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Wizyta u starosty
Z okazji spotkania środowiskowego 

budowlanych z powiatu kieleckiego, człon-
kowie kierownictwa Izby złożyli wizytę sta-
roście kieleckiemu, Zdzisławowi Wrzałce. 
Rozmawiano o rozwoju powiatu, o inwe-
stycjach i udziale środowiska budowlanych 
w tych przedsięwzięciach. Mówiono także 
o tym co przeszkadza, jak można usprawnić 
kontakty inwestorów i budowlanych z admi-
nistracją samorządową.

Dawno już tylu gości nie przybyło na 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne, jakie 
tym razem zorganizowano dla członków Izby 
mieszkających w powiecie kieleckim. Prezen-
tacje i wystąpienia były tak interesujące, że 
przeciągnęły się o ponad godzinę.

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego Urszula Markow-
ska, mówiła o spostrzeżeniach inspektorów 
powiatowych, m.in. odstępstwach od przyję-
tych projektów inwestycyjnych, a możliwo-
ścią rozpoczęcia robót budowlanych w takich 
przypadkach.

Prezes Dorbudu, Tomasz Tworek jedno-
cześnie przewodniczący kieleckiego oddziału 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan, podzielił się opiniami o mło-
dych inżynierach jakich zatrudnia w firmie 
i ich postępach w pozyskiwaniu wiedzy prak-
tycznej, możliwościach tworzenia lobbingu 
dla załatwiania spraw budowlanych, elimino-
waniu utrudnień dla przedsiębiorców. - Za-
pytał jak to jest, że budowlaniec musi odbyć 
praktykę, zdać egzamin do pełnienia funkcji 
technicznej, a tymczasem urzędnik samo-

Najazd gości  
na spotkanie w Kielcach

rządowy nic nie musi, za nic nie odpowiada, 
nie jest do niczego zobowiązany, a przy każ-
dej zmianie opcji politycznej dochodzi do 
wymiany na stołkach urzędniczych.

Prezes „Wodociągów Kieleckich” Hen-
ryk Milcarz oświadczył, że obecnie realizo-
wany projekt kompleksowej ochrony wód 
podziemnych, jest znakomitą okazją dla 
lokalnych świętokrzyskich firm do zdoby-
cia zleceń. Trzeba jednak potworzyć małe 
konsorcja, by skuteczniej startować w prze-
targach – koszt inwestycji to 550 mln. 

- Cały projekt podzieliliśmy na 17 kon-
traktów, jest się więc o co bić, by wykonywać 
roboty sieciowe i przyłącza, budować prze-
pompownie, w Masłowie, Kielcach, Zagnań-
sku – powiedział Andrzej Kotwica, zastępca 
dyrektora projektu z „Wodociągów”.

Prezes Izby, Andrzej Pieniążek przypo-
mniał zasługi prezesa – posła H. Milcarza 
w pozyskiwaniu funduszy na modernizację 
oczyszczalni i sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnych w aglomeracji kieleckiej oraz aktyw-
ną współpracę ze Świętokrzyską Izbą.

Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, pod-
kreślił rolę inżynierów w rozwoju powiatu, 
szczególnie w przebudowie i modernizacji 
dróg, infrastruktury technicznej i obiektów 
użyteczności publicznej.

Józef Kuleszyński, doświadczony wielo-
letni budowlaniec przekonywał zebranych 
do ciągłego uzupełniania wiedzy praktycz-
nej, udziału w kursach i śledzenia nowości 
w wydawnictwach specjalistycznych.- Na-
wet na budowie daleko od domu, można 
rano lub wieczorem znaleźć chwilę czasu 
na lekturę pism technicznych lub surfowa-
nie po Internecie za nowinkami technolo-
gicznymi.

Sebastian Bogaczyk z Mostostalu War-
szawa, zastępca dyrektora projektu rozbu-
dowy obwodnicy kieleckiej, poinformował 
o obecnym stanie prac na budowie trasy 
liczącej 23 km, o możliwościach poprowa-
dzenia ruchu pojazdów odcinkami na nowej 
jezdni, bowiem ekipy drogowców muszą jak 
najszybciej przystąpić do burzenia starych 

obiektów – wiaduktów, mostów - na dotych-
czas eksploatowanej drodze.

Natomiast Dariusz Wróbel, zastępca dy-
rektora ŚZDW, przybliżył słuchaczom losy 
inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym 
szczególnie na trasie Kielce–Łopuszno–
Włoszczowa.

Prezes A.Pieniążek tradycyjnie zachęcał 
członków do korzystania z  pomocy i świad-
czeń jakie oferuje Izba, zwłaszcza do udziału 
w szkoleniach, w spotkaniach środowiskowych 
oraz prenumeraty czasopism technicznych.

Szkoda, że wielu członków Izby, nie 
uczestniczyło w spotkaniu. Cześć budowla-
nych z powodu ciepłej i słonecznej pogody 
pracowało na budowach, by przed zimą upo-
rać się z robotami ziemnymi, instalacyjnymi 
i drogowymi. Inni mieli trudności z uzyska-
niem zwolnienia u pracodawców.
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Świętokrzyska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa

25- 304 Kielce, ul.Leonarda 18
tel.041 344 94 13, fax.041 344 63 82

www.swk.piib.org.pl
swk@piib.org.pl

Przewodniczący Okręgowej Rady 
Andrzej Pieniążek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej Michał Łapiński

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej  
Andrzej Pawelec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zbigniew Dusza

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego  
Jan Gąsior

Biuro Izby czynne w godzinach:  
poniedziałki - piątki 10- 16,  

środy nieczynne
Dyrektor Biura Wiesława Sobańska

Członkowie Prezydium
 (dyżury sekretariat Izby lub pokój 201)
Andrzej Pieniążek: poniedziałki 12-15, 

czwartki 12-14
Wojciech Płaza: wtorki 15-16

Tomasz Marcinowski:  
Kielce – I i III czwartek miesiąca 14- 15.30

Ostrowiec - II i IV czwartek miesiąca 15-17
Danuta Jamrozik – Szymkiewicz: piątki 15-16

Elżbieta Chociaj: poniedziałki 12- 14,  
czwartki 10- 12

Julian Kołosowski, Tomasz Mierzwa,  
Wojciech Sierak

Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Pawelec wtorki i czwartki 14-17
Stefan Szałkowski co drugi wtorek 15-17

Józef Piwko co drugi wtorek 15-17
Edmund Pieniążek wtorki i czwartki 14-17

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Wojciech Sierak poniedziałki 10-11.30  

czwartki 12-13.30

Sąd Dyscyplinarny 
Jan Gąsior piątki 14-15

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Po zgłoszenie do biura Izby, zainteresowani 
zostaną poinformowani o terminie rozmowy 

i spotkania.

Porady prawne  
adwokat Justyna Grąkowska – wtorki 14-16 lub 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Czytelnia – wtorki 10-16

Stanowisko komputerowe – czynne
w godzinach pracy biura Izby

Punkt Informacyjny w Ostrowcu Św.
ul. Sandomierska 26 a lok.15 (II piętro)

tel./fax. 041 /248 00 55
poniedziałki, czwartki godz. 15–17.

Także dyżury delegatów na zjazd z powiatu 
ostrowieckiego.

Wiadomości z izby

Z obrad Okręgowej Rady
Do 30 września budżet Świętokrzyskiej 

Izby był poprawnie realizowany, przychody 
wyniosły 65 proc, a wydatki 56 proc. Zdaniem 
skarbnika Izby, Danuty Jamrozik- Szymkie-
wicz, prognoza roczna kosztów osiągnie 90 
proc. wpływów.

Zaakceptowano wniosek o zapomogę.  
Podjęto też uchwałę o wsparciu organizacji 
Dnia Budowlanych w Ostrowcu Św. Członko-
wie Rady zapoznali się także z przygotowania-
mi do spotkania środowiskowo-szkoleniowego 
dla członków z powiatu kieleckiego.

Projekt wstępny zjazdu sprawozdawczego 
naszej Izby 14 kwietnia 2012, przewiduje przed 

południem obrady w sali głównej Centrum 
Kongresowego przy al. Solidarności, natomiast 
po kilkugodzinnej przerwie spotkanie koleżeń-
skie z okazji jubileuszu dziesięciolecia funkcjo-
nowania izb inżynierów budownictwa.

Podczas obrad kontynuowano dyskusję, 
zaakceptowano uchwały Prezydium RO z 1 
września w sprawie funkcjonowania Biulety-
nu Świętokrzyskiego, podjęte wnioski reali-
zować ma Rada Programowa.

Rada upoważniła prezesa Izby Andrzeja 
Pieniążka do dalszych pertraktacji z właści-
cielem budynku dla pozyskania pomieszcze-
nia z przeznaczeniem na archiwum.

Złoty dyplom politechniki 
Do Sali Senatu Politechniki Warszaw-

skiej, zaproszono absolwentów uczelni, któ-
rzy ukończyli studia przed pięćdziesięciu 
laty. Z tej okazji otrzymali oni złote dyplomy 
uczelni, nadane i podpisane przez rektora po-
litechniki, prof. Włodzimierza Kurnika.

- Zaproszenie było dla mnie sporym za-
skoczeniem, bowiem studia na wydziale ko-
munikacji ukończyłem 51 lat temu. Dopiero 
w sali dowiedziałem się, że otrzymam to pa-
miątkowe wyróżnienie. Z 28-osobowej grupy 

ówczesnych absolwentów, na spotkanie przy-
jechało zaledwie 11 osób. Wśród nich osobi-
stości nauki polskiej, urzędnicy ministerstw, 
pracownicy dydaktyczni krajowych uczelni 
– zwierzył się nam Rajmund Pastuszko

R.Pastuszko jest członkiem naszej Izby, 
ma uprawnienia do projektowania i budowy 
dróg, mostów i budownictwa ogólnego. Był 
wiceprezydentem miasta, wieloletnim dyrek-
torem wydziału komunikacji Urzędu Woje-
wódzkiego, wykładowca akademicki.

Spokojnych i radosnych  

Świat Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności  

w Nowym 2012 roku,

członkom i pracownikom 

Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

oraz ich rodzinom i bliskim

życzy 

Okręgowa Rada Izby
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Wiadomości z izby

Rada Programowa:
Wojciech Płaza, Wiesława Czech- Morawska

Marian Dolipski, Ryszard Górecki
Jerzy Wrona

Korespondencje, uwagi, propozycje prosimy 
kierować do sekretariatu Izby

Wydawca: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa 

Opracowanie i druk: 
Joker Kompania Komunikacyjna PR  

w Kielcach
Reklamy i ogłoszenia przyjmuje Biuro Izby  

tel. 041 344 94 13
Joker Kompania Komunikacyjna PR  
tel./fax.041 332 83 60, 509 399 888

ISSN1896- 8562
Redaktor naczelny: Andrzej Orlicz

Rozmowa dotyczyła funkcjonowania izb, 
ich otwartości na nowych członków, dociera-
nia z ofertą szkoleniową do liczniejszej rzeszy 
członków, szczególnie tych z długoletnim sta-
żem, aby nie pozostawali w tyle w nadążaniu 
za szybkim postępem technicznym i techno-
logicznym w budownictwie. Ideą kierownic-
twa izb powinna być troska o pozyskiwanie 

młodych inżynierów do pracy w organach 
statutowych.

Sporo mówiono o wnioskach członków, 
by izby bardziej stanowczo i skuteczniej do-
bijały się w resortach oraz w parlamencie 
załatwiania pilnych spraw budowlanych, np. 
dotyczących interpretacji uprawnień z lat po-
przednich, jak i przywrócenia uprawnień dla 
techników i inżynierów zawodowych. Potrze-
bą chwili jest uporządkowanie spraw związa-
nych ze specjalnościami budowlanymi.

- Eliminowanie barier i absurdów wy-
stępujących w procesie inwestycyjnym jest 
koniecznością dla izb, od tego zależy opi-
nia członków o naszej pracy. Tymczasem 
kierownik budowy nie ma czasu na zaj-
mowanie się budową, bo jest zobligowany 
do załatwiania spraw papierkowych nie 
związanych z robotami budowlanymi. Na 
rozwiązanie czeka masa zagadnień do-
tyczących przetargów publicznych, tzw. 

55 lat PZITS 
W okazji 55-lecia oddziału kieleckiego 

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych, odbyło się uroczyste spotkanie. 

Dopisali goście, najaktywniejszych członków 
wyróżniono honorowymi odznakami PZITS. 
Tradycyjnie wspominano osiągnięcia, dysku-
towano także jaka powinna być działalność 
oddziału w najbliższej przyszłości, jej cele 
i sposoby spełniania oczekiwań członków.

Indywidualne opinie 
dla członków

Prezes naszej Izby A.Pieniążek powołał 
skład orzekający do wydawania indywidual-
nych opinii na życzenie członków a dotyczą-
cych pełnienia funkcji biegłych sądowych, 
uczestniczenia w pracach samorządowych 
komisji urbanistyczno-architektonicznych, 
i wszelkich innych funkcji jeśli taka opinia 
będzie wymagana. Szefem składu jest Woj-
ciech Płaza.

rażąco niskiej ceny, nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego, opracowanie wreszcie po 
latach prawa lub kodeksu budowlanego– 
stwierdził prezes A.Dobrucki.

Nowe prawo budowlane powinno być 
bez obecnych protez legislacyjnych, czyli 
ustaw specjalnych, których jest tyle, że nie 
wiadomo, która jest ważniejsza. Mały inwe-
stor nie może z nich skorzystać, jest na stra-
conej pozycji w procesie inwestycyjnym.

Po południu prezes A.Dobrucki spotkał 
się w Ameliówce z uczestnikami szkolenia 
dla członków komisji rewizyjnych z izb re-
gionalnych. Rozmawiano o sprawach or-
ganizacyjnych izb, realizacji planów oraz 
zadaniach komisji rewizyjnych w ocenie 
przedsięwzięć statutowych oraz gospodaro-
waniu funduszami.

Zagadnienia prawne i dokumentacyjne
Członkowie komisji rewizyjnych z izb 

regionalnych uczestniczyli w specjalistycz-
nym szkoleniu, jakie odbyło się w Ameliów-
ce, zorganizowane przez krajową komisję re-
wizyjną PIIB. Jej szefem jest Tadeusz Durak 
z Ostrowca Św.

 Mec. Jolanta Szewczyk omawiała zagad-
nienia prawne, natomiast biegła rewident 
Ilona Bienias zapoznała słuchaczy z prowa-
dzeniem dokumentacji oraz kontrolami fi-
nansowymi. Przedstawiciele komisji z PIIB 
przedstawili zasady współdziałania w zakre-
sie funkcjonowania podobnych organów 
w okręgach. W ostatnim dniu uczestniczy 
szkolenia zwiedzili rozbudowaną oczyszczal-
nię ścieków w Sitkówce.

Prezes PIIB w Kielcach  
i w Ameliówce
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Roch Dobrucki 
wizytę w Kielcach rozpoczął od spotkania z członkami Prezydium  
oraz szefami organów i komisji naszej Izby.
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Czy jest brana pod uwagę możliwość przy-
gotowania prawa budowlanego przez Izbę?

- Zadanie tworzenia prawa budowlanego 
nie pozostaje w gestii Izby Inżynierów, lecz 
w instytucjach do tego powołanych, szczegól-
nie w Ministerstwie Infrastruktury, a później 
zatwierdzeniu projektu przez Sejm. Z infor-
macji dochodzących z ministerstwa wiemy, 
że duża cześć tych materiałów jest już przy-
gotowana, jednak znając proces stanowienia 
prawa w polskich realiach, będzie to trwało 
dosyć długo. Trzeba liczyć rok na uzyskanie 
wszelkich uzgodnień międzyresortowych, 
przedstawienie projektu na posiedzenie 
Rady Ministrów, skierowanie do Sejmu, to 
kolejne pół roku. Później uchwalenie prawa 
przez Sejm, półroczne vacatio legis, łącznie 
około dwa i pół do trzech lat.

