ryk Milcarz w skrócie opowiedział jakie efekty 
przyniesie inwestycja dla aglomeracji kielec-
kiej, w tym sąsiednich gmin w  najbliższych 
latach. Nie zapomniano o tradycyjnych no-
życzkach i symbolicznym przecięciu wstęgi 
na tablicy informacyjnej tego inwestycyjnego 
przedsięwzięcia.

- Panie redaktorze, słowacki klient zama-
rzył sobie kupić nasze maszyny. Pooglądał, 
sprawdził ich walory eksploatacyjne i posta-
nowił wrócić za kilka miesięcy, jak otrzyma 
dofinansowanie z funduszy europejskich. 
Nie zawracaliśmy sobie tym głów, licząc na 
ponowna wizytę klienta za rok, półtora. Ku 
naszemu zaskoczeniu, uradowany Słowak 
pojawił się po trzech miesiącach. Kupił co 
chciał. Na pytanie jakich znajomości użył, 
by dostać unijne dotacje odparł, że u nich to 
normalny tryb, bywa nie raz, że procedury 
trwają krócej.

Nasza biurokracja…
Czy można się dziwić reakcji szefów świę-

tokrzyskiej firmy, którzy także starali się o do-
bra unijne i mogliby powieść napisać o trudach 
i mitrędze urzędniczej jaką trzeba przeżyć. Nie 
tylko przed uzyskaniem dofinansowania, ale 
później pilnować comiesięcznych opasłych 
sprawozdań, drobiazgowo rozliczyć się z jej 
wykorzystania, tworzyć setki kilogramów 
tzw. dokumentów, w niektórych przypadkach 
w firmach powstały dodatkowe …archiwa 
na te ogromne ilości segregatorów i paczek, 
z bzdurnymi papierzyskami.

Dwa kraje w tej samej UE…

Nowoczesne urządzenia do sprawdzania 
czy nawierzchnia drogi nie będzie podatna 
na koleinowanie, określania właściwości mie-
szanek bitumicznych, które wykonawca za-
mierza wbudować w drogę, sprzęt do badania 
składu gruntu, skał czy mieszanek i kruszyw, 
stanowiska do badania mrozoodporności 
elementów betonowych, warstw podbudów 
w tym mrozoochronnych, zestaw do analizy 
asfaltu twardolanego, doskonale wyposażone 
samochody terenowe do prowadzenia badań 
bezpośrednio na budowach jak i pojazdy do 
kontroli stopnia zużycia nawierzchni dróg 
eksploatowanych - to tylko niektóre urządze-
nia w laboratorium drogowym kieleckiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

- Po uzupełnieniu wyposażenia, mamy 
faktycznie znakomite możliwości do pro-
wadzenie wszechstronnych badań zarówno 
surowców i składników jak i podbudów i go-
towych nawierzchni drogowych. Jeśli pozy-
skamy jeszcze piętnasto promieniowy lase-
rowy zestaw do badania stanu technicznego 
dróg, wówczas laboratorium reprezentować 
będzie europejski poziom. Tym bardziej, że 
mamy świetnie przygotowanych i doświad-
czonych pracowników i specjalistów różnych 
dziedzin – zapewnia Ewa Sayor, dyrektor od-
działu kieleckiego.

Zespół ds. diagnostyki nawierzchni już 
wkrótce otrzyma wspomniany zestaw do 
badania równości nawierzchni – urządzenie 
montowane z przodu samochodu tereno-
wego, posiadające 15 laserowych czujników. 
Urządzenie to pozwoli na jednoczesne doko-
nanie badania równości zarówno w przekroju 
podłużnym, jak i poprzecznym jezdni, czyli na 
całej jej szerokości za jednym razem.

- Nie tylko obsługujemy inwestycje w re-
gionie świętokrzyskim, ale znani z dobrej pra-
cy, świadczymy usługi dla innych oddziałów 
GDDKiA, ostatnio nasze ekipy pracowały 
w Małopolsce – mówi naczelnik wydziału 
technologii – Grzegorz Koprowski.

Nowoczesne 
laboratorium 

dźwięków. Równocześnie będą odbywały się 
odbiory techniczne. Wszystko ma być gotowe 
na 16 grudnia, kiedy przewidziano uroczysty 
koncert na otwarcie filharmonii – zapewnia 
Stefan Świerk, inspektor kontraktu na budo-
wie Międzynarodowego Centrum Kultur.

