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Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa
02-134 Warszawa, 
ul. 1 Sierpnia 36 B
e-mail: maz@piib.org.pl
www.maz.piib.org.pl

godziny pracy biura:
poniedziałki i czwartki : 09.00-18.00
wtorki, środy: 08.00-16.00
piątki: 08.00-14.00

Biuro Izby:
sekretariat biura: pok. 126
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 50, 
GSM 693-933-031
fax. 22 868 35 49
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Przewodniczący Rady MOIIB
sekretariat: pok. 126
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl

Porady prawne udzielane są po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.
tel.: 22 868 35 50 wew. 145

Komisja Rewizyjna
przyjęcia interesantów pok. 122
dyżury w czwartki, godz. 14.00-15.00

Komisja Kwalifikacyjna:
sprawy nadawania uprawnień budowlanych 
i tytułu rzeczoznawcy - parter, wejście II
pok. 11, 12
dyżury: pon. i czw. godz. 16.00-18.00
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
sekretariat - przyjęcia interesantów pok. 120
dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00
tel. wew. 135

Sąd Dyscyplinarny
sekretariat - przyjęcia interesantów - pok. 120
dyżury - środa - godz. 10.30-13.30
tel. wew. 145

Dział Członkowski:
przyjęcia nowych członków 
i wydawanie zaświadczeń - pok. 101 
telefon bezpośredni: 22 878 04 11 
   
Dział Doskonalenia Zawodowego:
czytelnia norm i czasopism: pok. 121
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10, 
wew 140 i 141

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

n Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów
tel.: 693 933 032
e-mail: btciechanow@maz.piib.org.pl

n Ostrołęka
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel.: 693 933 033
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl

n  Płock
09-402 Płock, ul. Jachowicza 2, III p. pok 67
budynek Filii Politechniki Warszawskiej
tel.: 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

n  Radom
26-600 Radom, ul. Wodna 13/21, I p. pok. 204
budynek Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
tel.: 693 933 035
e-mali: btradom@maz.piib.org.pl

n  Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
tel.: 693 933 036
e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl

Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Rada Programowa:
Przewodniczący: Mieczysław Grodzki 
Członkowie: Andrzej Bratkowski,
                   Jerzy Kotowski, 
                   Leonard Runkiewicz.

Nakład: 18.000 egz.

 

Samorządowe porządki
II Nadzwyczajny Zjazd PIIB

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa porządkuje i usprawnia zasady swojego 
funkcjonowania. 20 sierpnia 2015 r. odbył się w Warszawie II Nadzwyczajny Krajo-

wy Zjazd PIIB. Projekt zmian do statutu przygotował Zespół, powołany po XIV Zjeździe 
Sprawozdawczym przez Radę Krajową, złożony z przewodniczących izb okręgowych, 
który pracował pod przewodnictwem M. Grodzkiego. W czasie obrad delegaci wprowa-
dzili zmiany w statucie Izby oraz w regulaminach organów krajowych i okręgowych. Po-
parło je 94,4% obecnych delegatów.
  Możemy być dumni z faktu, że gdy organizacja wykorzystując własne doświadcze-
nia długoletniej działalności potrafi dostrzec potrzebę wprowadzenia zmian do swojego 
statutu i uchwalić je w tak przekonywający sposób, świadczy o jej wyjątkowej dojrza-
łości i poczucia ważności misji, którą spełnienia. Wprowadzone zmiany są inspirowa-
ne spostrzeżeniami zawodowców, którzy zaproponowali zapisy, ograniczające swobody 
interpretacyjne,: nałożonych na siebie  zasad współpracy, wzajemnych zależności oraz 
uniezależnienia samorządu od decyzji zewnętrznych. 
  Zarówno statut, jak i regulaminy stanowią ważne wewnętrzne dokumenty samorzą-
du. Mają stymulować racjonalne i efektywne działania organów statutowych, w celu od-
powiedzialnego i skutecznego realizowania zadań, stojących przed całym samorządem, 
dla dobra interesu publicznego, ale również dla zabezpieczenia interesu  inżynierskiego 
środowiska.  