Sądzi pan, że nie można skorzystać z szyb-
szej tzw. ścieżki?

– Obawiałbym się trochę. Opowiadam 
się za szybkim doprecyzowaniem obecnych 
przepisów prawa budowlanego, a równolegle 
powinno się pracować nad wersją roboczą 
zwaną kodeksem budowlanym. Tymczasem 
inwestorzy narzekają i denerwują się zbyt 
długim czasem dochodzenia do uzyskania 
pozwolenia na realizację inwestycji. Rozwią-
zanie tego problemu pozostaje w gestii przede 
wszystkim innych ustaw, które dotyczą bu-
downictwa. Są to na przykład ustawy: o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
o prawie geodezyjnymi i kartograficznym, 
o ochronie środowiska. Do tego należy dołą-
czyć przepisy dotyczące dostawców mediów. 
Jak widać gąszcz przepisów jest zbyt duży.

Panuje przekonanie, że sprawom o któ-
rych pan wspominał brakuje skutecznego 
lobbingu w procesie legislacyjnym

– Zamiast tego określenia wolę mówić 
o zdrowym i gospodarskim myśleniu, by zaj-
mując się tym problemem np. pozwoleniami 
na budowę, wskazać co można zrobić, by te 
zawiłości administracyjne uprościć. Jeśli potra-
fimy stworzyć tzw. uproszczoną ścieżkę docho-
dzenia do takiego pozwolenia w przypadku 
obiektów celu publicznego tworząc specjalne 
przepisy tak zwane specustawy, to zapewnij-
my podobne procedury dla każdego, kto będzie 
chciał budować, aby czynił to w miarę szybko 
i zgodnie z obowiązującym prawem.

Praktycznie sięgnąć po obecne opraco-
wania?

– Byłbym za wykorzystaniem tego, co 
opracował wcześniej minister Olgierd Dzie-

RozmoWa

Prawo budowlane wymaga zmian
z andRzejem Rochem dobRuckim, pRezesem polskiej izby inżynieRóW budoWnictWa RozmaWia andRzej oRlicz

koński w połączeniu ze stanowiskiem, jakie 
ma na tę sprawę minister Janusz Żbik. Dla 
nas szczególnie bolesne są niezałatwione 
sprawy dotyczące uprawnień budowlanych 
dla techników, inżynierów, nieuporządko-
wane zagadnienia związane ze specjalno-
ściami budowlanymi. Konieczne jest prze-
łamanie pewnej nieufności w tych sprawach 
i dokonanie korekt w przepisach.

Jest wiele negatywnych zjawisk w budow-
nictwie wymagających szybkich decyzji, np. 
przetargi publiczne, stosowanie rażąco niskiej 
ceny, dumpingowe oferty dla wykonawców, 
inspektorów nadzoru, projektantów, ostatnio 
po latach powróciła nierzetelność w regulo-
waniu należności.

– Uwagi słuszne. Jeśli mówimy o przetar-
gach i najniższej cenie jako wyznaczniku, to 
w żadnych z materiałów nie znalazłem pro-
pozycji uwzględnienia w ocenie ofert - kosz-
tów eksploatacji obiektu, a przecież dla inwe-
stora jest to podstawowy warunek poprawnej 
inwestycji. We wszystkich rozważaniach 
wymienia się inwestora, wykonawcę, ale nie 
wspomina się o trzeciej stronie - sąsiadach 
realizowanej inwestycji. Dlaczego społecz-
ność lokalna nie ma prawa do decydowania 
o swoim sąsiedztwie? Dostrzegamy też inne 
utrudnienia, jak konieczność płacenia VAT 
po wystawieniu faktury, a nie po wpłynięciu 
pieniędzy na konto.

Składka na OC?
– Wszystko zależy od szkodowości i spraw-

ności zespołu negocjacyjnego, który będzie 
pertraktował z ubezpieczycielem, co dalej po 
2011 r. Wówczas okaże się, jaka będzie moż-
liwość weryfikacji wysokości składki. 

Składki członkowskie?
– Najtrudniejsza sytuacja dotyczy naj-

mniejszych izb. Nie można jednak dopuścić 
do zróżnicowania wysokości składki tylko 
dlatego, że ktoś jest członkiem dużej lub 
mniej licznej izby. Mam nadzieję, że wypra-
cujemy takie rozwiązanie, które zapewni 
poprawne funkcjonowanie wszystkich izb 
okręgowych. Jednocześnie trzeba wziąć pod 
uwagę to, że racjonalizując nasze wydatki, 
musimy się liczyć z rosnącymi kosztami na 
skutek bieżącej sytuacji gospodarczej kraju.

Jest już koncepcja tzw. ustawicznego szko-
lenia?

– Jeśli mówimy o konkurencyjności pol-
skiego inżyniera wobec inżynierów z innych 
krajów europejskich, to członek naszej izby 
powinien przez cały czas pracy zawodowej 
uzupełniać swą wiedzę i podwyższać kwali-
fikacje, o to wszystko, co niesie rozwój techni-
ki i nowe technologie, czy systemy organiza-
cji pracy. Na razie rozważana jest koncepcja 
korzystania z e-learningu w formie dobro-
wolnej, natomiast ostateczne rozwiązania 
podejmie kolejny zjazd PIIB.
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dzie uciekają od tego zawodu, są wystraszeni 
wymaganiami i odpowiedzialnością. Brakuje 
chętnych do takiej pracy.

Absolwent politechniki ma zdaniem do-
świadczonych praktyków nadmiar wiedzy 
teoretycznej, która może się mu przydać albo 
nie. Po dwóch klatach spędzonych w biurze lub 
zapleczu firmy wykonawczej, inżynier wypełni 
książkę praktyk, zdobędzie podpis starszego 
kolegi na budowie i zdaje egzaminy na upraw-
nienia, bo się naczytał testów w Internecie. 

– Zamiast iść na budowę, by wreszcie 
zdobyć umiejętności budowlane, podejmuje 
się roli inspektora nadzoru. Ma uprawnienia! 
Nikt nie sprawdza jakie ma doświadczenie, 
jaką praktykę! Ma prawo do nadzorowania 
i sprawdzania ludzi, którzy często mają za 
sobą kilkadziesiąt lat pracy. Często się wy-
mądrza, dochodzi do konfliktów, szefowie 
kierownika budowy czy kontraktu, dla świę-
tego spokoju, wyciszają swojego pracownika. 

Były podziękowania dla budowlanych 
za udział w rozwoju miasta i powiatu ostro-
wieckiego oraz życzenia satysfakcji zawodo-
wej i osobistej z wypełniania samodzielnych 
funkcji technicznych.

Podczas spotkania starosta dr Zdzisław 
Kałamaga poinformował o inwestycjach 
realizowanych obecnie jak i zamierzeniach 
na najbliższe lata. Wiceprezydent Ostrowca 
Jarosław Górczyński (członek naszej Izby) 
przedstawił bilans przedsięwzięć władz 
miasta w ostatnich latach oraz planowanych 
do 2015.

Prezes Andrzej Pieniążek z okazji dorocz-
nego święta pracowników branży budowlanej 
życzył członkom Izby zadowolenia z dotych-
czasowych osiągnięć, rozwoju zawodowego 
i pomyślności osobistej i ich rodzin.

W interesującej dyskusji mówiono 
o sprawach, które utrudniają codzienną pra-
cę budowlanych, o nie załatwionych od lat 
wnioskach i postulatach, o niekorzystnych 
zjawiskach w życiu gospodarczym.

Pełna sala 
Zasady przedmiarowania robót,sporzą-

dzanie kosztorysów inwestorskich, szaco-
wanie planowanych kosztów robót, kosztów 
prac projektowych w zamówieniach publicz-
nych – o tych interesujących sprawach mówił 
dr inż. Janusz Tkaczyk z warszawskiego Se-
kocenbudu. Sala w Izbie wypełniona była do 
ostatniego miejsca.

Pozwolenie na budowę
Przez kilka godzin Bożena Jakubczyk ze 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w sali konferencyjnej Izby, przybliżała 
słuchaczom zagadnienia postępowania 
administracyjnego dotyczącego pozwo-
lenia na budowę. W tym m.in. zwolnienia 
od konieczności uzyskania wspomnianego 
pozwolenia, wykazu robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia, sprawdzanie 
projektu budowlanego, istotne i mniej istot-
ne odstępstwa od projektu.

Dzień Budowlanych w Ostrowcu

– Prowadzę budowę o wartości 70 mln, 
skomplikowany obiekt, z trzema kon-
dygnacjami podziemnymi, z ogromnym 
systemem słupów, z różnymi poziomami 
stropów, łącznie wylewanymi belkami, 
podciągami, nadprożami. Zastosowano 
dwie metody palowania - wiercone i mi-
kropale.Nie ma budowy w Kielcach o tak 
skomplikowanym zakresie wykonywanych 
robót budowlano – montażowych i bran-
żowych. Czy ktoś się zainteresował stoso-
wanymi technologiami, rozwiązaniami? 
Była jedna wycieczka studentów politech-
niki, gdy trwały prace rozbiórkowe starych 
zabudowań koszarowych sprzed daw-
nej wojny oraz jedna w trakcie realizacji 
obiektu na etapie stanu surowego- twierdzi 
Stefan Świerk, inspektor kontraktu.

Czy tak ma przebiegać przygotowanie 
przyszłych absolwentów wydziału budownic-
twa do pracy w nadzorze? Przecież młodzi lu-

To jest porażka budowlanych. O czym 
taki młody w roli inspektora może rozmawiać 
z doświadczonym kierownikiem? Powinien 
mieć wiedzę praktyczną i doświadczenie co 
najmniej jak wieloletni kierownik na poważ-
nej budowie. Inspektor zatwierdza materiały 
i wszystkie technologie, musi przeanalizować 
projekt budowlany czy jest zgodny z przepi-
sami prawa, jak jest wdrażany na budowie, 
bo projekty też są sporządzane często jak 
leci, za niskie wynagrodzenie. W końcu to 
inspektor podpisuje, sprawdza, dokumenty 
będące podstawą do wystąpienia z wnio-
skiem o pozwolenie na użytkowanie obiek-
tu, stwierdzając tym samym, że inwestycja 
została zrealizowana zgodnie z projektem 
i obowiązującymi prawami, jest bezpieczna 
dla użytkowników.

– Dlatego jest coraz mniej chętnych do 
zawodu inspektora, jedni boją się odpo-
wiedzialności, a inni z braku umiejętności 
skompromitowania się. Co będzie jeśli eme-
rytowani budowlani nie zechcą bawić się 
w dorabianie w roli inspektorów?

Jak zabraknie emerytów?

Z inicjatywy delegatów na zjazdy 
okręgowe z powiatu ostrowieckiego, 
7 października świętowano Dzień 
Budowlanych. Na spotkanie w Punk-
cie Informacyjnym przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
oraz członkowie kierownictwa Izby.

Budowa roku
Nagrodę II stopnia w konkursie Budo-

wa roku 2010 otrzymało kieleckie Biuro 
Projektów Budownictwa Chodor – Projekt 
za opracowanie rozbudowy centrum logi-
stycznego JYSK w Radomsku. Głównymi 
projektantami byli - dr inż. arch. Ewa Kowal 
(część architektoniczna) i Tomasz Bator 
(konstrukcje).
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nasi We Władzach

– Po roku na urzędzie? Występuję po drugiej stronie, nie w roli wy-
konawcy budów, ale jako zamawiający. Choć obie strony mają ten sam 
cel - wykonać dobrze i sprawnie inwestycje. Jest to jednak duże wyzwa-
nie dla mnie. Sprawy samorządu znam, bo współpracowałem jako do-
radca techniczny przy inwestycjach miejskich, a „Buskopol”, w którym 
pracowałem przez 17 lat, też wykonywał wiele robót dla miasta i gmi-
ny. Zakres prac jest dużo większy, choć gros dotyczy inwestycji.

A tych jest w Busku Zdroju niemało. Muszę je dopilnować, wiele 
spraw skoordynować, wyjaśniać techniczne problemy z wykonaw-
cami. Moje doświadczenie budowlane pomaga w trudnych momen-
tach, szczególnie w kontaktach z firmami. Wiedzą, że rozmawiają 
z fachowcem, więc łatwiej o zrozumienie i dochodzenie do skutecz-
nego rozstrzygnięcia.

W ramach pierwszego etapu programu rewitalizacji śródmieścia, 
trwa wymiana wszystkich sieci ulicznych, szczególnie sanitarnych, 
które po 50-letniej eksploatacji są w kiepskim stanie. Zwłaszcza w al.
Mickiewicza, ul.Poprzecznej, na której zatrzymywać się będą auto-
busy, tam też przewidziano sygnalizację świetlną, a także Kopernika 
i Kościuszki. Zaplanowana jest przebudowa placu targowego z po-
stawieniem pawilonu z parkingiem na jego dachu. Na końcu, mo-
dernizacji doczeka się Rynek. Oddzielne inwestycje prowadzi Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, m.in. przebudowę 
oczyszczalni, magistrali wodnej, zbiornika wody.

Jest się czym przejmować, wszystkie zadania jakie obecnie reali-
zujemy, są dofinansowywane z funduszy unijnych, a z tym wiąże się 

Tomasz Mierzwa, absolwent inżynierii środowiska Politechniki Krakow-
skiej, długoletni pracownik, ostatnio zastępca dyrektora „Buskopolu”, 
członek Izby. Obecnie zastępca burmistrza Buska Zdroju.

Burmistrz w uzdrowisku

dodatkowy nakład prac na dokumentacje, rozliczenia, uzgodnienia.
Po zrealizowaniu trzech etapów programu inwestycyjnego, mia-

sto wreszcie nabierze pięknego wyglądu, podniesie się standard życia 
mieszkańców, warunki pobytu kuracjuszy i wczasowiczów, upo-
rządkowany zostanie system komunikacyjny.
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Mieszkańcy Starachowic i okolicznych 
miejscowości mają wyższy standard życia. 
Oddano do użytku zmodernizowaną i roz-
budowaną oczyszczalnię ścieków, nową sieć 
kanalizacji sanitarnej w Starachowicach, 
w gminach Mirzec i Wąchock, zmoderni-
zowane ujęcie wraz ze stacją uzdatnia wody 
w Trębowcu, pompownię Majówka i nową 
magistralę wodociągową Trębowiec - Ma-
jówka. W 68 proc. inwestycję sfinansowano 
z Funduszu Spójności UE.

– Cieszy pomyślne zakończenie inwestycji 
wodociągowo-kanalizacyjnej, prowadzonej 
według procedur europejskich, co stanowiło 
dla mnie pewne nowe wyzwanie. Efekt jest 
ogromny – miasto zyskało nowa magistralę 
wodociągowa, która zastąpiła stare rurociągi 

Inżynierskie przedsięwzięcie
ułożone w latach 70, łącznie 12 km. Nowe 
obiekty, nowoczesne i energooszczędne i au-
tomatycznie pracujące urządzenia oraz nowe 
technologie. W zakresie odprowadzania ście-
ków, mamy teraz 124 km nowej kanalizacji, 
powstało 38 przepompowni. Poprzednia 
oczyszczalnia nie spełniała wymogów unij-
nych, została więc zmodernizowana. Ma 
teraz komory osadu czynnego, zapewniające 
właściwe oczyszczanie ścieków - mówi An-
drzej Pasternak dyrektor projektu.