Nowa filharmonia ma siedem kondygna-
cji (trzy pod ziemią – parkingi dla pracowni-
ków i gości oraz częściowo dla publiczności, 
pomieszczenia techniczne, magazynowe, 
archiwum, zbiornik p.pożarowy). Wejście 
główne na rogu Głowackiego i Żeromskiego, 
z parteru jest też wejście do sali koncertowej 
na 550 miejsc. Na pierwszym piętrzę bufet, 
garderoby i sale prób mużyków, foyer przy-
stosowane do wystaw i wernisaży, bankietów, 
prelekcji. Dziedziniec przeznaczono na kon-
certy plenerowe. Druga kondygnacja – to foy-
er dla VIP, loże,biuro dyrekcji i administracja, 
hotel dla wykonawców i gości. Sala kameralna 
na 200 miejsc jest na trzecim piętrze. Powyżej 
pomieszczenia techniczne, wentylatornie na 
dachach. Wykonawcą obiektu jest konsor-
cjum Uni Max Kielce oraz Unibep z Bielska 
Podlaskiego, kierownikiem budowy Piotr 
Tusiński.
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Pływalnie są kolejną specjalnością kielec-
kiej spółki Condite. Po oddania do użytku 
zmodernizowanej pływalni kieleckiej przy ul. 
Krakowskiej, wybudowaniu nowoczesnego 

Galeria Echo w Kielcach jest największym 
obiektem handlowo-rozrywkowym w regio-
nie świętokrzyskim, klasyfikowana jako szó-
sta galeria w kraju pod względem powierzch-
ni użytkowej. W nowym centrum jest blisko 
300 sklepów i punktów usługowych. 

Na poziomach -1, 0 i +1 przewidziana zo-
stała bogata oferta handlowa i usługowa wraz 
z licznymi restauracjami, kawiarniami i fast-
food. Ostatnią kondygnację przeznaczono 
na funkcje rozrywkowe i rekreacyjne. Klienci 
będą mogli korzystać z około 2 300 miejsc 
parkingowych.

Projekt rozbudowy Galerii Echo powstał 
w Pracowni Architektonicznej Detan w Kiel-
cach, natomiast projekt elewacji i wnętrz 
wykonała warszawska pracownia architek-
toniczna Open Architekci. Generalnym wy-
konawcą był Eiffage Budownictwo z Kielc, 
podwykonawcą m.in. Fabet.

Kierownikiem budowy był Jarosław Jabko, 
kierownikiem projektu Włodzimierz Piecuch, 
jego zastępcami Hubert Wawrzeńczyk i Ja-
nusz Łysak – wszyscy z Eiffage Budownictwo, 
członkowie naszej Izby, kierownikiem projektu 
z Echa Investment  Sylwester Roter.

W Kielcach odbyło się spotkanie, podczas 
którego podpisany został protokół zawarty 
pomiędzy Gheorghe Predescu, ambasadorem 
Rumunii w Polsce, a Michałem Sołowowem, 
honorowym konsulem generalnym Rumunii 
w Kielcach, na co dzień.głównym udziałow-
cem grupy kapitałowej spółek giełdowych.

Michał Sołowow honorowy konsul gene-
ralny Rumunii w Kielcach, obejmuje swym 
zasięgiem okręg z województwami święto-
krzyskim, małopolskim i podkarpackim. Sie-
dziba konsulatu znajduje się w Kielcach przy 
al. Solidarności 36.

Praca na pełnych obrotach, zamówień 
nie brakuje, oby starczyło czasu na ich wy-
konanie. Staliśmy się w ostatnich latach do-
stawcą elementów na obiekty mostowe przy 
autostradach i drogach szybkiego ruchu 
– mówi Ireneusz Janik, prezes kieleckiego 
Fabetu.

Na budowę autostrady A4 Brzesko – 
Tarnów Fabet wykonywał belki mostowe, 
elementy prefabrykowane trafiają na ob-
wodnicę kielecką, belki mostowe na S8, na S 
12 koło Lodzi. Prefabrykowane elementy na 

Żelbet z Dymin 
budowę przejścia dla dużych zwierząt koło 
Kutna, przepusty drogowe przewidziane są 
na A4 koło Rzeszowa. Fabet kontynuuje do-
stawy posadowienia ekranów akustycznych 
przy drogach, m.in. prefabrykaty montowa-
ne są przy budowanym wylocie z Kielc do 
Cedzyny.