  16 września miała miejsce w salach Pa-
łacu Prymasowskiego, jubileuszowa gala  
z okazji XXV-lecia Izby Projektowania Bu-
dowlanego. To unikalna organizacja poza-
rządowa, zajmująca się zagadnieniami pro-
jektowania w naszym Kraju. W całej swojej 
historii toczy nierówną walkę o tworzenie 
właściwych warunków dla projektowania  
i uświadamianiu, że optymalizacja kosztów 
procesu inwestycyjnego ma największe szan-
se na etapie projektowania. 
  IPB należy do najbliższych naszej Izby 
partnerów w działalności na rzecz właści-
wego kształtowania przepisów, regulujących nasze życie zawodowe,  budujących prestiż 
inżyniera budownictwa. Gala zgromadziła liczne grono wybitnych w świecie budowla-
nym przyjaciół Izby, którzy swoja obecnością, akcentowali najwyższe uznanie, zwłasz-
cza dla jedynego w ćwierćwieczu Prezesa tej organizacji Ksawerego Krassowskiego 
i grona jego współpracowników. Wsród Gości znaleźli się m. in. Prezes PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki, przewodniczący ŚOIIB, Franciszek Buszka i nasz przewodniczący 
- Mieczysław Grodzki, którego Izba projektowania uhonorowała tytułem Członka Ho-
norowego.  W toku gali wręczono liczne wyróżnienia. Były to odznaki Honorowe KIG,  
dyplomy i statuetki pamiątkowe dla „ Najlepszej Firmy Projektowo Inżynierskiej XXV 
lecia, „Najlepszego Menadżera Projektowania” i Firmy wzorowo współpracującej z pro-
jektantami. 
   Uroczystość po bardzo sympatycznym występie zespołu muzycznego, zakończył 
poczęstunek, podczas którego odnawiali swoje liczne dawne relacje po latach koledzy  
i przyjaciele. Przyłączamy się do życzeń dalszej, dającej satysfakcje działalności naszym 
przyjaciołom w Izbie projektowania Budowlanego.                                              Redakcja 

Koleżanki i Koledzy 

Z okazji tradycyjnego Dnia Budowlanych najserdeczniej życzę Wam 
szerokich możliwości w wyborze ofert pracy, osiągania satysfakcji zawodowych, 

wynagrodzeń adekwatnych do wartości zadań, które przypadnie Wam 
w udziale realizować, a także pomyślności w życiu osobistym. 

Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Rady  MOIIB



fakcję i może powiedzieć „ja ten obiekt bu-
dowałem i jestem z niego dumny”. 
  Z kolei Zbigniew Janowski, przewod-
niczący ZZ „Budowlani” na ręce Mieczysła-
wa Grodzkiego przekazał „część gorących 
życzeń”. Wszystkim inżynierom zaś, od 
załóg budowlanych przekazał „dużo po-
myślności w rozwoju firm i Izby, by nie bra-
kowało pracy i wielu życiowych wyzwań w 
służbie dla gospodarki i mieszkańców”.
  Barbara Malec, szefowa Łódzkiej 
OIIB w imieniu pozostałych Izb przekaza-
ła życzenia dla mazowieckich inżynierów. 
Podkreśliła, że łączy nas bliska współpraca 
i zrozumienie dla realizowania naszych waż-

kich spraw.
  Po ciężkiej pracy przyszedł 
czas na podsumowanie dokonań 
i nagrodzenie najbardziej zasłu-
żonych. Odznaczenia honorowe 
i dyplomy w uznaniu zasług dla 
rozwoju gospodarki RP, przy-
znane przez Ministra Gospodarki 
Janusza Piechocińskiego otrzy-
mali: Zbigniew Grabowski, 
Zbigniew Kledyński i Tadeusz 
Gałązka. Dekoracji dokonali: wi-
ceminister Tomasz Jędrzejczak  
i Andrzej Dobrucki.
 