Nowe rozwiązania funkcjonują popraw-
nie, obiekty zostały odebrane, trwa jeszcze 
rozliczanie inwestycji i kompletowanie do-
kumentacji powykonawczej. Końcowe ba-
dania laboratoryjne potwierdziły spełnienie 
założeń technicznych i technologicznych 
inwestycji. 

– Są powody do satysfakcj, tym bardziej, 
że w latach 80. zajmowałem się ówczesną 
modernizacją oczyszczalni, a teraz miałem 
sposobność uczestniczyć w jej unowocze-
śnieniu na miarę obecnego wieku. Mogłem 
też wykorzystać przygotowanie ze studiów 
i doświadczenie praktyczne zdobyte przez 
lata pracy. Nie ma się czego wstydzić, było to 
świetne inżynierskie przedsięwzięcie.

Poseł na Sejm, klub Ruch Pa-
likota, liczba głosw 14796.

Absolwent utrzymania i kon-
serwacji obiektów budowlanych 
Wyższej Szkoły Handlowej

Od 1995 właściciel Zakładu 
Blacharsko Dekarskiego i Remon-
towo Budowlanego w Górnie.

Synowie idą w ślady ojca – je-
den jest inżynierem budownic-
twa i on zapewne przejmie ciężar 
prowadzenia firmy, drugi – stu-
diuje architekturę na Politechni-
ce Świętokrzyskiej.

Jak powiedział Jan Cedzyński 
podczas krótkiej rozmowy w Izbie, 

Poseł na Sejm, klub PSL, licz-
ba głosów 4814.

Absolwent elektroenergetyki 
Wyższej Szkoły Technicznej im. 
Kando Kalmana w Budapeszcie, 
tytuł magistra elektroenergetyki 
zrobił na Politechnice Radom-
skiej, w tym roku uzyskał tytuł 
MBA Politechniki Lubelskiej 
oraz University of Illinois w Chi-
cago. Pracował przez lata w Urzę-
dzie Miasta w Ostrowcu Św., od 
2006 był wiceprezydentem.

Ma uprawnienia do kiero-
wania i nadzorowania robót bu-

Jan Cedzyński Jarosław  
Górczyński

będzie chciał jak najszybciej upo-
rać się z udokumentowaniem 
praktyki i przystąpić do egzaminu 
na uprawnienia. budowlane.

W wolnych chwilach uprawia 
karate, lubi jeździć na nartach, 
pływać oraz biegać po atrakcyj-
nej okolicy gdzie mieszka.

dowlanych w zakresie urządzeń 
elektrycznych i energetycznych. 
Członek Świętokrzyskiej Izby.

Lubi podróże, interesuje się 
historią i ogrodnictwem.

Andrzej Pasternak, absolwent wydziału 
inżynierii sanitarnej i wodnej Politechni-
ki Krakowskiej, pracę pisał u prof. Jerzego 
Kurbiela. 31 lat pracy, w różnych firmach 
i instytucjach starachowickich. W staracho-
wickich „Wodociągach” - dyrektor projektu 
i kierownik jednostki realizującej projekt. Ma 
uprawnienia do instalacji sanitarnych, czło-
nek naszej Izby.

XIII konferencja  
elektryków

Aktualne zagadnienia instalacji, sieci 
i urządzeń elektrycznych niskiego i średniego 
napięcia były tematem tradycyjnej trzynastej 
już konferencji elektryków regionu święto-
krzyskiego, organizowanej przez kielecki SEP. 
Mówiono o zmianach w normach, były też 
prezentacje nowych rozwiązań sprzętowych 
i urządzeń oraz aparatury elektroenergetycz-
nej, systemy świetlne i pomiarowe, a także 
dotyczące bezpieczeństwa budynków oraz 
awaryjności i niezawodności sieci.

Wśród uczestników była liczna grupa 
członków Izby, w tym prezes Andrzej Pienią-
żek. Izba Świętokrzyska wsparła finansowo 
organizację konferencji.

z Regionu



NO-DIG 2012
17-19 kwietnia odbędzie się V międzyna-

rodowa konferencja „Technologie bezwyko-
powe” NO-DIG Poland 2012.Miejsce obrad 
tradycyjne – Hotel Uroczysko w Cedzynie. 
W gronie organizatorów jest także nasza Izba.

Szczegóły dotyczące programu, uczest-
nictwa, tel.41 34 24 450 lub www.nodigpo-
land.tu.kielce.pl

Medal 100-lecia 
W trosce o pielęgnowanie bogatych warto-

ści i tradycji akademickich Wrocławia, decyzją 
Senatu Politechniki Wrocławskiej, 2010 był 
Rokiem Stulecia Uczelni Technicznych we 
Wrocławiu. Intencją było podsumowanie i uho-
norowanie dorobku naukowego i materialne-
go, zarówno niemieckiej Królewskiej Wyższej 
Szkoły Technicznej, przedwojennej Politech-
niki Lwowskiej, jak i Politechniki Wrocławskiej. 
Medal 100-lecia wybity z tej okazji, w imieniu 
rektora wrocławskiej uczelni prof. Tadeusza 
Więckowskiego, wręczył rektorowi naszej po-
litechniki prof. Stanisławowi. Adamczakowi, 
prorektor ds. badań naukowych i współpracy 
z gospodarką, prof. Eugeniusz Rusiński.

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących 
i zainteresowanych stosowaniem energetyki 
odnawialnej. Trzy kursy po 80 godzin orga-
nizuje Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach 
– w grudniu oraz w kwietniu i we wrześniu 
2012.

- Wykładowcy reprezentują Politech-
nikę Warszawską, Zrzeszenie Audytorów 
Energetyki Odnawialnej, Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
WSH. Będą to specjaliści z dziedziny energe-

Energie odnawialne w WSH 
tyki słonecznej, wiatrowej i wodnej. W pro-
gramie przewidziane są wizyty na obiektach 
energetycznych – mówi dr inż. Stefan Szał-
kowski, prorektor WSH.

Oferta kieleckiej uczelni skierowana jest 
do osób zajmujących się zagadnieniami ener-
gii odnawialnej – projektantów, specjalistów 
w samorządach lokalnych, pracowników firm 
wykonawczych, instytucji i podmiotów go-
spodarczych planujących wykorzystywanie 
wspomnianej energii. 

Listy, listy
Dobrze, że wydrukowano artykuł o ba-

rierach drogowych. Zajmujemy się różnymi 
robotami budowlanymi, jeden z podwyko-
nawców sieci sanitarnych, przyjął zlecenie 
na wbudowanie wspomnianych barier przy 
drodze. Obiecywał, że się znają na tym. 
W rzeczywistości okazało się, że kilka seg-
mentów źle zamontowali – stwierdziłem to 
po przeczytaniu artykułu. Miałbym za swo-
je jako kierownik robót. Proponuję podejmo-
wanie innych spraw praktycznych w „Biule-

tynie Świętokrzyskim”. Chyba warto.
Z poważaniem Roman P.

* * * * *
Panie Redaktorze, 
jak mamy żyć w biurach projektowych, 

można by zapytać wzorem rozmówcy tele-
wizyjnego, jeśli oferty cenowe na przetargach 
wynoszą trzy procent wartości kosztorysowej 
inwestycji? Jak za taką cenę zamawiający 
może otrzymać poprawnie wykonany pro-
jekt? I co? Nikogo to nie razi? Nie interesuje? 

(Karol M.)
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RozmoWa

Start był trudny?
– W początkach lat 90. aktywny twórca 

firmy - Stefan Nowak – inżynier o bardzo 
wysokim poziomie zawodowym, pozyskiwał 
pierwsze zlecenia na popularne wówczas 
małe oczyszczalnie. Wspólnie z ojcem uda-
ło się uniknąć wielu istotnych błędów, jakie 
dają się we znaki na początku działalności 
gospodarczej. Dylemat, co kupić za pierwsze 
zarobione pieniądz - ksero czy komputer? 
A może jednak zestaw mobilny do kontroli 
jakości ścieków umożliwiający szybką, pra-
wie natychmiastową ocenę pracy oczyszczal-
ni przy rozruchach technologicznych? Teraz 
wiem, że to były dobre decyzje. Nadawały 
kierunek naszej pracy i rozwi-
jały nas. I tak postępujemy do 
dziś. To jest wieloletni wpływ S. 
Nowaka, jego ogromnej wiedzy 
i talentu, ale i chwała dla mo-
jej uczelni, z której wyniosłem 
świetne przygotowanie i zainte-
resowania twórcze. Bo przecież 
projektowanie i wdrażanie jest 
ciągłym rozwiązywaniem pro-
blemów technicznych po to, aby 
ich nie było w czasie eksploatacji 
uruchomionych obiektów.

Nazbyt ambitne cele…
– Trudno uwierzyć, że to już 

dwadzieścia lat naszego ciągłe-
go ścigania się z postępem tech-
nicznym w branży oczyszczalni 
ścieków. Od początku chcieliśmy być firmą 
specjalistyczną, mniej uwagi przywiązywali-
śmy do jej wielkości, bardziej koncentrowali-
śmy się na rozwiązywaniu ciekawych zadań 
w zakresie projektowania i realizacji techno-
logii oczyszczania. Oczywiście ewoluujący 
rynek inwestycyjny zmuszał nas do stałych 
zmian i usprawnień, aby dostosowywać się 
do potrzeb i oczekiwań zamawiających.

Decydujący krok?

– Przyjęta strategia wysokiej specja-
lizacji, która narzuciła nam konieczność 
stworzenia silnej grupy fachowców. Zatrud-
nialiśmy inżynierów z otwartymi głowami, 
z ambicjami zawodowymi, zainteresowa-
nych nowoczesnością; przeważnie młodych, 
nie skażonych negatywną rutyną. Tak kom-
pletowana i wreszcie zbudowana kadra in-
żynierów potrafi dziś sięgać z łatwością po 
nowe rozwiązania, śledzi rozwój światowy, 
chętnie dyskutuje o sukcesach, potrafi też jed-
nak dostrzegać swe niedoskonałości i słabsze 
strony, które przeradzają się w twórcze de-
baty mające podnosić naszą jakość. Warto 
pamiętać o zasadzie, że człowiek uczy się 

całe życie. A swoją drogą, całkiem niedawno, 
podczas jednej z takich rozmów doliczyliśmy 
się w swoim dorobku dość dużo ciekawych 
rozwiązań szczegółów technologicznych, 
które można byłoby opatentować.

To chyba nie przypadek?
– Myślę, że wysoki poziom jest wynikiem 

współpracy i swoistej niezależności ludzi 
w naszej firmie. Pracownicy decydują ale 
i ponoszą też odpowiedzialność za swoje 
projekty i rozwiązania, oczywiście w roz-
sądnych granicach. Sami dobrze wiedzą, kto 
jest w czym najlepszy, mają do siebie szacu-
nek i do nie raz prezentowanych odmiennych 
opinii. Ja jestem tylko szefem, włączam się 
jedynie w trudnych sytuacjach. W osiągnię-
ciu znaczącej pozycji NOSAN w branży po-
magała też odwaga i ryzyko w przyjęciu kil-
ku bardzo poważnych zleceń. Jak się później 
okazało, istotnych dla całokształtu firmy ale 

i utwierdzenia pracowników, że ich możli-
wości intelektualne i twórcze faktycznie są 
już bardzo duże. Taką szkołą wysokiego 
zaawansowania były m.in. dwuletnie prace 
wykonawcze nad gospodarką osadową na 

oczyszczalni ścieków w Tychach. 
Zlecone roboty technologiczne 
wykonywano na podstawie pro-
jektu innej pracowni; niestety 
niezbędne okazały się liczne 
poprawki i zmiany. NOSAN 
stał się mimo woli gratisowym 
weryfikatorem tego projektu. 
Miłe jednak było docenienie tego 
wkładu przez inwestora.

Dorobek inwestycyjny jest 
pokaźny

– Przykładowych obiektów 
jest dużo więcej. Począwszy od 
60 -„metrowej” (m3 ścieków 
na dobę) oczyszczalni, która 
wydawała się przed laty dużą 
inwestycją, po 100 i 300 –me-

trowe w Tomaszowie Maz. i w Szczecnie. 
W Opolu Lubelskim zaprojektowaliśmy 
oczyszczalnię na 2500 m3 do obsługi mia-
sta i lokalnych zakładów przemysłowych. 
W Nałęczowie wykonaliśmy bardzo trudny 
projekt na 2200 m3, teraz rozpoczynamy 
nadzór autorski nad tą inwestycją. Bardzo 
złożona oczyszczalnia powstanie w Mo-
gielnicy do obsługi gminy oraz miejscowych 
przetwórni owocowo-warzywnych. Trwa-
ją prace projektowe oczyszczalni w Białce 
Tatrzańskiej. Nasze rozwiązania pracują 
m.in. Strawczynie, Mniowie, Cedzynie, 
Ożarowie itd.

Sadzę, że dotychczasowe tzw. decyzje 
strategiczne firmy były słuszne, zarówno pod 
względem technicznym jak i ekonomicznym. 
Mimo czasów raczej kryzysowych na rynku 
inwestycyjnym, jesteśmy w całkiem dobrej 
sytuacji i rozważnie myślimy o przyszłości.

Rozważnie o przyszłości
z gRzegoRzem noWakiem, Właścicielem kieleckiego  
zakładu pRojektoWo-usługoWego nosan
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Mam nadzieję, że będziemy mieć zajęcie 
i dane nam będzie pochwalić się kolejnymi 
sukcesami.

Konkurencja?
– Lata współpracy z inwestorami i firma-

mi wykonawczymi oraz korzystne referencje 
sprawiły, że gdy coraz częściej realizuje się in-
westycje w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, 
poważne i duże firmy budowlane proponują 
nam wspólne przedsięwzięcia biznesowe. 
Okazuje się, że jesteśmy im potrzebni do 
przygotowywania funkcjonalnych koncepcji 
oczyszczalni ścieków a w kolejnych etapach 
do rozwiązań projektowych i wdrażania 
technologii. 

– NOSAN zajmuje się także automa-
tyką i oprogramowaniem dla projektowa-
nych oczyszczalni oraz wykonuje rozruchy 
technologiczne. Rozwiązania naszych fa-
chowców sprowadzają rolę obsługi do kon-
troli funkcjonowania obiektu czy instalacji; 
pozwalają na szybkie zmiany w nastawach 
urządzeń. Staramy się, by w tych rozwiąza-
niach czuć było powiew XXI wieku.

Taka będzie oczyszczalnia w Radzymi-
nie dla 4400 m3, w której realizacji aktualnie 
uczestniczymy, taka powinna być w Skarży-
sku-Kamiennej dla 14000 m3, na której do-
piero rozpoczynamy naszą misję.

Nic tylko oczyszczalnie, a co z uwielbia-
nym bilardem?

– No tak, NOSAN gra w bilard... na 
wielu płaszczyznach. Jesteśmy sponsorem 
I-ligowego klubu NOSAN, w barwach któ-
rego występuje dwóch reprezentantów polski 
– Radosław Babica i Karol Skowerski. Poza 
tym na całkiem amatorskim poziomie pra-
cownicy firmy rywalizują w Lidze Biznesu. 
To wspaniała trudna gra – precyzyjna, wy-
magająca skupienia, dużej wiedzy, dotyczą-
cej np. kątów odbicia i rotacji, niesamowicie 
trudnej techniki uderzeń i różnorodności 
tych uderzeń, wielkiej pracy treningowej 
aż w końcu... finezji. Te cechy przydają się 
w pracy zawodowej.