- Podjęliśmy produkcje nowych belek 
mostowych IG o rozpiętości nawet do 42 
metrów, przeznaczonych także do budo-
wy wiaduktów. Jest to dobra wiadomość 
dla projektantów, którzy teraz będą mogli 

uwzględniać je w projektach, bo dotychczas 
nikt w kraju takich belek nie wytwarzał. 
30-metrowe belki „T” mają być na budowie 
estakady nad Grunwaldzką w Kielcach. To 
też atrakcyjna sprawa. kto będzie robił nie 
wiadomo.

Na kieleckiej Galerii Korona ekipy Fabetu 
wykonują konstrukcje żelbetowe wylewane 
na mokro, z Dymin poszły też prefabryko-
wane elementy schodów do części kinowej 
obiektu. Do Radomia dostarczono elementy 
na budowę galerii Vis a Vis, w Ząbkach na po-
wstające centrum handlowe. Do Morawicy 
koło Balic wysłano prefabrykowane słupy na 
budowę dużego magazynu i centrum logi-
stycznego.

Gigantyczna 
galeria 

Strawczyn na sportowo
obiektu we Włoszczowe, budowlani z Con-
dite przekazali do eksploatacji nowy basen w 
Strawczynie. Jednocześnie od ubiegłego roku 
kielczanie budują pływalnię w Proszowicach 
(w małopolskim).

Uroczyste otwarcie pływalni w Strawczy-
nie, połączone było z oddaniem do użytku 
stadionu piłkarskiego wraz z boiskami trenin-
gowymi, urządzeniami lekkoatletycznymi, 
a także wybudowanym w pobliżu zalewem 
rekreacyjnym. Inwestycje kosztowały ponad 
36 mln., 41 proc. wyniosło dofinansowanie z 
funduszy unijnych. Nowe obiekty sportowe 
poświecił tym razem biskup Marian Florczyk.

Goście uroczystości oraz mieszkańcy 
gminy podkreślali dobre wykonanie pły-
walni, w czym zasługa fachowców kieleckiej 
firmy, którymi dyrygował Tomasz Nogacki 
(m.in.kierował modernizacją pływalni przy 
ul.Krakowskiej w Kielcach).

Konsul Rumunii w Kielcach
W Kielcach mamy już drugi konsulat – 

w ubiegłym roku konsulem Republiki Fede-
ralnej Niemiec został Andrzej Mochoń, pre-
zes Targów Kielce.

z regionu
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Wiadukty wytrzymały
Drogowcy z kie-

leckiego Farta fini-
szują na budowie wia-
duktów zespolonych 
na skrzyżowaniu przy 
Galerii „Echo”. Zosta-
ły one poddane prób-
nemu obciążeniu, by 
zbadać poprzez skalę 
ugięcia ustroju jezd-
nego, prawidłowość 
wykonania.

Zespół Politechniki Świętokrzyskiej kierowany przez dr.inż. Grze-
gorza Świta pod kierunkiem prof. Wieslawa Trąmpczyńskiego zainsta-
lował pod wiaduktami aparaturę i czujniki. Na jezdnię wschodniego 
wiaduktu wjechało dziewięć ciężarówek ważących po 30 ton każda.

Dodatkowo naukowcy 
z politechniki prowadzili ba-
dania obiektów z wykorzy-
staniem emisji akustycznej, 
w czym specjalizuje się kate-
dra kieleckiej uczelni.

Drogowcy mogli zlikwido-
wać dotychczasowy przejazd, 
wybrać ziemię i wykonać od-
wodnienie i jezdnię w wyko-
pie pod oboma wiaduktami. 
Próbne obciążenie drugiego 

wiaduktu przeprowadzono w połowie sierpnia. W ekipie uczelnianej 
była także doc.Barbara Goszczyńska. Tym razem wiadukt obciążyło 
sześć ciężarówek.

- Natomiast per-
manentne deszcze 
utrudniły wykony-
wanie ostatnich prac 
ziemnych w wykopie 
oraz warstw kon-
strukcyjnych jezdni. 
Harmonogram nad-
rabialiśmy robotami 
bitumicznymi, m.in. 
warstw ścieralnych 
na odcinku pozamiej-
skim. W obrębie Kielc 
montowano ekrany akustyczne, w połowie sierpnia ekipy Mostów Łódź 
montowały prefabrykaty oraz trwało betonowanie ustroju nośnego na 
kładce przy galerii oraz betonowanie elementów na wiadukcie przy pętli 
ulicy Rolnej – informuje Paweł Litwiński z Farta, kierownik budowy.