   Dyplomy z okazji 25-lecia pol-
skiej transformacji, w uznaniu za 
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Dzień Budowlanych Mazowsza
 - My, Budowlani Mazowsza mamy prawo 
być dumni z roli i miejsca, jaką przypadło 
nam spełniać w życiu regionu i w społeczeń-
stwie - mówił Mieczysław Grodzki, prze-
wodniczący Rady MOIIB, witając przyby-
łych na uroczystość Dnia Budowlanych - Na 
Mazowszu pracuje, co siódmy zatrudniony 
w krajowym budownictwie. Tu wydatkowa-
na jest, co szósta złotówka, przeznaczona w 
kraju na inwestycje, modernizacje i remon-
ty. Tu wreszcie, realizujemy blisko 20 proc. 
wszystkich innowacyjnych i nowoczesnych 
zadań inwestycyjnych w kraju… 

  Do naszej Izby, by świętować z in-
żynierami mazowieckimi przybyli licznie 
goście. Byli wśród nich m.in. podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - 
Tomasz Jędrzejczak; Zbigniew Janowski, 
przewodniczący ZZ Budowlani i Jaromir 
Grabowski, Mazowiecki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.  

  Przybyli przedstawiciele PIIB: prezes 
Krajowej Rady, Andrzej Dobrucki, prof. 
Zbigniew Grabowski - Honorowy Prezes 
KRPIIB, prof. Zbigniew Kledyński - wice-
prezes KR i prorektor PW, Marek Walicki 
- dyrektor Biura PIIB oraz przedstawiciele 
bratnich organizacji samorządów zawodo-
wych, szefowie  izb okręgowych PIIB, rek-
torzy i dziekani wydziałów budownictwa  
w regionie. 
 - Z satysfakcją  podkreślam - mówił Mie-
czysław Grodzki - że nasz wysiłek skierowa-
ny jest na doskonalenie umiejętności zawo-
dowych i znajomości prawa gospodarczego.  
W ub.r. liczba uczestników szkoleń wzro-
sła do 72 proc. Rozwija się czytelnictwo 
prasy fachowej, wzrosła frekwencja w na-
szej bibliotece, rośnie liczba korzystających  
z norm, z e-learningu. Sądzimy, że tematyką 
doskonalenia zawodowego trafiamy w zain-
teresowania Kolegów, o czym świadczą licz-
ne przypadki braku miejsc na największej 
naszej Sali.
   - Uważamy - w gronie przedsiębiorców, 
ludzi nauki, organizacji pozarządowych  
i społecznych, sektora spółdzielczego - że 

potrzebne jest reaktywowa-
nie resortu budownictwa, 
zdolnego do stworzenia wi-
zji rozwoju kraju i ożywienie 
budownictwa mieszkaniowe-
go. Przed rokiem w Sejmie 
sformułowaliśmy potrzebę 
reaktywowania resortu. Dziś 
popieramy inicjatywę, którą 
podjął Związek Zawodowy 
„Budowlani”, który wraz z 
grupą czołowych organizacji 
związanych z budownictwem, 
wystosował apel o reaktywo-
wania po wyborach Minister-
stwa Budownictwa i Mieszkal-
nictwa.    
 Z kolei wiceminister Tomasz Jędrzej-
czak przekazał w imieniu wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego i Adama Struzika, 
Marszałka Województwa, podziękowania za 
trud włożony w rozwój budownictwa i go-
spodarki regionu. 
  - Świętujemy dziś i jest to dzień radości 
z powodu dokonań i zadowolenia z dobrze 
wykonanej pracy - stwierdził Andrzej Do-
brucki, prezes PIIB - Budownictwo łączy 
wszystkich - wykonawcę, inwestora i użyt-
kownika. Inżynier odpowiada za zdrowie 
ludzi i bezpieczeństwo budowli. Ma satys-

Przemawia Zbigniew Janowski

Przewodniczący okręgowych izb, od lewej: Adam Rak, 
Mariusz Dobrzyniecki, Barbara Malec, Mieczysław Grodzki 

i Franciszek Buszka

???