– Otwarcie nowych kierunków i specjal-
ności, w tym geodezji i kartografii oraz ener-
getyki, aktywna promocja uczelni i współ-
praca ze szkołami ponad gimnazjalnymi 
sprawiła, że po raz pierwszy na Politechnice 
Świętokrzyskiej studiuje dziesięć tysięcy osób. 
Więcej studentów mamy nie tylko na pierw-
szym roku studiów stacjonarnych, ale o blisko 
80 proc, wzrosła liczba studiujących zaocz-
nie – powiedział prof. Stanisław Adamczak, 
rektor kieleckiej uczelni, podczas inauguracji 
roku akademickiego.

Na uroczystość w auli głównej przybyli 
przedstawiciele władz regionalnych i samo-
rządowych, instytucji i firm współpracujących 
z politechniką. Licznie reprezentowane były 
przez rektorów uczelnie krajowe i zagranicz-
ne. Minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
prof. Barbara Kudrycka jak przystało na obec-
ny wiek, swe przesłanie do studentów, senatu 
politechniki i uczestników uroczystości, prze-
kazała drogą multimedialną - odtworzono je 
na ekranie w auli.

Natomiast do Kielc przybył specjalnie 
przewodniczący Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów, prof. Tadeusz Kaczorek, by 
przekazać decyzję przyznającą politechnice 

10 tysięcy  
studentów

Studenci pierwszego roku w wydziale bu-
downictwa i inżynierii środowiska rozpoczęli 
studia uroczystym spotkaniem w auli głów-
nej. Dziekan prof.Jerzy Piotrowski pogratu-
lował im dobrego wyboru studiów na uzna-
nej i cenionej uczelni. Rektor prof. Stanisław 
Adamczak życzył im zadowolenia ze studiów, 
pomyślnego uporania się z nauką i zdobycia 
interesującej pracy. Dyrektor uczelnianego 
centrum sportu dr Stanisław Hojda zachęcał 
do korzystania z wielu form spędzenia wolne-
go czasu jakie stwarza uczelnia, w tym w sek-
cjach klubu AZS.

To był dobry wybór
- Studia w wydziale elektrotechniki, automa-

tyki i informatyki są trudne, wymagają dobrego 
opanowania matematyki oraz doświadczenia 
praktycznego. Dyplom ukończenia studiów 
jest doskonałą przepustką do atrakcyjnego życia 
zawodowego i materialnego - przekonywał stu-
dentów pierwszego roku rektor prof. S.Adam-
czak. Dziekan prof.Andrzej Kapłon przypo-
mniał, że wydział liczy tyle lat co uczelnia – 45, 
ma 25 profesorów,40 adiunktów, a ostatnio na 
modernizacje laboratoriów badawczych oraz 
na remonty wydał blisko 40 mln. Uroczystość 
obu wydziałów uświetnił chór politechniki. 

prawo doktoryzowania na specjalności inży-
nieria produkcji. 

Tradycyjnie odbyło się ślubowanie i im-
matrykulacja studentów pierwszego roku, 
którzy uzyskali najlepsze oceny. Otrzymali 
też symboliczne indeksy książeczkowe, jako 
że od tego roku studenci politechniki posłu-
gują się indeksami elektronicznymi.

Na zakończenie wykład inauguracyjny 
„Wybrane problemy współczesnej geode-
zji i kartografii” wygłosiła Jolanta Orlińska, 
główny geodeta kraju.

Przed inauguracją goście i władze uczelni 
uczestniczyli w oddaniu do użytku (po moder-
nizacji) budynku A, siedziby wydziału budow-
nictwa i inżynierii środowiska. Jest to już drugi 
– po budynku dydaktycznym D, wyremonto-
wanym w 2010 – obiekt politechniki unowo-
cześniony dzięki dofinansowaniu unijnemu 
w ramach programu MODIN 2. Zyskały nie 
tylko sale i pomieszczenia dydaktyczne, naj-
nowocześniejsze wyposażenia zainstalowano 
także w hali laboratoryjnej. Kolejne budynki 
będą modernizowane w następnych latach. 
Łącznie na te cele politechnika wyda 95 mln.

Grzegorz Nowak, absolwent Wydziału Inży-

nierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 

uprawnienia bez ograniczeń do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi, członek 

naszej Izby. Osiemnaście lat pracy w firmie 

założonej przez ojca Stefana Nowaka.
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W FiRmach

Uważni branżowi obserwatorzy mówią 
o szalonym skoku firmy pod panów kierow-
nictwem.

– Cieszy taka opinia, wynika ona z faktu, 
iż przejmując KPRD, w 2005 firma miała 
przerobu 12 mln. W 2010 wykonaliśmy 
robót za 85 mln. W tym roku będzie jeszcze 
lepiej. Firma nie miała potencjału technicz-
nego ani kadrowego do prowadzenia śred-
nich czy wielkich inwestycji, nie miała też 
stosownych referencji.

– W ciągu pięciu lat napisaliśmy trzy pro-
gramy z wnioskami o dofinansowanie unijne. 
Dwa sporządził osobiście Tomek, przy jed-
nym pomogli nam specjaliści z ŚCITT. Dzięki 
dofinansowaniu wyposażyliśmy firmę w ko-
nieczny sprzęt – nowoczesna wytwórnia mas 
bitumicznych o wydajności 180 ton na godz., 
zestaw walców i układarka oraz linia do as-
faltu spienionego – frezarki, recykler, ciężkie 
walce i skrapiarki.

Dlatego stać was obecnie na udział w prze-
targach po największe zlecenia?

– Dziś możemy podjąć się najbardziej od-
powiedzialnych robót, które wykonamy wła-
snymi siłami. Więcej, nie unikamy a wręcz 
szukamy zleceń na nowe technologie, jeste-
śmy zainteresowani nowoczesnością. Stąd 
spora satysfakcja, że dostrzeżono KPRD 
i wyróżniono nas wspólnie z Politechniką 
Świętokrzyską Novatorem 2010 za wdroże-
nie nowej technologii asfaltu spienionego na 
drogach naszego regionu.

– Jest to też kwestia wizji rozwojowej, 
jaką w kierownictwie przyjęliśmy dla firmy. 
Do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest jesz-
cze solidna praca, do wykonania której na-

leży dobrać odpowiednich współpracowni-
ków, aby wszyscy chcieli wspólnie dochodzić 
do wyznaczonych celów. Nam się wydaje, 
że robimy to dobrze, wiemy co mamy robić, 
mamy świetnych pracowników. 

Chętnie przychodzili?
– Szukaliśmy młodych, zdolnych ludzi, 

w większości absolwentów z naszej politech-
niki, z którymi chcieliśmy tworzyć nowy po-
ziom techniki i organizacji. I generalnie oni 
się sprawdzają w naszej pracy. Nie kupuje-
my pracowników z innych firm.

– KPRD robi coraz trudniejsze technicz-
nie i organizacyjnie zadania, a ponieważ 
stworzyliśmy im dobre warunki, mają moż-
liwości spełnienia swych osobistych celów 
i planów zawodowych.

– Podstawą są ludzie, ich wiedza i zaan-
gażowanie. Sprzęt jest potrzebny, by można 
było pracować. Zdecydowaliśmy się na no-
woczesny, by mieć pewność, że nas nie zawie-
dzie, że stać nas na wywiązanie się z piekiel-
nie napiętych terminów.

Konkurencji przybywa, jednocześnie po-
jawiają się zapowiedzi o ograniczeniu fundu-
szy na drogi…

– Ja mam sporo doświadczenia, trochę dy-
stansu do wszystkich spraw, bo wiele w życiu 
widziałem, a Tomek przy dużym doświad-

czeniu, komplementarnym przygotowaniu 
teoretycznym, ma jeszcze młodzieńczą 
energię. Ten układ spełnia się z nawiązką. 
Potrafimy ustalać cele bardzo rozsądnie, 
szczególnie te długofalowe, aby były zgodne 
z przyjętą strategią firmy. 

– Musimy też na bieżąco korygować na-
sze zamierzenia, ponieważ rynek drogowy 
jest bardzo chimeryczny, zależny od finan-
sów u inwestorów. Warunki zewnętrzne dra-
stycznie się zmieniają.

– Konkurencję bardzo lubimy, jest ona 
nieodzowna, napędza postęp w branży. 
Przyzwyczailiśmy się, że na przetargach 
startuje po dwadzieścia i więcej znanych 
firm. Dlatego staramy się wygrywać prze-
targi na trudniejsze zadania, bo jest tam … 
mniejsza konkurencja.

Sposób na rywali?
– Ucieczka do przodu, umieć decyzjami 

w firmie wyprzedzać niekorzystne zjawi-
ska na rynku, przewidywać zachowania 
innych. Robić coś nowego pod względem 
technicznym i organizacyjnym, nie bać się 
nowości i trudności skomplikowanych in-
westycji, o dłuższej realizacji, a takimi są 
budowy węzłów Żelazna i Żytnia. 

– Przykładem, jest też wygranie prze-
targu na budowę drogi koło Stalowej Woli. 
Tuż za nami uplasowała się firma z Gliwic, 
co potwierdza, że w niektórych regionach 
kraju zaczyna brakować robót drogowych, 
firmy szukają jej w innych województwach. 
Będziemy też budować ulicę Mieszka 
I w Radomiu,

– Mamy kilka zadań z realizacją dwu 
i trzyletnią, łącznie roboty na 150 mln. Li-
czymy, że uda się nam dotrwać do 2014, za-
pewnić przez ten czas utrzymanie doświad-
czonej załogi, która liczy 275 pracowników, 
kiedy znów mogą pojawić się fundusze unij-
ne na polskie drogi.

Przy koncepcjach nie ma spięć?
- Na co dzień prowadzimy trudne męskie 

rozmowy, rozstrzygnięcia są wzajemnym 
kompromisem. W niektórych ustaleniach 
uczestniczy Marcin, jako prawnik czasem 
sprowadza nas na ziemie. I dobrze. Nie 
przenosimy spraw zawodowych do domów.

– Rodziny są obszarem prywatnym, wol-
nym od zawodowych stresów, środowiskiem 
do odpoczynku i nabierania sił do następ-
nych tygodni drogowego szaleństwa. 

RozmoWa z lechem oRaz tomaszem białym,  
szeFami kieleckiego pRzedsiębioRstWa Robót dRogoWych sa

Długofalowe cele strategiczne

Lech Biały, absolwent drogownictwa Politechniki Krakowskiej. Jako stypendysta rozpoczął pracę 
w jędrzejowskim RDP kieleckiego WZDP, później zastępca dyrektora w RDP w Kielcach, prezes 
Trakt Kielce, od 2006 prezes w KPRD. Ma uprawnienia drogowe, członek Świętokrzyskiej Izby.
Tomasz Biały, syn, absolwent dróg, ulic i lotnisk Politechniki Świętokrzyskiej, ukończył ekonomikę 
i finanse oraz MBA na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracował w KPRM, w Trakcie, od 
sześciu lat wiceprezes w KPRD. Ma uprawnienia drogowe, członek naszej Izby.
Marcin Biały, syn, radca prawny, szef rady nadzorczej. Wszyscy trzej są udziałowcami spółki.
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– Urząd lub zarząd wysyła powiadomie-
nie o konieczności uzupełnienia dokumen-
tów w sprawach zupełnie bzdurnych. Wnio-
skować można, że dokumenty sprawdzają 
osoby zupełnie niekompetentne, nie znające 
danej branży. Od wezwania do uzupełnienia 
dokumentów nie ma możliwości odwołania. 
Nie dostosujesz się do wezwania, odeślą do-
kumenty. Musisz złożyć je ponownie i czas 
oczekiwania na decyzje biegnie od nowa.

– Bardzo długo trwają peregrynacje 
z wydawaniem decyzji lub postanowień, co 
może być uzasadnione w wyjątkowych przy-
padkach, ale nie w każdej sprawie. Praktyką 
urzędniczą jest wyczekiwanie do ostatniego 
dnia okresu przewidzianego na udzielenie 
odpowiedzi. Nikt się nie przejmuje, że praca 
każdego urzędu i instytucji, wydłuża proces 
inwestycyjny o 30 lub 60 dni !.

– ZUDP powinny załatwiać sprawy nie-
zwłocznie, podejmować decyzje w drob-
nych sprawach jednoosobowo, bo mają takie 
uprawnienia. Tymczasem wszystko idzie do 
branżystów i przepada na kilka tygodni.

– Zarządy dróg wymagają, by projektowa-
ne instalacje lokalizować 7 metrów od krawę-
dzi jezdni. Co ma zrobić projektant, gdy pas 
drogowy ma zaledwie 5 lub 3 metry, bo dalej 
są już tereny prywatne? Nikt przecież nie zgo-
dzi się na slup, kabel czy inne urządzenia na 
swoim terenie.

– Dlaczego nie zasugerować wójtom i bur-
mistrzom, żeby przy podziale działek budow-

lanych rezerwowali teren pod pas drogowy 
o szerokości nie mniejszej 9 metrów. Wów-
czas jest szansa na umieszczenie wszelkich 
mediów w tym pasie.

– Projektant mający uprawnienia na cały 
kraj, rejestruje się w kilku starostwach przed-
kładając liczne dokumenty uprawniające do 
takiej działalności. Jeśli składa projekty do 
uzgodnienia lub zatwierdzenia, to jest zobo-
wiązany dołączyć do każdego z nich ten sam 
komplet papierów tzw. uprawniających. Go-
rzej, wydziały starostw wymagają, by załączni-
ki z różnych instytucji państwowych dotyczą-
ce uzgodnień, były w oryginałach! Instytucje 
nie chcą dawać oryginałów w kilku egzempla-
rzach, sugerują zrobić kopie z klauzulą – za 
zgodność z oryginałem. Dlaczego nie można 
zawierzyć projektantowi i honorować jego 
podpisu i pieczątki? Przecież nikt nie będzie 
latał z każdym papierem do notariusza…

– Prawo własności. Działka jest zapisana na 
dziadka, a użytkownikiem od lat jest wnuk. Zgo-
dę na poprowadzenie mediów ma wydać właści-
ciel, a ten – czyli dziadek - nie żyje. Inny przykład 
– spadkobierców do działki jest pięć, siedem lub 
więcej osób. Nie zgadzają się na wykonanie in-
stalacji przez ich teren. Co robić? A użytkujący 
teren zgadza się, bo chce mieć telefon czy kanali-
zację. Omijać z kanalizacją i wodociągiem o 100 
lub 200 metrów tę działkę? Kto pokryje koszty? 
Nie jest to absurd? Czy nie można w takim przy-
padku honorować zgody użytkownika? Prze-
cież to są inwestycje celu publicznego?

Urząd – przedsiębiorca

Zbigniew CIAŁOWICZ
Po ukończeniu budownictwa na Poli-

technice Krakowskiej, do pracy w Jędrzejo-
wie trafił jako… piłkarz, w Pińczowie zatrud-
niono go na stanowisku piłkarza – inżyniera. 

Później już bardzo szybko postępowała 
kariera zasłużonego budowlańca. W wieku 
24 lat został dyrektorem Przedsiębiorstwa 
Produkcji Materiałów Budowlanych. W kil-
ka lat później w nagrodę za pierwsze miejsce 
pińczowskiej firmy w województwie, został 
dyrektorem Ostrowieckiego Przedsiębior-
stwa Budownictwa Przemysłowego.

W tym samym czasie podołał wymogom 
i znalazł czas na zaoczne studia górnicze oraz 
napisanie i obronę pracy dyplomowej na 
krakowskiej AGH - zastosowanie teorii bu-
downictwa fundamentowego do eksploata-
cji pokładów górniczych. „Komisja na obro-
nie pracy wpadła w zakłopotanie z powodu 
nowatorskiego podejścia do tematu, dla 
spokoju dostałem wysoką ocenę” – powie-
dział pięć lat temu dla „Biuletynu”.