Rondo w Cedzynie powinno być zakończone we wrześniu. Przez 
następne tygodnie będą trwały prace wykończeniowe, układanie 

warstw ścieralnych na pozo-
stałych odcinkach nawierzch-
ni, zagospodarowanie terenu 
i w grudniu przewidziane są 
odbiory techniczne. Być może 
przed świętami pojedziemy 
już nową trasą z Kielc do Ce-
dzyny.

Na budowie obwodnicy Jędrzejowa wszystkie obiekty mostowe 
i wiadukty powstają w dobrym tempie, nie ma opóźnień w harmono-
gramie. Są już przyczółki, zabetonowano ustrój nośny wiaduktu przy 
trasie S7, na węźle w Wilanowie. Formowane są nasypy oraz podbu-
dowy pod jezdnie, trwa odwodnienie i wykonywanie kanalizacji wód 
opadowych wraz z przepompownią, a także roboty przy instalacji 
energetycznej i oświetlenia węzłów na obwodnicy.

- Harmonogram? Przejściowe problemy pogodowe niewiele za-
kłóciły przebieg prac, nie powinno być kłopotów z dotrzymaniem ter-
minu zakończenia- zapewnia Wojciech Majdyś, kierownik kontraktu 
z Budimex SA Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe, 
absolwent teorii konstrukcji inżynierskich Politechniki Krakowskiej, 
członek Małopolskiej Izby,ma uprawnienia konstrukcyjne bez ograni-
czeń do projektowania i kierowania.

Natomiast Piotr Świencicki, kierownik budowy zapowiada mon-
taż w Wilanowie konstrukcji stalowej kładki pieszej, która ma być 
atrakcyjnym elementem architektonicznym obwodnicy. 

Na budowie największego wiaduktu na obwodnicy, nad linią kole-
jową Warszawa – Kraków, robotami kieruje Paweł Henzel, członek Izby 
Śląskiej. Potwierdza, że na razie nie ma kłopotów z realizacją budowy, 
ekipy podwykonawców i Budomex SA wywiązują się należycie.

O trosce jaką otacza główny wykonawca budowę obwodnicy 
świadczy fakt, iż raz, dwa w tygodniu w Jędrzejowie przebywa dyrektor 
rejonu Budimex SA Marek Nobis. Odwiedza najważniejsze miejsca 
budowy (7 km trasy) i stara się wspierać pracowników w rozwiązywa-
niu pojawiających się problemów. 

Po asfalcie spienionym
- Po raz pierwszy na drodze wojewódzkiej do wykonania na-

wierzchni zastosowano asfalt spieniony. Potwierdziły się wszelkie 
zalety, jakie prezentowano przed rokiem, gdy wdrażaliśmy w na-
szym regionie tę technologię – powiedział Tomasz Biały, wiceprezes 
Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.

Przypomnieć należy, że w minionym roku technologię asfaltu spie-
nionego, przygotowaną przez zespól prof. Marka Iwańskiego z politech-
niki, zastosowano przy modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych, 
których wykonawcą był KPRD. Tym razem kieleccy drogowcy w ra-
mach systemu zaprojektuj i wybuduj, wraz z projektantem Zenonem 
Kubickim, wykonali ponad kilometrowy odcinek leśny drogi z Barto-
szowin do Wólki Milanowskiej na trasie do Nowej Słupi.

Zmodernizowany droga 
z Huty Nowej do Wólki Mi-
lanowskiej liczy ponad 9 km, 
a koszt wyniósł 33,7 mln. Kie-
rownikiem budowy z KPRD 
był Piotr Mojżeszak (absol-
went politechniki).

Zgodnie z harmonogramem



- 21 dni deszczowych w lipcu sprawiło, że 
pogoda spowolniła nam niektóre prace- przy-
gotowanie gruntu pod fundamenty, utrudnio-
ny był dojazd do obiektów, przerywane roboty 
przy podbudowie nowej jezdni. Zwiększenie 
wilgotności gruntu o 10 proc. od wartości 
optymalnej, ujętej w specyfikacji robót, powo-
duje przerwy, aby doprowadzić grunt do od-
powiedniego stanu. Za to po ustaniu opadów 
można było kontynuować prace na wiaduk-
tach i mostach – zbrojenie i zalewanie beto-
nem. Zakończyliśmy na wszystkich obiektach 
fazę palowania, na większości trwają roboty 
fundamentowe, zbrojenia, szalowania i wy-
lewanie przyczółków, filarów, a przejście dla 
zwierząt ma już zalany ustrój nośny- infor-
muje Artur Raczak z Mostostalu Warszawa SA, 
dyrektor kontraktu.