 Janusz Piechociński Złotym Promotorem Budownictwa 2015 
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Prezes PIIB, Andrzej Dobrucki, wręcza odznaczenia profesorom: Zbigniewowi Grabowskiemu 
i Zbigniewowi Kledyńskiemu

Andrzej Ziomek, zdobywca pucharu przechodniego przewodniczącego MOIIB 

Wyniki konkursu  Firma inżynierska Mazowsza roku 2015 
przedstawił Prezes Zarządu Wydawnictwa Inżynier Budownictwa 
Jaromir Kuśmider. Nagrodzono firmy: 

Kategoria Firma wykonawcza 
1. PHUB „Łucz - Bud” sp. z o.o. z Radomia
2. KDM INSTALACJE  Sp. z o.o z Warszawy 
3. FIRMA BUDOWLANA BUDMARKS S.J. z Ciechanowa  

Kategoria Firma projektowa, konsultingowa  
1. BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
2. EKOPROJEKT Sp. z o.o. z Warszawy

Kategoria Firma zarządzająca 
1. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA 
    „ZACHÓD” z Warszawy
2. AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI z Płocka 

aktywne propagowanie idei 
i ducha przedsiębiorczości 
oraz zaangażowanie i wkład 
w rozwój polskiej gospodarki 
przyznane przez Wicepreze-
sa Rady Ministrów i Mini-
stra Gospodarki, otrzymali: 
Jadwiga Dłuska, Konrad 
Włodarczyk, Dariusz Wa-
lasek, Daniel Kózka, Marek 
Ziomka, Tadeusz Gałąz-
ka, Jacek Chudziak, Piotr 
Szymczak, Krzysztof Lato-
szek i Jan Świerczyński.
  Grupa zasłużonych 
działaczy Izby otrzyma-
ła Odznaczenia Honorowe 
PIIB, które wręczał Andrzej 
Dobrucki. Złote Odznaki otrzymały: Renata 
Bućko i Jadwiga Dłuska zaś Srebrne: Mar-
cin Pisarski, Andrzej Ziomek, Jan Oder-
kiewicz, Tadeusz Byczot, Jan Wyrębkow-
ski i Krzysztof Gradkowski.  
   Dzień Budowlanych jest okazją do roz-
strzygnięcia konkursu MOIIB Firma In-
żynierska Mazowsza. W tym roku po raz 
piąty jury konkursu wyłoniło najlepsze fir-
my  2015 r. Ogłoszone zostały też nazwiska 
Złotych Promotorów Budownictwa 2015 r. 
Zostali nimi: wicepremier Janusz Piechociń-
ski i dziennikarz „Gazety Wyborczej” Marek 
Wielgo. Laudację wygłosił zastępca prze-
wodniczącego Stanisław Wojtaś (str. 8).

Jubileuszową Nagrodę Specjalną dla najlep-
sze firmy na V-lecie Konkursu, otrzymała 
SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o. z Warsza-
wy. Wcześniej w konkursie dwukrotnie zdo-
bywała I miejsca i raz - II. (str. 10 i 16).
  Następnie Jerzy Kotowski, zastępca 
przewodniczącego Rady MOIIB wręczył 
specjalne wyróżnienia inżynierom za udział  
i uzyskane wyniki w cyklu turniejów bry-
dża sportowego o Puchar Przewodniczącego 
MOIIB, organizowanym w ramach działal-
ności Forum Samorządów Zawodów Zaufa-

nia Publicznego. Nagrody otrzymali: Andrzej 
Ziomek, Lechosław Piotrowski i Grzegorz 
Głasek. Puchar przechodni przewodniczące-
go przejął tegoroczny zwycięzca cyklu, An-
drzej Ziomek. 
  Na zakończenie oficjalnej części uroczy-
stości, uczestnicy wznieśli toast szampanem 
za powodzenie inżynierów i Izby. Następnie 
goście i gospodarze na tarasie podczas skrom-
nego przyjęcia „budowlanego”, przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego, mieli okazję 
porozmawiać o sprawach zawodowych i za-
cieśnić kontakty.  
  