Kolejną nagrodą było przeniesienie do 
Kielc. Był dyrektorem Zjednoczenia Bu-
downictwa Rolniczego, Kombinatu Bu-
downictwa Miejskiego, gdzie zajmował się 
wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych w budownictwie. Był motorem 
inicjatyw technicznych, które przyspieszały 
budownictwo mieszkaniowe. 

Zrobił doktorat, wykładał na kieleckiej 
WSI, w 1980 wydał książkę „:Praca statyczna 
budynków wielkowymiarowych w warun-
kach nierównomiernie osiadającego podło-
ża”. Zyskał uznanie autorytetów naukowych 

kraju, a najważniejsze, szacunek pracowni-
ków na budowach, za swe humanistyczne po-
dejście. Miał swoje zdanie i usilnie je bronił.

„Uważałem w ciągu dziesiątek lat, że 
praca fizyczna jest bardzo uciążliwa. Kie-
dy widziałem dźwigane przez ludzi cięża-
ry, to starałem się im ulżyć, zrobić coś dla 
nich. Starałem się w maksymalnym stopniu 
je zmechanizować, upraszczać. Taki był 
wówczas nasz kierunek poszukiwań tech-
nicznych”- kolejne stwierdzenie sprzed lat.

Z. Ciałowicz był członkiem Świętokrzy-
skiej Izby.

Centrum na Wietrzni
Po dwunastu miesiącach sprawnego budo-

wania, w listopadzie ekipy Eiffage Budownic-
two Mitex SA oddały do odbiorów technicz-
nych Centrum Geoedukacji na Wietrzni. 

– Jest to bardzo ciekawy obiekt, perełka 
konstrukcyjna i architektoniczna. Dlatego 
z dużym zainteresowaniem budowaliśmy 
centrum. Budynek został posadowiony 
w zboczu wzniesienia na dawnych hałdach 
pokopalnianych. Do wzmocnienia gruntu 
zastosowano metodę kolumn żwirowych. 
Dachy są pokryte ziemią, na wiosnę będą zie-
lone trawniki, z których wystawać będą liczne 
świetliki. Na dachu są też ścieżki edukacyjne 
- mówi kierownik budowy Marian Obara, 
absolwent budownictwa ogólnego Politechniki 
Rzeszowskiej, członek Świętokrzyskiej Izby, ma 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

z Regionu
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Hala i basen w Staszowie
Mieszkańcy Staszowa we wrześniu przyszłe-

go roku będą mogli korzystać z krytej pływalni 
oraz dużej hali sportowej. Ten ogromny obiekt 
buduje BEST Construction z Rzeszowa. 

- W kompleksie sportowym będzie pełno-
wymiarowa hala, basen 25 x 12,5 m, brodzik 
do nauki pływania, zjeżdżalnia dla dzieci, ga-
binety odnowy biologicznej, sauna, jaccuzi, w 
dużych pomieszczeniach pod halą, inwestor 

rozważa wykonanie kręgielni lub strzelnicy 
sportowej – informuje majster budowy, Piotr 
Trojan, absolwent technologii konstrukcji 
budowlanych Politechniki Wrocławskiej. Na 
wiosnę przewiduje przystąpienie do egzami-
nu na uprawnienia budowlane. Kierownikiem 
budowy jest Tomasz Polek, absolwent budow-
nictwa ogólnego Politechniki Rzeszowskiej, 
ma uprawnienia bez ograniczeń.

– Ustalenie najniższej ceny jako jedy-
nego kryterium oferty przetargowej, nie 
jest wymogiem ustawowym. Ale jest to naj-
bezpieczniejsze rozwiązanie dla zamawia-
jącego, bo żadna kontrola nie zarzuci mu 
braku dbałości o publiczne finanse przy 
wyborze oferty, dlatego jest najczęściej sto-
sowane. I nie jest to rozwiązanie złe pod 
warunkiem, że pozostałe elementy SIWZ 
są opracowane obiektywnie i profesjonal-
nie, a z tym bywa różnie nawet przy naj-
większych przetargach. Przykładem jak 
ryzykowne jest szukanie innych kryteriów 
jest prezydent Poznania, który zastosował 
dodatkowe kryteria przetargowe i się musi 
tłumaczyć. Takie zdarzenia zniechęcają 
organizatorów przetargów do szukania in-
nych kryteriów, które żeby były bezpieczne 
dla zamawiającego muszą wynikać z pro-
stej matematyki. Wszelkie kryteria niewy-
liczalne są dla zamawiających gwarancją 
zarzutów kontrolerów lub podejrzeń ofe-
rentów – mówi wiceprezes kieleckiego Far-
ta, Jacek Bojarowicz. 

Czasami można spotkać inne kryteria. 
Najczęściej pojawia się jako drugie kryte-
rium -długość okresu gwarancyjnego, który 
jest punktowany. Np. 3-10 lat. Byli jednak 
zamawiający, nie zamykający górnej granicy 
okresu gwarancyjnego, więc w przeszłości 
pojawiały się oferty wybitnie futurystyczne 
np. 100 lat gwarancji. 

O konieczności zmiany przepisów prze-
targowych mówi się w budownictwie od 
wielu lat. Padały propozycje odrzucania 
najniższej i najwyższej oferty, wprowadze-
nia minimum kosztorysowego inwestora, 
lepiej dopracowanej preselekcji. Legislato-
rów to nie wzruszało, negatywne zjawiska 
z przetargów na roboty przeszły do przetar-

gów na projektowanie, a później do systemu 
angażowania inspektorów nadzoru. Trzeba 
było afery autostradowej, złości premiera, 
by nakazać wprowadzenie szybkich zmian 
do ustawy.

- To już nasza przywara, jak się mówi 
o niewłaściwych zjawiskach, to nikt nie chce 
słuchać. Dopiero wydarzenie, jedna czy dru-
ga wpadka nagłośniona jeszcze w mediach, 
wszczyna gonitwę, by dostosować przepisy. 
Nikt nie raczy przeanalizować dlaczego ta 
wpadka się zdarzyła. Z doświadczenia wie-
my, że szybkimi poprawkami, nie zrobimy 
dobrego prawa, w najlepszym razie powsta-
nie doraźne rozwiązanie leczące skutek nie 
przyczynę. Po zweryfikowaniu przez życie 
okaże się, że nie do końca jest korzystne.

Źle się stało, że nasze prawo poszło 
w kierunku złagodzenia wymogów przetar-
gowych. Teraz może wystartować firma lub 
konsorcjum, które mają potwierdzenia refe-
rencyjne o kwalifikacjach i doświadczonym 
personelu od innej spółki, która wspomoże 
startującego w przetargu. Nawet kancelaria 
prawnicza może wystartować o zlecenie na 
budowę drogi, wystarczy, że okaże oświad-
czenia referencyjne innych firm jako współ-
wykonawców. To prosta droga do sytuacji, 
w której firmy wykonawcze staną się pod-
wykonawcami grup kapitałowych.

– System eliminowania oferty poniżej 
ceny, za którą- zdaniem zamawiającego 
- można zrealizować zadanie byłby racjo-
nalny pod jednym warunkiem – musiałaby 
być jednoznaczność w zasadach liczenia 
kosztorysu inwestorskiego bez możliwości 
jakichkolwiek interpretacji. Inaczej, za-
czną się inwestorskie tańce z kombinowa-
niem przy kosztorysach. Już dziś mamy 
kosztorysy nie doszacowane lub z kwotami 

przesadzonymi. Gdyby udało się spełnić ten 
warunek, można byłoby przyjąć, że oferty 
poniżej np.30 proc. kosztorysu inwestor-
skiego, są odrzucane jako nie gwarantujące 
realizacji zlecenia w należyty sposób.

Innym elementem, rzutującym na reali-
zację kontraktu jest dość rozchwiany rynek, 
częste zmiany trendów cenowych materia-
łów i usług. Przy takim niestabilnym rynku 
cenowym, kontrakt trwający powyżej 12 
miesięcy powinien zawierać możliwość 
rewaloryzacji cen, dla zmniejszenia ryzyka 
wykonawcy oraz przeniesienia części odpo-
wiedzialności na zamawiającego.

System sportowy (najniższa i najdroż-
sza oferta odpada), też nie jest doskonały, 
bowiem wykonawcy szybko dostosują się 
i w przetargu będzie startować „dyżurna” 
firma z najniższą ceną…Proste?

Jak się zabezpieczyć przed niesolidnym 
wykonawcą?

A dlaczego musimy się zabezpieczać? 
Kiedy wyleczymy się z manii zakazów, na-
kazów i zabezpieczeń? Nie lepiej trochę po-
myśleć? Kto to jest wykonawca? To podmiot 
pracujący dla zysku, który nie tylko bogaci 
właściciela, ale przede wszystkim umożliwia 
rozwój i inwestowanie w firmę. Stąd prosty 
wniosek, że stała dobra jakość terminowość 
i solidność wobec partnerów musi się wyko-
nawcy opłacać, musi przynosić zysk. A co 
mamy? Jedynie groźbę strat w postaci coraz 
wyższych kar za nieterminowość, kar za złą 
jakość itp. Nie twierdzę, że nie powinno ich 
być, ale zasada równowagi podpowiada, że 
powinny być również zachęty np. za przed-
terminowe zakończenie, za wyższą jakość 
itp. Może warto w końcu spróbować. 

Mania zakazów, nakazów  
i zabezpieczeń

pRzetaRgi

Jacek Bojarowicz, doświadczony drogowiec, 
szefował oddziałowi kieleckiemu, a później 
był zastępcą dyrektora generalnego Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. 
Pracując w stolicy nie przestał być człon-
kiem Świętokrzyskiej Izby. Ma uprawnienia 
drogowe.
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kRuszyWa

Trwa wyścig po wyrobiska i kopalnie, każ-
dy chce mieć własne kruszywa. Przeraża to 
pana?

– Wszyscy mają ambicje, bo w poprzed-
nich latach stwierdzili, że ogromny program 
budowy dróg daje możliwość zarobienia na 
kruszywach i to się chwali. Powstały nowe 
wyrobiska, tradycyjnie najwięcej na Dol-
nym Śląsku, gdzie polscy producenci zain-
westowali bardzo wysokie kwoty i uzyskali 
poziom europejski pod względem techniki 
i technologii. Wiele nowych kopalń powstało 
w świętokrzyskim - szczególnie koło Łagowa 
i Opatowa. Uważam, że kruszyw zaczyna 
być za dużo na naszym rynku, bo nie spraw-
dziły się plany inwestycyjne, brakło funduszy 
na drogi. Wykorzystanie możliwości wydo-
bywczych i produkcyjnych wynosić będzie 
60 proc w istniejących kopalniach i zakła-
dach przeróbczych.

Przeliczyli się?
– Wszyscy wiedzą, że kruszywa są nie-

zbędne i powszechnie potrzebne, ale ich ilość 
wynika z zapotrzebowania. Produkowanie 
na skład jest bezsensem. Mam satysfakcję, że 
pod koniec lat 90. razem z prof. Wiesławem 
Koziołem z AGH, przyjęliśmy taką zależ-
ność, że jeżeli produkt krajowy brutto rośnie 
do 3 proc. rocznie, to nie pojawia się wzrost 
zapotrzebowania na kruszywa. W przypad-
ku wyższego produktu, z każdym jego pro-
centem potrzeba o dwa procent więcej kru-
szyw. Założenie to sprawdziło się nie tylko 
u nas, ale i w licznych krajach europejskich, 
a ministerstwo Słowacji przyjęło ten prze-
licznik w swych programach inwestycyjnych. 
Nie ma znacznego wzrostu PKB, potrzeba 
kruszyw ograniczona. 

Jest pan również orędownikiem wykorzy-
stywania kruszyw wtórnych.

– To nie jest orędownictwo, ale przymus 
UE i korzyść praktyczna. Kruszywa te nie 
mogą być jeszcze przy dostępnych techno-
logiach porównywalne z naturalnymi. Są 
one także droższe od wydobywanych, bo-
wiem jako odpady z  różnych technologii 
przemysłowych, muszą być przerabiane. 
Uczestniczę w programie, który zajmuje 
się technologiami wykorzystania odpadów 
powstałych z wydobycia węgla kamienne-
go. To są ogromne ilości, składowane przez 
dziesiątki lat, a jednocześnie jest to szansa 
na odzyskiwanie powierzchni wolnej od hałd 
i zwałowisk. A tereny do zagospodarowania 
są bardzo w cenie.

Świętokrzyskie eldorado?
– Od dziesięciu lat kopalnie naszego 

regionu gonią Dolny Śląsk, pod względem 
wydobycia kruszyw. Teoretycznie, choć 
mamy inne kopaliny do produkcji kruszyw 
(oni mają skały magmowe, my osadowe), 
odbiorcy, którzy dopracowali się odpowied-
nich technologii a nasi producenci zadbali 
o wysoką jakość, to wzrost jest coraz więk-
szy. Nie ważne z czego zrobiono kruszywa, 
istotne jest, by spełniały oczekiwane właści-
wości i wymagania do konkretnego zastoso-
wania. W tym momencie zaczyna odgrywać 
dużą rolę renta geograficzna. Na przykład 
centrum kraju, korzystne położenie miejsca 
produkcji do miejsca zabudowania kruszy-
wa, zmniejsza koszty transportu. Kopalnie 
świętokrzyskie na tym zyskują, bowiem 
transport kolejowy kruszyw jest ograni-
czony, ale droższy transport samochodowy 
ma określony obszar korzystnej odległości. 
Tym bardziej, że największe zapotrzebo-
wanie, blisko 20 proc. kruszyw krajowych, 
zgłaszają zamawiający z rejonu łódzkiego 
i warszawskiego.

Kto na tym korzysta?
– Z kopalni zlokalizowanych w powie-

cie kieleckim wysyłana jest co piąta tona 
kruszyw naturalnych łamanych wypro-
dukowanych w kraju. Zupełny ewenement 
ostatnich lat – powiat kielecki jest naj-
większym producentem kruszyw w Polsce. 
Co ciekawsze, powiat kielecki zużywa nie-
wielki procent wyprodukowanych kruszyw 

oraz ma w swym obrębie obszary chronione 
Natura 2000... Prawie wszystkie kruszywa 
wozimy wannami czy szufladami (potocz-
ne nazwy pojazdów wielotonażowych) na 
kolach po naszych nienajlepszych drogach, 
do wspomnianej stolicy, Łodzi, Lublina 
i Rzeszowa. Gdy mnie pytają gdzie należa-
łoby budować drogi w naszym regionie, od-
powiadam tam, gdzie dobre drogi pozwolą 
na wywóz kruszyw.

Narazi się pan kierowcom i drogowcom…
– Tłumaczę, że województwo mając 

w koronie klejnoty - mineralne materiały 
budowlane - jest w stanie w ¼ zaopatrzyć 
kraj w takie materiały – cement, wapno, 
kruszywa, gips. W tym roku swój czas mają 
kruszywa, cement, pozostałe są na normal-
nym poziomie zapotrzebowania. To jest 
realny majątek naszego regionu. Można 
promować innowacje, nowoczesne przedsię-
wzięcia, agroturystykę, ekogospodarstwa, 
a tu wystarczy poprawić drogi, szczególnie 
te lokalne – gminne i powiatowe, stanowiące 
dojazd do kopalń, przystosować trasy ko-
lejowe do transportu tych materiałów i el-
dorado jest na lata. Jest fundusz drogowy, 
dlaczego nie przeznaczyć z niego pieniądze 
na wspomniane drogi? A może pozwolić 
przedsiębiorcom wykupić prawo do korzy-
stania z tych dróg?