Z kłopotami…
Wreszcie na części terenów przekazanych 

przez magistrat, skończyły się wyburzenia do-
mów i zabudowań gospodarczych, włącznie 
z obiektem dawnego Polmozbytu. Wykonano 
też część sieci kanalizacyjnej i roboty z instala-
cjami.- Pod koniec sierpnia przystąpiliśmy do 
prac przy fundamentach podpór wiaduktu 
nad przyszłą ulica Nowo Żelazną. Rozpoczę-
ły się roboty przy 56 metrowym tunelu pieszo 
- jezdnym w pobliżu kościoła Św. Krzyża - za-
pewnia Katarzyna Rudnicka dyrektor kielec-
kiego oddziału Mota - Engil Central Europe, 
dyrektor kontraktu węzła Żelazna.

Opóźniają się prace przy budowie ronda 
i ulic dojazdowych, bowiem zaszła koniecz-
ność dodatkowego wzmocnienia terenu, za-
bezpieczenia skarpy i hotelu Qubus, ze wzglę-
du na trudny grunt w tym miejscu. 

Przejezdność…
Określenie stosowane ostatnio przez urzęd-

ników w kraju, dla scharakteryzowania nowo 
budowanych dróg. W drugiej połowie sierp-
nia cała trasa od ronda w Wólce Milanowskiej, 
poprzez obwodnicę Nowej Słupi do Ostrowca 
Św. była przejezdna. Jednocześnie wiele było 
jeszcze robót do wykonania w otoczeniu pasa 
drogowego. – Wykonawca, czyli kielecki Fart 
powinien zakończyć prace do 31 sierpnia, 
wcześniej przewidziano odbiory techniczne. 
Mam nadzieję, że w pierwszej połowie wrze-
śniu kierowcy będą już korzystali ze zmoderni-
zowanego odcinka tej ważnej drogi w regionie 
– powiedział Wojciech Płaza, dyrektor Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wraz ze zmodernizowanym odcinkiem 
drogi Huta Nowa – Wólka Milanowska, trasa 
z Kielc do Ostrowca będzie teraz odpowied-
nia do sporego ruchu pojazdów. Pozostanie 
czekać do końca grudnia na zakończenie robót 
na drodze z Cedzyny do Kielc, by zadowolenie 
kierowców było w pełni uzasadnione.

Już 600 osób na obwodnicy

Poważnie zaawansowane są roboty bran-
żowe, które przebiegają zgodnie z harmono-
gramem- odwodnienia, przepusty, instalacje, 
sieci elektryczne i telekomunikacyjne. Wyeli-
minowano wszelkie kolizje jakie były z infra-
strukturą techniczną tak podziemną jak i na-
powietrzną. Na wielu odcinkach stworzono 
tymczasowe drogi serwisowe, tzw, bajpasy dla 
przeniesienia ruchu pojazdów i umożliwienia 

wyburzania dotychczasowych obiektów, m.in. 
wiaduktu na drodze do Zagnańska. Trwa też 
żmudne „obcinanie” zboczy gór na trasie no-
wej jezdni obwodnicy. Materiał z tych zboczy 
posłuży do wykonania nasypów, częśc trzeba 
przewieźć na składowiska.

Obiekty mostowe są najtrudniejsze 
w realizacji w takim terenie. Mimo to z 35 
mostów i wiaduktów, na 31 trwają solidne 
prace. Czternaście z nich realizowanych jest 
w dwóch etapach – połówka na nowej jezd-
ni, a druga część po przejęciu starej drogi 
do modernizacji. Widoczne są już podpory, 
wysokie przyczółki oraz filary wiaduktów 
i mostów i rozjazdów na przyszłych węzłach. 
Konstrukcję stalową dostarcza nam kielecki 
Oddział Mostostalu z Dymin, a żelbetowe 
belki prefabrykowane sukcesywnie otrzymu-
jemy z Fabetu i Sibetu - mówi Sebastian Boga-
czyk, kierownik budowy i zastępca dyrektora 
kontraktu, członek Izby Mazowieckiej.

Zdaniem dyrektora kontraktu, dobrze 
sobie radzą również świętokrzyskie firmy, wy-
konujące roboty drogowo-instalacyjne, jak 
Budar, PGS, Akwedukt, Spurek, współpraca 
jest optymistyczna. Na budowie 22 kilome-
trowej obwodnicy, pracowało w sierpniu 600 
osób. A będzie więcej.