Laureaci Konkursu
Firma Inżynierska Mazowsza 2015 r.



bie kawalkada pięciu łodzi „pychówek”, z na-
pędem typu „flisak” ruszyła w górę rzeki; w 
kierunku jeziora Krutyńskiego. Bezwietrznie, 
ciepło, miło, z uśmiechem na twarzy przeby-
liśmy prawie dwukilometrowy odcinek. Pie-
czenie kiełbaski, w ogniskach pływających w 
przyrzecznych szuwarach to nie lada wyzwa-
nie logistyczne.  Miejscowi „flisacy” mają to 
opanowane do perfekcji.  Miło upłynął czas 
w towarzystwie „Gondolierów Krutyńskich”.  
Po powrocie do ośrodka  wszyscy zbierali siły 
na spływ kajakowy.  Tym razem z napędem 
„każdy wiosłuje sam”.

A teraz coś dla ducha i ciała …
 

  Po śniadaniu, w czerwonych czapkach 
MOIIB i koszulkach „Super Inżynierów Bu-
downictwa” wszyscy usadowili się w kaja-
kach.  Trasa wiodła z jez. Krutyńskiego do 
zastawki na jez. Mokrym powrót do rzeki 
Krutyni i spływ do Fortu „Rosocha”.  Wokół 
piękne widoki.  To teren rezerwatu „Kruty-
nia” - utworzony na pow. 273,12 ha, obejmu-
jący jez. Krutyńskie, fragment dolnego biegu 
Krutyni oraz otaczające lasy a w nich rosnące 
jawory, buki oraz dęby.  
  Z jez. Krutyńskiego szlak prowadził 
przez dwukilometrowy odcinek rzeki do wsi 
Krutyń.  Ta część trasy uważana za jeden z 
najpiękniejszych na całym szlaku rzeką Kru-
tynią.  Wartki nurt poniósł kajaki wśród oka-
załych drzew.  Woda bardzo czysta o małej 
głębokości dała możli-
wość podglądania życia 
przy samym dnie rzeki.  
Jeszcze tylko krótki po-
stój w stacji turystycznej 
i kawalkada kajaków ru-
szyła dalej. Po ok. 2 km 
rzeka zwalnia swój bieg, 
ponieważ dopływamy do 
rozlewiska tamy młyń-
skiej w m. Krutyński 
Piecek. Przy tamie młyń-
skiej czekała przenoska.  
Ale jaki to problem dla 
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Szkolenia i rekreacja  

Piknik edukacyjny Krutyń 2015

Nie tylko na budowie…

W Krutyni, niegdyś obronnej 
stanicy myśliwskiej, spotka-

li się miłośnicy aktywnego spę-
dzania czasu i prawie wszyscy to 
znawcy sztuki budowlanej.  Przy-
jechali z różnych zakątków Ma-
zowsza, ale byli również goście z 
zagranicy.  Osada Krutyń będąc w 
drugiej połowie XVIII w. siedzi-
bą nadleśnictwa i podleśnictwa, 
liczyła 16 dymów.  W jej pobliżu 
funkcjonowała wówczas, i to po-
dobno nieźle, Krutyńska Karczma 
z 1. dymem, a dalej w dół rzeki Krutyński Pie-
cek z 3. dymami. To ciekawa, chociaż nieco 
odległa historia.