Kto to zrozumie?
– Jeśli społeczność domaga się budowy 

dróg, to trzeba wytłumaczyć, że 96 proc. 
materiałów do wykonania takiej drogi, 
stanowią kruszywa, które trzeba wydobyć 
i przewieźć z kopalni na plac budowy. Jeśli 
chcemy zarabiać na materiałach budow-
lanych, to korzystajmy z zasobów natury. 
Oczywiście w sposób uporządkowany. Tym-
czasem są samorządy i wójtowie, sprzeci-
wiający się tworzeniu nowych i rozbudowie 
kopalń według zasady: „Dopóki ja tu rządzę 
nic nowego nie powstanie.” Lepiej byłoby się 
zastanowić, gdzie i w jakim zakresie udo-
stępniać zasoby i złoża, przewidując zarów-
no zapotrzebowanie jak i rosnące trudności 
z dotarciem do kruszyw, piasków i żwirów 
po roku 2020, a kruszyw naturalnych łama-
nych po 2050. Nauczmy się korzystać z tego 
co mamy, bądźmy realistami, unikniemy 
rozczarowań.

Zdjęcia Kopalni „Józefka” KOSD SA w Górnie.

Wyścig po kopalnie…
Rozmowa z Aleksandrem Kabzińskim, prezesem Polskiego Związku Produ-
centów Kruszyw.
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Leszek Gołaski
Prof.dr inż. Leszek Gołaski, absolwent wydziału mechanicz-

nego Politechniki Wrocławskiej, na tej uczelni się doktoryzował, 
był jej pracownikiem naukowym także Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie.

Długoletni nauczyciel akademicki oraz  b.prodziekan wy-
działu budownictwa i inżynierii środowiska Politechniki Świę-
tokrzyskiej, b. prorektor kieleckiej uczelni, wieloletni kierownik 
zakładu wytrzymałości materiałów, światowej sławy specjalista w 
zakresie mechaniki i emisji akustycznej obiektów technicznych. 

Kierownik grantów krajowych i zagranicznych, w tym dwu 
polsko-amerykańskich. Odbywał staże w ośrodkach naukowych 
w Sztokholmie, Liverpoolu ,Sofii, Rzymie, Moskwie, Paryżu, Los 
Angeles.

Wychowawca kilku pokoleń inżynierów i młodej kadry na-
ukowej. Już na trzecim i czwartym roku uzdolnionym studentom 
proponował udział w pracach badawczych, zachęcał do wyjaz-
dów na konferencje naukowe, docieranie do światowych nowo-
ści technicznych i technologicznych.

Takie pytanie zadają sobie kielczanie, od-
kąd zobaczyli wysokie ściany rozdzielające 
ten zakątek miasta na części. 

* * *
– Ustawienie trzech rzędów ekranów to 

wynik analizy stopnia hałasu wykonanej na 
etapie powstawania raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko oraz wynik samej 
decyzji środowiskowej.  

Ekrany w założeniu mają jak najskutecz-
niej chronić przed oddziaływaniem odcinka 
drogi osiedle Bocianek oraz domy miesz-
kalne po drugiej stronie (okolice ulic Reja, 
Kadłubka). Środkowy rząd ekranów ma 

Po co trzy ekrany na Bocianku?
również stanowić dodatkową ochronę przed 
odbijaniem fal dźwiękowych od budynku 
o wyjątkowo dużej kubaturze jakim jest 
nowa Galeria Echo -napisała Małgorzata Pa-
welec, rzecznik prasowy Oddziału GDDKiA 
w Kielcach, inwestora modernizacji tej trasy.

* * *
Temat drogi 74 jest cały czas tematem 

„gorącym”, tzn. cały czas obradujemy na te-
mat przebiegu drogi i planów przebudowy, 
a zwłaszcza ekranów dzielących przestrzeń. 
Zdania architektów są różne, niemniej ekrany 
rzeczywiście dzielą miasto, zwłaszcza te peł-
ne, nieprzezierne.

Przygotowujemy opinię dla MZD doty-
czącą. m.in. planowanego przebiegu drogi 
74 od Galerii Echo do wylotu z Kielc. Na 
pewno w opinii znajdzie się uwaga o tym, 
że droga biegnąca po istniejącym śladzie, 
a nawet estakadami i obudowana ekranami 
dzielącymi przestrzeń publiczną miasta jest 
niekorzystna i niepożądana. Jeśli chodzi 
o odcinek od zalewu do galerii, będziemy 
sugerowali poprowadzenie drogi w tunelu. 
Mimo ogromnych kosztów. 

Pozdrawiam
Włodzimierz Tracz

Prezes OR Izby Architektów RP

* * *
Panie Redaktorze, 
dlaczego nie zastosowano niższych i łu-

kowatych ekranów jakie są obecnie wbudo-
wane na miejskiej obwodnicy Wrocławia? 
Podobno produkuje je kielecka firma…

Dlaczego nie sięgnięto po mniejsze ekrany 
ukośnie pochylone do środka jezdni, od lat 
wbudowane przy niektórych trasach miej-
skich, np. w Tarnowie. Komu nie podobają się 
osłony naturalne – drzewka iglaste i tuje wy-
sokie (stosowane w wielu miastach kraju)?

Majster

opinie
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Andrzej Grudzień, ma uprawnienia projektowe i wykonawcze, jest także rzeczoznawcą w zakresie 
projektowania. Żona Małgorzata absolwent konstrukcji budowlanych Politechniki Świętokrzyskiej, 
ma uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest również rzeczoznawcą projektowym - jedyna ko-
bieta tej specjalności w naszej Izbie. Córka Iwona Podlasińska jest architektem po Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. To udziałowcy spółki cywilnej Pro-Detan, powstałej przed dziewiętnastu laty.

– Po krótkim okresie pracy w Miasto-
projekcie, Chemadinie i Biurze Projektów 
Budownictwa  Komunalnego, na początku 
lat 90-tych postanowiłem przejść na własną 
działalność. Po dwóch latach żona dołączyła 
do mnie i projektowaliśmy przeróżne obiekty 
przemysłowe i infrastrukturalne, ale głównie 
były to oczyszczalnie ścieków i zbiorniki 
wody, którymi zajmowałem się w poprzed-
nich firmach. Pierwszą była oczyszczalnia 
w Iwaniskach we współpracy z firmą Rem-
Wod. Kolejne wynikały ze współpracy z fir-
mami wykonawczymi np. Hydro-Lemna, 
biurami projektowymi np. Nosan, Eko-Plan, 
Ekoprojekt itd. , a także z opinii jakie sukce-
sywnie otrzymywaliśmy za nasze opracowa-
nia - wspomina Andrzej Grudzień, szef Biura 
Projektów PRO-DETAN sp.c.

100 oczyszczalni ścieków
Po latach pracownicy kieleckiego biura 

mogą pochwalić się opracowaniem ponad 
ośmiuset różnych projektów, w tym około 
stu oczyszczalni ścieków, w zakresie kon-
strukcji, architektury i dróg. Projektowali 
budowle przemysłowe i obiekty użyteczno-
ści publicznej oraz budynki mieszkalne. Dla 
Browaru Belgia w Dyminach opracowali 
projekt konstrukcji, część architektoniczną 
wraz z koordynacją pozostałych branż wyko-
nał arch. Jarosław Strzębski. Do dziś realizują 
w Dyminach drobne potrzeby projektowe 
i ekspertyzy techniczne.

Z oczyszczalni zapamiętali ze względu na 
skalę trudności – obiekt dla Konina, w Słup-
cy k/Konina, w Poddębicach w łódzkim, 
w Opolu Lubelskim, w Trzebowniskach 
w podkarpackim (przy współpracy z  Eko-Plan).

– W latach 2008 - 11 roku na zlecenie fir-
my niemieckiej Hochtief S.A., wykonaliśmy 
projekt oczyszczalni w Sitkówce - architek-
tura, konstrukcje obiektów, w tym spalarni 
osadu, drogi wewnętrzne, instalacje w bu-
dynkach, oświetlenie i zagospodarowanie 
terenów zielonych. Był to największy zakres 
prac jaki mieliśmy do realizacji w kronikach 
biura, na dodatek z pozwoleniem na budowę 
oraz decyzją uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie. Projekt  był realizowany na podsta-
wie zamówień publicznych w trybie żółtego 
FIDIC-a. Ostatnio zaprojektowaliśmy kon-
strukcję kompleksu obiektów dydaktyczno-

naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Projekt wykonany we współpracy z TEAM 
z Buska Zdroju został wyróżniony regio-
nalną nagrodą I-stopnia Budowy Roku. 
Podobne poważne obiekty projektowaliśmy 
w branży konstrukcyjnej na zlecenie biura 
Detan, np. Biznes Park w Krakowie, w Kiel-
cach przebudowę dawnego biurowca Iskry, 
czy halę sportową przy ul. Bocznej .

We współpracy z Skanska SA kielczanie 
opracowali projekt konstrukcji obiektów han-
dlowych. Supermarket Real w Rzeszowie, zo-
stał postawiony na bardzo trudnych grząskich 
gruntach, co wymagało starannego i ogrom-
nego wysiłku, by opracować odpowiednią 
konstrukcję obiektu. W projekcie budowla-
nym ich autorstwem była konstrukcja Pasażu 
Świętokrzyskiego na kieleckich Ślichowicach. 
Opracowali też prefabrykowane elementy 
ścian żelbetowych, wykonane przez kielecki 
Fabet, a przeznaczone na budowę obiektów 
handlowych w Szwecji. We współpracy z kie-
lecką firmą powstało wiele konstrukcji prefa-
brykowanych według projektów PRO-Detan, 
w tym system zbiorników wodociągowych 
stosowanych na terenie całego kraju.

– Jesteśmy znani w kraju z dobrych kon-
strukcji, ogromnego doświadczenia, szcze-
gólnie jeśli dotyczy to trudnych obiektów 
podziemnych stawianych na kiepskich grun-
tach, w tym konstrukcji żelbetowych. Wyko-
nujemy również projekty kompleksowe – od 
uzyskania niezbędnych dokumentów do 
pozwolenia na budowę, a później oddanie 
do użytkowania inwestycji. Dotyczy to za-
równo małych zakładów jak i dużych firm 
przemysłowych. Z naszej wiedzy korzystają 
inwestorzy i wykonawcy, prosząc o opinie 
i ekspertyzy starych jak i nowych obiektów. 
Takie zaufanie cieszy, bo stanowi ono satys-
fakcję za lata pracy w dziedzinie konstrukcji 
obiektów budowlanych.

Nie płacą!!
Firmy coraz częściej spóźniają się z płat-

nościami. W niektórych branżach zatory 
płatnicze są nawet o 40 proc. wyższe niż przed 
rokiem – informuje „Parkiet”. 

Z badań cytowanej przez gazetę wywia-
downi gospodarczej D&B Poland wynika, 
że tylko w czerwcu firmy branży budowla-
nej zgłosiły 255, 6 mln zaległych płatności, 
o 32 proc. więcej niż przed rokiem. Zgło-
szono ponad 5, 8 tys. firm budowlanych 
zalegających z płatnością. To o 14 proc. 
więcej niż przed rokiem.Z kolei w branży 
transportowej zaległości jest o 40 proc. 
więcej niż rok temu.

Modernizacja 40 km drogi, remont mo-
stu na Nidzie w Wiślicy, w ciągu 15 miesięcy, 
za 83 mln - to zadanie jakiego podjął się kra-
kowski Budostal-5 SA. Z tej okazji na Rynku 
w Kazimierzy Wielkiej pojawili się przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego, starostwa 
miejscowego oraz z Buska Zdroju, urzędów 

Krakusy wyremontują drogę do Buska Zdroju
gminnych, byli też goście z regionu małopol-
skiego. Wszyscy, którzy od lat dopominali się 
o remont drogi od południowej granicy wo-
jewództwa do naszego uzdrowiska. Zdążając 
na spotkanie i tradycyjne symboliczne wbi-
cie łopat, mogli się przekonać, w jakim tra-
gicznym stanie jest wspomniana nawierzch-
nia drogi. Tego jeszcze nie było, gospodarze 
z Kazimierzy W. napisali nawet utwór po-
etycki o modernizowanej drodze…

Projekt wykonali pracownicy kielec-
kiego Inwest - Eko oraz Neoinvest, kie-
rownikiem budowy jest Sebastian Komasa 
z Budostalu-5, absolwent Politechniki Kra-
kowskiej, członek Izby Małopolskiej.

pRojekty
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Most w Sandomierzu?
– Dokumentacja techniczna budowy no-

wego mostu na Wiśle w Sandomierzu wery-
fikowana była przez nasze przedsiębiorstwo 
Promost Consulting Tomasz Siwowski SJ, 
a dojazdów do obiektu przez oddział kielecki 
firmy. Był to nasz skromny udział w pracach 
przy tym obiekcie. Dokumentacja powstała 
w warszawskim „Transprojekcie”- mówi An-
drzej Kasprzyk, kierownik oddziału Promost 
Consulting w Kielcach.

Obecnie?
– Opracowujemy kompleksową doku-

mentację techniczną dla zadania „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz 
–Komańcza i drogi wojewódzkiej nr 897 
Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Ci-
sna – Ustrzyki Górne – Wołosate – granica 
państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce” 
całkowita długość odcinka to 35 km. Opra-
cowujemy również projekt 3 -kilometrowego 
odcinka miejskiego w Mielcu wraz z rondem 
turbinowym, jako elementu wielkiej prze-
prawy przez Wisłę z mostem w Połańcu.

Dodatkowo prowadzimy trzy tematy 
projektowe: dwa dla Gminy Stalowa Wola 
- budowa drogi publicznej łączącej tereny 
inwestycyjne za zakładem Z5 z ul. Tołwiń-
skiego i budowa drogi publicznej ul. Dą-
browskiego – Przedwiośnie oraz jeden dla 
Kielc - budowa pętli autobusowej i parkingu 
przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej 
wraz z nowym połączeniem ul. Tarnow-
skiej z Rondem „Czwartaków”, bus pasami 
i ścieżką rowerową. Jednocześnie w ramach 
pełnionych nadzorów inwestorskich weryfi-

kujemy dokumentacje techniczne, m.in. dla 
regionu małopolskiego - rozbudowa drogi 
776 Kraków - Proszowice – Ostrów.

Nie brakuje zleceń?
– W kieleckim oddziale funkcjonują dwa 

zespoły – drogowy, w których pracuje osiem 
osób oraz instalacji sanitarnych, mający 
trzech pracowników. Jak dotychczas radzi-
my sobie mimo silnej konkurencji. Od 2006 
wygraliśmy w naszym województwie prze-
targi na dwa duże projekty - na ukończoną 
właśnie drogę Nowa Słupia – Ostrowiec 
i północną obwodnicę Jędrzejowa. 

Zmieniająca się sytuacja na rynku zamó-
wień publicznych spowodowała, że coraz 

zdolnych i ambitnych pracowników. Dzi-
siejsze przetargi są oderwane od środowisko-
wych zasad wycen prac projektowych. Ktoś 
to wydaje, więc powinny być obowiązujące. 
Izba Budownictwa podaje stawki za jed-
nostkę nakładu pracy. Dlaczego firmy star-
tujące w przetargach nie uwzględniają tych 
danych? Najniższa cena stosowana przez 
inwestorów w ramach ustawy jest kompletnie 
błędna. Może odrzucać najniższą i najwyż-
szą ofertę? A może stosować konsekwentniej 
kary zakazu udziału w przetargach przez 
dwa, trzy lata tych firm, które nie wywiązały 
się należycie z poprzednich zleceń?

Sądzi pan?