Tymczasem…

  ...pięćdziesięcioosobowa grupa „Super 
Inżynierów” zdążała do stacji turystycznej 
„Krutynianka”. Wszyscy dotarli w piątek 
24 lipca. Uczestników powitał Mieczysław 
Grodzki Przewodniczący MOIIB oraz jego 
zastępca Roman Lulis.  Organizatorzy z Biu-
ra Terenowego MOIIB w Ostrołęce po kilku 
komunikatach przedstawili program i wręczy-
li okolicznościowe koszulki i czapeczki.  
  O pięknie ziemi warmińsko-mazur-
skiej opowiedział Jarosław Kukliński, Za-
stępca Przewodniczącego W-MOIIB. Część 
edukacyjna zaczęła się od miłego akcentu.  
9 czerwca Prezydent RP, Bronisław Ko-
morowski wręczył nominacje profesorskie. 
Wśród osób, które otrzymały akty nominacyj-
ne był również nasz kolega, prof. Leon Usti-
nowicz. Z rąk kierownictwa Mazowieckiej 
Izby oraz wszystkich uczestników spływu 
przyjął gratulacje. A zaraz po tym przeprowa-
dził wykład Dlaczego BIM. 
   W trakcie ponad godzinnego wykładu 
koncentrowano się na modelach odzwiercie-
dlających fizyczne i funkcjonalne właściwo-
ści obiektów budowlanych, ale tym razem 
zapisanych cyfrowo. Model budowany jest 
z trójwymiarowych obiektów, którym nada-
wane są odpowiednie parametry. Wszystkie 
kolejne zmiany w elementach tworzących ten 
model są odwzorowane w trójwymiarowej 
przestrzeni, wg zadanych parametrów geo-
metrycznych i materiałowych.  Od tego tylko 
krok by wejść w przestrzeń n-wymiarową.   
A wszystko dzięki oprogramowaniu kompu-
terowemu,  wspomagającemu projektowanie.  

Czas na relaks …

  Zapadł już wieczór i cała grupa stawiła 
się na prawym brzegu Krutyni, zajęła miejsca 
w dużych łodziach.  Z pochodniami na dzio-

„Super Inżynierów” przenieść kajak przez 
150 m odcinek.  Dalej za młynem pojawia 
się przez chwilę szybszy nurt, by później, 
stopniowo rzeka mogła zwolnić swój bieg  
i zmienić charakter. Od tego momentu brzegi 
stają się niski, łąkowe, porośnięte trzcinami  
i roślinnością wodną.  Most drogowy i z pra-
wej strony widoczny fort we wsi Rosocha.  
  To końcowy punkt spływu.  Ale jak się 
później okazało nie dla wszystkich.  Jednego 
z uczestników płynącego samotnie, pochło-
niętego urokami mijanego krajobrazu udało 
się zatrzymać dopiero w Ukcie.

Wracamy do pracy …

  Szkolenie Bezpieczna praca na wysoko-
ści przeprowadził mgr inż. Janusz Bednar-
czyk.  To chyba jedyny Inspektor Państwowej 
Inspekcji Pracy członek MOIIB.  Kolejna 
porcja informacji zawodowej w powiązaniu  
z praktyką. „Budowlaniec” to przecież za-
wód zaufania publicznego, a to zobowiązuje.  
MOIIB od początku swojego istnienia bezpie-
czeństwo traktuje priorytetowo.
  Po dawce wiedzy coś dla żołądka... Tak 
przynajmniej było w planie. Ulewny deszcz, 
burza, brak prądu… i kolacja grillowa jest 
pod dachem. Perspektywa snu z pustym żo-
łądkiem to raczej nie jest powód do radości.  
Gospodarze ośrodka szybko jednak uporali 
się z przeciwnościami pogody.  Zapach grillo-
wanego mięsa szybko rozniósł się nad ośrod-
kiem i zapowiadał smaczną i obfitą kolację.  
Tak też i było.