Andrzej Kasprzyk, absolwent dróg i mo-
stów Politechniki Świętokrzyskiej, pracował 
jako projektant w zespole drogowym BPBK. 
Obecnie kierownik kieleckiej pracowni pro-
jektowej rzeszowskiego Promostu. Ma dro-
gowe uprawnienia projektowe bez ograni-
czeń, członek naszej Izby.

Szaleństwa przetargowe

Dubai to jedno z najbogatszych miast 
świata słynące z futurystycznych budowli.

To nowoczesne miasto zostało wybu-
dowane stosunkowo niedawno, bowiem 
najstarsze budynki pochodzą z lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Nad miastem 
góruje najwyższy wolnostojący budynek 
świata, Burj Khalifa. Ma on 828 m i 160 pię-
ter. Na jego 124 piętrze znajduje się punkt 
widokowy, z którego można podziwiać cuda 
architektury i nowoczesnej inżynierii Du-
baiu. Można tam dojechać jedna z 57 wind, 
które kursują z prędkością 65km/h. Z tarasu 
widokowego doskonale widać słynny hotel 
Burj Al Arab, mogący się poszczycić sied-
mioma gwiazdkami. Ma on kształt żagla i 
został wybudowany na jednej ze sztucznych 
wysp, połączonej ze stałym lądem kilkuset-
metrowa groblą. Hotel trzyma się podłoża 
dzięki 250 palą wbitym na głębokości 40m 
w dno morskie. 

Sztuczna wyspa, na której znajduje się 
luksusowy hotel nie jest jedyną w Dubaju. 
Władze miasta postanowiły zadziwić świat 
sztucznymi wyspami. Wciąż powstają nowe 
wyspy, a najsłynniejsze z nich to te w kształcie 
palmy. Budowę wysp rozpoczyna się od two-
rzenia na nich sieci dróg. 

Nowoczesny Dubaj to nie tylko olbrzy-
mie wieżowce o nowoczesnej architekturze 
wyrastające wprost z morza i centra han-
dlowe, ale i wspaniałe rozwiązania komuni-
kacyjne, zachwycające swoim rozmachem. 
Liczne autostrady i mosty, a wśród nich naj-
wyższy most łukowy na świecie o wysokości 
205m.We wrześniu tego roku zakończono 
budowę kolejnego odcinka metra i od tego 
momentu Dubai posiada najdłuższe metro 
świata. 

Ciekawostką miasta są też klimatyzowane 
przystanki komunikacji miejskiej. Obecnie 
obok miasta buduje się drugie lotnisko, gdyż 

istniejące jest już za małe i oczywiście będzie 
to największe lotnisko na świecie.

Patrząc na to niezwykłe miasto aż trudno 
uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno był ono 
małym portem rybackim otoczonym z trzech 
stron pustynią.

Do zwiedzenia tego wspaniałego kraju za-
chęca członek naszej Izby, Adam Sadłowski.

Rekordowe futurystyczne inwestycje

Zjednoczone Emiraty Arabskie to niewielki 
kraj położony w Zatoce Perskiej ze stolicą 
w Abu Dhabi oraz słynnym na całym świecie 
miastem Dubai. Składa się z siedmiu Emi-
ratów zróżnicowanych pod względem kultu-
rowym i obyczajowym Najbardziej znane to 
Abu Dhabi i Dubai. 

trudniej o sukcesy na przetargach, wzrosła 
ilość startujących firm z wielu regionów kraju, 
wyceny ofert spadają do absurdalnie niskich 
kwot, a przy tym maleje ilość inwestycji.

Szaleństwo cenowe?
- Jeśli ktoś wygrywa zlecenie za połowę 

wyceny inwestora, a koszty dokumentacji 
geologicznej, a jeszcze bardziej geodezyjnej 
i inne prace branżowe są coraz wyższe, to nie 
wiem jak można wykonać takie zadanie. Np. 
zarząd dróg życzy sobie zrobienie przeglądu 
kanalizacji, ale później okazuje się, że ma to 
być wykonane techniką wizyjną. A to podra-
ża koszt projektu.

Co przeszkadza?
– Nic, możemy startować do każdego 

przetargu, mamy możliwości wykonawcze, 

- Hiszpańska firma robiła przez dwa i pół 
roku dokumentacje na obwodnicę Rakowa. 
I nie wywiązała się. W powtórzonym prze-
targu firma ta znów wystartowała, mimo że 
naliczone jej kary. Moim zdaniem, wszystko 
bierze początek od specyfikacji przetargowej 
– jedne są ogromnie szczegółowe, inne spłyco-
ne, mniej konkretne. Wszystko spada na wyko-
nawcę dokumentacji, musi czytać i domyślać 
się, czego zleceniodawca nie przewidział…
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Trudno do pana dojechać, jeszcze gorzej 
wydostać się na E77.

– Mamy duże złoża bardzo dobrego 
piasku, więc dziennie przyjmujemy dzie-
siątki samochodów. Zajmujemy się nie tyl-
ko wydobyciem piasku ale i jego wstępnym 
uszlachetnieniem – płukaniem z ilastych 
elementów i osadów organicznych - a także 
sortowaniem.

Odbiorcy?
– Zwykły piasek trafia na budowy dróg, 

linii kolejowych, natomiast uszlachetniony 
wykorzystywany jest do zapraw, wylewek, 
do betonów wyższej klasy wytrzymałości – 
B200 - B300.

Skąd uszlachetnianie?
– Szansę dla firmy widziałem w zapro-

ponowaniu czegoś nowego na rynku. Byłem 
więc pierwszy w regionie świętokrzyskim, 
który rozpoczął sortowanie piasku. Dotar-
łem do producenta irlandzkiego i pierwszy 
w kraju przesiewacz trafił piętnaście lat temu 
do Mostów. I tak się zaczęła współpraca z Ir-
landczykiem, którego później namówiłem do 
wystawiania się na kieleckich targach. Naj-
pierw zwiedzający poznawali urządzenia 
na targach, a później przyjeżdżali do naszej 
kopalni, by zobaczyć jak one pracują. 

Następny pomysł?
– Urządzenie irlandzkie wymagało spo-

rego nakładu pracy ludzi i sprzętu. Dlatego 
myślałem o nowszym rozwiązaniu. Moje 
przemyślenia i sugestie przeobrazili w kon-
kretny projekt i wykonali pracownicy gliwic-
kiej firmy i uruchomiłem nowoczesną płuczkę 
z falownikiem. W tej chwili kopalnię piasku – 
od refulera przez rurociągi do przesiewacza 
i płuczki - obsługuje dwóch pracowników, 
dawniej zajmowało się tym sześć osób, a wy-
dajność zwiększyła się trzykrotnie.

Jako specjalista maszyn i urządzeń górni-
czych, czym pan teraz zaskoczy?

– Planuję uruchomienie suszarni. Trwa 
projektowanie, załatwiam potrzebne doku-
menty, pozwolenia. Będzie to suszarnia bęb-
nowa, opalana gazem, o wydajności 40 ton 
na godzinę. Zamierzam uzyskiwać cztery 
asortymenty piasku od pół do 2 mm, i na-
dziarno powyżej 2 mm.

Zapotrzebowanie jest?
– Tak i to spore, chemia budowlana, 

elektronika, górnictwo węglowe, przedsię-
biorstwa wiertnicze, budownictwo. Roze-
znanie rynku mam za sobą, jeśli ktoś pyta 
to tylko, czy już uruchomiłem suszarnie, 
chcą podpisać umowy. W regionie nikt nie 
suszy piasku usługowo, w kraju są takie 
obiekty. Pomysł zrodził się z życia. Kiedyś 
kupowała u mnie piasek firma amery-
kańska. Suszyli go i sprzedawali ze spo-
rym zyskiem, nawet za granicę. Dlaczego 
ja nie mogę uszlachetniać piasku i sprze-
dawać go?

 Na tym pan nie skończy…
– Inwestycje kosztują, nie korzystam 

z kredytów, wszystko finansuje z własnych 
funduszy. Dlatego trzeba będzie odczekać 
kilka lat na kolejne ewentualne przedsię-
wzięcie. Być może teraz przy budowie su-
szarni spróbuję złożyć wniosek o dofinan-
sowanie unijne od marszałka. Będą nowe 
stanowiska pracy, powstanie laboratorium, 
chyba mi dadzą?

To na koniec, jak pan trafił do kopania pia-
sku?

– Przypadek. Planowałem stadninę koni. 
Jak zaczęliśmy uprawiać pole, okazało się, że 
są tam piaski, sięgając głębiej jeszcze więk-
sze. Tak stałem się kopaczem piasku. Miłość 
do koni pozostała...

Piasek zamiast koni
Rozmowa z Władysławem Kołkiewiczem, prezesem ZPW Mosty

Od połowy sierpnia kierowcy wystarcza-
jąco sprawdzili to, co zrobił kielecki Fart na 
drodze z Wólki Milanowskiej do Ostrowca. 
Zmodernizowana trasa, nowa nawierzchnia, 
obiekty inżynieryjne, obwodnica Nowej 
Słupi, wzdłuż niej droga serwisowa dla ruchu 
lokalnego, to wszystko pozwala na sprawne i 
szybkie, a co najważniejsze, bezpieczne poko-
nywanie trasy z Kielc do Ostrowca. 

Nic dziwnego, że gdy inwestorzy, projek-
tanci i wykonawcy spotkali się z przedstawi-
cielami władz samorządowych, wartko płynę-
ły podziękowania i gratulacje za tę inwestycję. 
Starostowie i wójtowie powiatów i gmin, przez 
które droga przebiega, przybyli z dyplomami, 
listami gratulacyjnymi, upominkami. Księża 
tradycyjnie poświecili obiekt, by służył on bez-
piecznie kierowcom, lokalna kapela zapewni-
ła odpowiedni nastrój spotkaniu, a wszyscy, 
którzy przyczynili się do przygotowania, sfi-
nansowania i wykonania modernizacji drogi, 
mieli okazje dokonać przecięcia wstęgi – sym-
bolicznego otwarcia trasy.

Gratulacje i podziękowania inżynierom 
i technikom za solidne wywiązanie się z tak 
ogromnego zadania, przekazał Andrzej Pa-
welec, przewodniczący Komisji Kwalifikacyj-
nej naszej Izby.

Dla przypomnienia 22 kilometrowy 
odcinek trasy kosztował 80,6 mln, dofinan-
sowanie z wojewódzkiego RPO wyniosło 
72,3 proc. Projekt modernizacji opracowała 
pracownia kielecka rzeszowskiego „Promost 
Consulting”, pod kierunkiem Andrzeja Ka-
sprzyka, wykonawcą był kielecki Fart, zarzą-
dzany przez prezesa Mirosława Szczukiewi-
cza, kierownikiem budowy – Jerzy Żołądek, 
kierownikiem robót - Rafał Markiewicz, obaj 
są członkami naszej Izby.

Szybko i bezpiecznie 
do Ostrowca
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Dwa lata zastoju?
Spada aktywność inwestycyjna sek-

tora publicznego, zamówienia agend rzą-
dowych i samorządów mają też mniejszą 
wartość. Wpłynie to na dynamikę PKB od 
2012 roku – stwierdza „Rzeczpospolita”. 

Według danych Urzędu Zamówień Pu-
blicznych, od stycznia do lipca wartość roz-
strzygniętych przetargów na roboty budow-
lane wyniosła 17,6 mld zł, tym samym spadła 
o 5,8 mld zł w stosunku do porównywalnego 
okresu 2010 roku. Statystyki dotyczą zamó-
wień o wartości od 13 tys. euro do 4,8 mln 
euro.

Tendencję spadkową potwierdzają też 
m.in. dane GDDKiA, która w 2010 roku pod-
pisała 46 umów na budowę i przebudowę dróg 
o wartości 23,4 mld zł, a przez osiem miesięcy 
tego roku jedynie 12 na 4,7 mld zł. I w ciągu 
najbliższych dwóch lat nie będzie lepiej.

Najbardziej zatrwożeni sytuacją są przed-
siębiorcy, dla których zamówienia publiczne 
stanowią główne źródło dochodów. Prezes 
Budimex SA, Dariusz Blocher ocenia, że spa-
dek zamówień jest chwilowy. Jednak najbliż-
sze 2 lata dla firm budowlanych będą ciężkie” 
– mówi.

- Na koniec listopada wykonano wszyst-
kie stropy konstrukcji budynku, do ukończe-
nia pozostaną dachowe elementy attyk oraz 
część konstrukcji stalowej w centralnej czę-
ści obiektu – tzw. świetlika dachowego oraz 
przeszklonej windy panoramicznej – mówi 
Tomasz Koniusz z SPS Construction, dyrek-
tor budowy Galerii Korona.

Wspomnianą konstrukcję dostarczyła WKS 
Skanska Exbud Budownictwo. Ma ona po-
wierzchnię ponad 2400 m2 i kształt bumerangu, 
przykrywa środkową część galerii, naturalne 
oświetlenie obejmie najniższe kondygnacje.

Generalny wykonawca konstrukcji SPS 
Construction chce zakończyć swe roboty 
w grudniu. – Wraz z demontażem żurawi 
wieżowych, planujemy opuścić plac budowy 
przed świętami.

Natomiast inwestor od kilku miesięcy zaj-
muje się prowadzeniem prac instalacyjnych 
i wykończeniowych, a także wyposażeniem 
technicznym obiektu.

Ciekawostką kieleckiej galerii jest zloka-
lizowanie parkingu samochodowego na gór-

nych kondygnacjach, do których prowadzą 
dwukierunkowe tzw. rynny dojazdowe.

Zmodernizowano także ulice przylegają-
ce do obiektu, dla zapewnienia odpowiedniej 
komunikacji z innymi częściami miasta.

KORONA!



4/2011 Biuletyn Świętokrzyski22

Wymyślono na świecie, w Europie szcze-
gólnie, przepisy FIDIC. Wielu narzeka, 
krytykuje. Są to przepisy pozwalające inwe-
storowi i wykonawcy na poprawne prowa-
dzenie budowy. Jak się pojawią problemy, to 
FIDIC pokazuje procedury według których, 
bezstronnie proces inwestycyjny można 
skończyć.

FIDIC  i wszystko jasne…
Problemem jest to, że nasza administracja, 

nie chce korzystać z FIDIC. Zamawiający 
mówią często, że nie mogą.

- Rozumiem, że doświadczenia urzęd-
ników, którzy podejmowali zdrowo-
rozsądkowe decyzje i spotkali się przy 
późniejszych kontrolach z uwagami lub 
nawet zarzutami, nie mają tu żadnego od-

niesienia. FIDIC reguluje w sposób jasny 
określone postępowanie w przypadkach 
spornych lub krytycznych. Prowadziłem 
kilka budów i w niektórych momentach, 
procedury FIDIC były pomocne przy spo-
rych różnicach zdań uczestników procesu 
inwestycyjnego- twierdzi doświadczony 
budowlaniec.

FIDIC nie jest utrudnieniem dla urzędni-
ków, to jest broń dla nich przed ewentualnymi 
kontrolami – zapewnia nasz rozmówca.

Czy nie przesadzamy z apelami o rzetel-
ność budowania?

- Odpowiednie procedury stają się ko-
niecznością na budowach, wykonujemy 
przecież coraz bardzie skomplikowane pra-
ce, używa się 70 tysięcy materiałów, kilka ty-
sięcy technologii. Na skutek zaniedbań, złe-
go przygotowania lub zaplanowania robót, 
nie przestrzegania procedur lub instrukcji 
jak stosować technologie, dochodzi zaraz do 
jakiegoś nieszczęścia, albo w czasie eksplo-
atacji obiektu. Analizy katastrof nie tylko 
budowlanych mówią o tym, że tak napraw-
dę zawinił człowiek, bo nie postępował we-
dług procedur. Im bardziej skomplikowane 
dziedziny, np. lotnictwo, to tych procedur 
jest więcej i bardzo szczegółowych. Budow-
nictwo równie z jest skomplikowane, ale nie 
wszyscy zdają sobie z tego sprawę.– twierdzi 
Roman Mikina, doświadczony budowlaniec, 
na co dzień dyrektor Oddziału Budownictwa 
Kolejowego Skanska SA.

Kto ma to robić ?
-Tworzenie procedur, stosowanie ich 

oraz uczenie ludzi wykonujących opisane 
w nich prace jest warunkiem poprawno-
ści w budownictwie. To jest obowiązkiem 
firmy wykonawczej, która powinna mieć 
– lub zlecić opracowanie - plany montażu, 
zasady bezpiecznego wykonywania robót, 
a także systemy okresowego dokształcania 
pracowników, nie tylko o nowościach, ale 
o stałych wymaganiach, o których często 
się zapomina, bo ludziom wydaje się, że 
je znają. Konieczne jest też kształcenie 
umiejętności pracy zespołowej, bowiem 
w budownictwie nie ma już prawie wyizo-
lowanych jednostkowych stanowisk. Nikt 
tego nie uczy młodych ludzi, tym musi się 
zająć firma, małe biznesy powinny korzy-
stać z usług ośrodków szkoleniowych lub 
Izby Inżynierów. Idzie tu o podporządko-
wywanie się woli większości, odwagę po-
wiedzenia własnego zdania, tego brakuje 

nawet absolwentom uczelni. Na studiach 
biernie słuchają, nie mają możliwości 
przedstawiania własnych opinii, wręcz 
sprzeciwić się.

W czym się to objawia ?
- Kiedy mamy problem do rozwiązania 

nie tylko nie szukamy ludzi, często z innych 
dziedzin, z którymi będziemy współpraco-
wać przy jego rozwiązaniu, ale obawiamy się, 
że oni będą się wymądrzać i przeszkadzać, 
mogą być zagrożeniem dla nas. My wiemy 
lepiej. A przecież wspólna praca może przy-
nieść najlepsze rozwiązanie. Przykładem 
jest ścieżka rowerowa. Inżynier drogowiec 
ją zaprojektuje, zrobi to bardzo dobrze, ale 
lepszy efekt da praca zespołu, z udziałem 
policjanta, który zasugeruje poprowadze-
nie ścieżki bez zakłócenia ruchu drogowego, 
faceta od przyrody, który wskaże, aby trasa 
wiodła koło ciekawego pomnika przyrody, 
miejskiego architekta mającego w głowie 
plan miasta i jego rozwoju, no i oczywiście 
z udziałem mieszkańców, dla których ta in-
westycja ma powstać – niech zaproponują 
swoją trasę. Idzie o to, by praca zespołowa 
nauczyła nas słuchać innych, bo nie mamy 
monopolu na wiedzę i trafne pomysły. Także 
korzystać z pomocy tych, którzy takie roz-
wiązania zrealizowali.

Kiedyś przed laty, było hasło – uczyć się 
nawet od diabła …

- Właśnie. Największe polskie firmy 
zawarły porozumienie, dotyczące bezpie-
czeństwa na budowach, zobowiązując się 
do pracy nad jego poprawą. Służyć temu 
ma przyjęta zasada, że nasza wiedza jest 
jawna, możemy ją wszystkim bezinteresow-
nie przekazać, i chętnie to czynimy. Zapra-
szamy kooperantów, podwykonawców na 
nasze budowy, pokazujemy wszystko, wy-
magamy też stosowania tych minimalnych 
standardów. Gdyby Izba zechciała wesprzeć 
tę akcję, na pewno efekty byłyby dużo więk-
sze. Czekamy na odzew z mniejszych firm. 

Mamy obszerny system szkoleniowy, z któ-
rego wspomniane firmy mogą skorzystać.

Jak skłonić budowlańców do dokształca-
nia ? 

- Wymogi na uprawnienia są, egzaminy 
w jakimś stopniu sprawdzają umiejętności 
praktyczne. Pozostaje wyjaśnić członkom 
Izby, że wiedza nie jest dana raz na zawsze, 
że trzeba ją uzupełniać. Także przypomi-
nać. I dbać o osobisty zawodowy rozwój, 
podejmowanie nowych wyzwań. Przez całe 
życie. W dużych firmach są uwarunkowa-
nia przy awansach – trzeba wykazać się 
ukończeniem przeszkolenia w takich czy 
innych zagadnieniach. I to należy egzekwo-
wać. U nas czynimy to od szeregowego pra-
cownika po dyrektorów. Asystent w biurze 
projektów faktycznie przez rok musi popra-
cować na budowie od rana do wieczora, aby 
poznał pełny cykl budowy. Nie można się 
wykpić zaświadczeniem, że się odbyło taką 
praktykę. …Bowiem już Stanisław Staszic 
wskazywał na konieczność posiadania wie-
dzy teoretycznej oraz umiejętności prak-
tycznych. Dziś dochodzi jeszcze – doce-
niana na Zachodzie –wiedza i wrażliwość 
społeczna. Bo inżynier to nie tylko człowiek 
od norm i techniki, ale także humanista – 
społecznik.

Ścieżką do wiedzy
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Konsulat Rumunii 
w Kielcach

Gośćmi uroczystego otwarcia Honorowe-
go Konsulatu Generalnego Rumunii w Kiel-
cach, byli m.in. ministrowie spraw zagranicz-
nych Rumunii Teodor Baconschi oraz Polski 
Radosław Sikorski. Gospodarzem spotkania 
był honorowy konsul generalny Rumunii 
w Kielcach, Michał Sołowow.

– Bardzo się cieszę, że pan Michał Soło-
wow zgodził się pełnić rolę naszego konsula. 
W związku z tym, że pan Sołowow jest jed-
nym z największych polskich przedsiębior-
ców, mamy nadzieję, ze ta funkcja nie będzie 
tylko i wyłącznie honorowa –powiedział mi-
nister Teodor Baconschi.

– Rosną nasze obroty handlowe, dlatego 
tak naturalnym jest fakt, że konsulem został 
jeden z liderów polskiego biznesu. Życzę 
panu Michałowi Sołowowowi powodzenia 
w zaszczytnej misji, a mieszkańcom regionu 
pożytku z działalności nowej placówki - do-
dał minister Radosław Sikorski.

– Rumunia to dobry klimat do inwesto-
wania, to przyjazne prawodawstwo, to rów-
nież przyjazne władze. Widać w tym kraju 
bardzo szerokie otwarcie na inwestorów za-
granicznych. Wierzę, że wspólne rozwijanie 
wzajemnych relacji biznesowych pomoże 
również w budowaniu relacji kulturalnych 
i międzyludzkich. Będziemy tę misję realizo-
wać regionalnie, tutaj w Kielcach - podkreślił 
Michał Sołowow.

Modernizacje  
nagrodzone

Doroczne nagrody w konkursie Moderni-
zacja roku 2010, otrzymana firma Anna-Bud 
z Bilczy, za wykonanie prac na amfiteatrze kie-
leckim na Kadzielni, natomiast jędrzejowski 
Kartel wyróżniono za odnowienie i przebu-
dowę miejscowego Domu Kultury. Gratu-
lujemy pracownikom obu świętokrzyskich 
firm.Wręczenie nagród odbyło się tradycyj-
nie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wiadukty
- Tym razem mam optymistyczne wiado-

mości. Wychodzimy z robotami z ziemi. Upo-
raliśmy się z wszelkimi instalacjami sprzed 
lat, wykonaliśmy nowe. Spore elementy wia-
duktów już widać. Niedługo będziemy usta-
wiać rusztowania pod ustrój nośny pierw-
szego z nich – z radością zapewnia Katarzyna 
Rudnicka z Mota - Engil Central Europe, dy-
rektor kontraktu budowy węzła Żelazna.

Podpory wiaduktów, ściany oporowe, co-
dziennie coś się betonuje, wylewa żelbetowe 
elementy konstrukcji. Są odcinki ulic pokryte 
warstwami bitumicznymi. W listopadzie pra-
cowało na budowie blisko sto osób.

Wreszcie też wykonawcy otrzymali więk-
szośc terenów do dyspozycji i mogą w prowa-
dzić roboty w szerszym zakresie. W niektó-
rych miejscach utrudnieniem są odkopywane 
kable,do których nikt się nie przyznaje.

– W zimie będą kontynuowane prace 
przy bliźniaczym wiadukcie oraz kolejnym 
obiekcie łączącym się ze starą konstrukcją 
nad torami kolejowymi.

Do Kurozwęk
- Wykonujemy przejścia z gotowych rur 

stalowych dla małych zwierząt. Mamy już 
warstwę MC z dodatkiem emulsji na całej 
trasie, przykrytą warstwą wyrównawczą 
i wiążącą. Poszerzenia jezdni na kilku od-
cinkach też wykonano. Cztery z siedmiu 
mostów zostały wyremontowane, zrealizo-
waliśmy blisko 40 proc. wjazdów do posesji. 
Jest ścieżka rowerowa w Chmielniku i Sta-
szowie – zapewnia Norbert Wnuk z kielec-
kiego Strabaga.

Wykonane zostały wykopy i nasypy pod 
obwodnicę w Kurozwękach, stabilizacja 
gruntów, jest podbudowa z tłucznia, a jak po-
goda pozwoli to będzie też warstwa podbudo-
wy bitumicznej. Na razie roboty przebiegają 

Norbert Wnuk, absolwent budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej, uprawnienia 
drogowe, członek Śląskiej Izby. Kierownik 
budów: drogi Staszów - Chmielnik z obwod-
nicą Kurozwęk oraz modernizacji ulic w Bu-
sku Zdroju.

zgodnie z harmonogramem, zakończanie in-
westycji ma nastąpić 30 września 2012.

Przy torach
Ekipy oddziału kieleckiego Strabaga bu-

dują w Ostrowcu trasę obejmująca ul, Zagło-
by, skrzyżowanie 3 Maja z Samsonowicza, 
wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi 
i węzłem z drogą 755, mostem na Szewniance, 
z żelbetowymi ścianami oporowymi. Łącznie 
ok. 8 km jezdni.

– Zaawansowanie prac wynosi ok.45 
proc., do końca października 2012 mamy 
wykonać wszystko, a wartość inwestycji 
wyniesie ok.55 mln.Trudnosci nie brakuje, 
droga prowadzi pomiędzy torami a rzeczką, 
teren jest mocno uzbrojony w instalacje i in-
frastrukturę kolejowa i miejską, w niektórych 
miejscach natrafiliśmy na dawne wysypiska 
odpadów odlewniczych i hutniczych – mówi 
dyr.Waldemar Domżał

Na budowie zatrudnionych było 80 osób, 
w zdecydowanej większości pracują miejsco-
wi młodzi budowlańcy, absolwenci rożnych 
uczelni. Podwykonawcami są także firmy 
z okolicznych miejscowości.

Dyrektor kontraktu - Waldemar Domżał, 
członek naszej Izby, kierownik budowy Jerzy 
Gregoruk, członek Izby Podlaskiej.
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Migiem do Cedzyny
- Wszelkie zmagania z budową trasy wylotowej drogi 74 są zakoń-

czone. W ostatnich dniach listopada zgłoszone do odbioru inwestycji, 
przygotowane zostały stosowne operaty kolaudacyjne potrzebne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej drogi – oświadczył Pa-
weł Litwiński kierownik budowy z kieleckiego Farta.

W listopadzie wykonywano roboty wykończeniowe, uzupełniano 
bitumiczna warstwę ścieralną w miejscach instalacji podziemnych, na 
poboczach trwało porządkowanie terenów i ich zagospodarowanie, 

- Sprzyjająca  pogoda  
była nam potrzebna. Trwa-
ją przecież wszystkie roboty 
związane z podbudowami 
drogowymi, wykończanie 
nasypów, wykonywanie 
górnych warstw, już zreali-
zowana stabilizacja cemen-
tem na odcinku prawie 10 
km, są warstwy kruszywa, 
podbudowa pomocnicza, 
a także roboty bitumiczne, 
które wykonaliśmy na spo-
rych częściach nowej jezdni 
– zapewnia Artur Raczak 
z Mostostalu Warszawa, dy-
rektor kontraktu budowy 
obwodnicy kieleckiej.

Prace trwają na wszyst-
kich obiektach inżynieryj-
nych, które są możliwe do 
udostępnienia ekipom wy-

Pogoda dla obwodnicy 
konawczym. Zapowiadane 
przekładanie ruchu pojaz-
dów dotyczyć będzie obiek-
tów mostowych oraz 200-
300 metrowych odcinków 
dojazdowych do nich. 

W listopadzie doszło do 
sprężania jednoto z mostów, 
przystąpiono do wykony-
wania warstwy ochronnej 
asfaltem twardo lanym przez 
starachowicki Tarcopol. 
W listopadzie wszystkie fir-
my wykonawcze wykorzy-
stywało warunki pogodowe 
do aktywnej pracy, na ob-
wodnicy pracowało w tym 
okresie 750 osób.

- Przy tak rozpędzonej 
maszynie jaką jest robota na 
obwodnicy, każdy tydzień 
dobrej pogody to jest dobro-
dziejstwo dla wykonawców, 
dlatego staramy się nic nie 
stracić, a wręcz jak najwię-
cej wykorzystać czasu na 
pilne prace.

Generalny wykonawca 
chce w zimie wykorzystać 
sprzyjające warunki do 
prac wykończeniowych na 
drogach - układanie prefa-
brykatów betonowych do 
odprowadzenia wód desz-

- Prace na obwodnicy Jędrzejowa przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem, zakres rzeczowy i finansowy jest zadowalający. Dobra 
pogoda pozwoliła na znaczne postępy w robotach ziemnych i na-
wierzchniowych. Pod koniec września zaliczyliśmy kamień milo-
wy, czyli wykonanie 30 proc. kontraktu, mimo iż faktyczne prace 
rozpoczęliśmy na wiosnę - twierdzi Andrzej Czyż kierownik kon-
traktury z krakowskiego Budimexu.

Oby tak dalej

kontynuowano prace przy  
drogach serwisowych – ru-
chu lokalnego.

Ostatnie pociągnięcia 
ekip wykonujących oznako-
wanie poziome, utwierdzały 
kierowców,że wszystko jest 
przygotowane do otwarcia 
trasy. W Cedzynie początek 
stanowi rondo, w Kielcach 
skrzyżowanie Warszawskiej 
ze Świętokrzyską.

Drogę 74 wykonywało 
konsorcjum, którego liderem 
był kielecki PRI Fart, a współ-
uczestnikami - Mosty Łódź 
i Fardub Consulting Kielce-
(projekt). Kierownikami byli 
– Piotr Radomski i od roku 
Paweł Litwiński.

Na przełomie listopada 
i grudnia zakończy się wylewa-
nie ostatnich ustrojów nośnych 
wiaduktów. Przezbrojenia i in-
frastruktura techniczna jest 
w pełni wykonana, kontynu-
owana jest kanalizacja deszczo-
wa, trwa także stabilizacja na-
sypów i tworzenie podbudowy 
pod jezdnie. Pojawił się pierw-
szy próbny czarny odcinek dro-
gi – podbudowy mineralno-bi-
tumicznej.

Zostały jeszcze do wykonania 
wysokie nasypy na odcinkach 
dojazdowych do dwóch najwyż-
szych wiaduktów na całej trasie. 
Rozpoczęto roboty przy koryto-
waniu dróg serwisowych wzdłuż 
obwodnicy.

czowych, formowanie poboczy, montowanie barier ochronnych 
i przede wszystkim fundamenty pod ekrany akustyczne, których jest 
znaczna ilość.