To jeszcze nie koniec …

  W niedzielę, tuż po śniadaniu, mgr inż. Ro-
man Lulis przedstawia Układ komunikacyjny 
w aglomeracji warszawskiej. Obwodnica 
Marek i obwodnica Raszyna. Z obawą przed 
„zanudzaniem” w ten niedzielny poranek 
oczekiwaliśmy na wkroczenie do akcji Za-
stępcy Przewodniczącego MOIIB. I zaczęło 
się... Było ciekawie, konkretnie i widać było 
świetne przygotowanie do prezentacji.  Mapy, 
schematy, plany zawisły na ścianach sali kon-
ferencyjnej i do tego prezentacja komputero-
wa. Praca wykonana z pasją. Kolego Romanie 
GRATULUJEMY. 
  Organizatorzy, Biuro Terenowe w Ostro-
łęce, wręczyli zaświadczenia oraz podzięko-
wali za udział w pikniku edukacyjnym i spły-
wie kajakowym.

tekst i foto: Kazimierz Łoniewski

    Piknik edukacyjny wraz z VI Międzynarodowym Spływem Kajakowym Budow-
lanych MOIIB 2015 odbył się w dn. 24-26 lipca w samym środku Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego.  
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Nowe kadry

z poprzedniej sesji, w której nie zaliczyło eg-
zaminów prawie 20 proc. zdających.
  Andrzej Dobrucki, prezes Rady Kra-
jowej stwierdził, że rosną wymagania od 
inżynierów oraz odpowiedzialność za reali-

zowane inwestycje. Bo po 
prostu budowy są coraz no-
wocześniejsze, z wyższy-
mi kosztami. Dlatego nie-
zależnie od umiejętności  
i wiedzy - radził młodym - 
rośnie świadomość po dru-
giej stronie i coraz częściej 
występują roszczenia wo-
bec budowlanych, zwłasz-
cza projektantów. 
  Także wykonawcy 
są na bieżąco ocenia-
ni. Równocześnie ist-

 
Wyższe wymagania, wyższy poziom

Uprawnienia budowlane dla 482 inżynierów

Lepsza znajomość prawa i realiów bu-
dowlanych to szanse na to, żeby budo-

wy były prowadzone prawidłowo, by prze-
strzegano prawa i dbano o bhp pracujących 
- twierdzili członkowie komisji egzamina-
cyjnej. 
  Ze względu na ilość uzyskanych upraw-
nień, trzeba było wyznaczyć aż trzy terminy 
uroczystości wręczenia dyplomów „ofice-
rom budownictwa”. Inżynierowie przybyli 
na uroczystość niekiedy w towarzystwie 
rodzin, znajomych, a błyskające flesze apa-
ratów fotograficznych podczas uroczystości 
świadczyły, że będzie to dla nich cenna pa-
miątka.
  Mieczysław Grodzki, przewodniczący 
Rady Okręgowej witał inżynierów i gości. 
Pogratulował pomyślnych wyników egza-
minów i życzył im sukcesów zawodowych. 
Następnie Eugeniusz Koda, przewodni-
czący Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił 
wyniki egzaminów, podkreślając, że mimo 
podniesionej poprzeczki wymagań, odno-
towano lepsze przygotowanie inżynierów. 
Zapewne młodzi adepci wyciągnęli wnioski 

Dyrektor Jagoda Miszewska (w środku) 
oraz Komisja Kwalifikacyjna Izby 

Przemawia dyrektor Maria Szwałko

nieje silna presja na kierowni-
ków budów ze strony inwestora  
i pokusa do odstępstw od projektu  
i przyjmowane są zadania na wyrost. 
Nie można ulegać presji i upraszczać 
realizację obiektów. Za to się odpo-
wiada przed Rzecznikiem lub przed 
sądem. Prezes życzył świeżo upie-
czonym specjalistom dobrych wyni-
ków na budowach.

  Świadkami uroczystości były: 
Jagoda Miszewska - Dyrektor Biu-

ra Wojewody i  Maria Szwałko, zastępca 
dyrektora Wydziału Infrastruktury i Środo-
wiska w Urzędzie Wojewódzkim. Dyrektor 
Jagoda Miszewska stwierdziła: - Chętnie 
powitamy was w szeregach nadzoru służby 
inwestorskiej. Współpracujemy, na co dzień 
z wieloma podmiotami i chcemy, aby to była 
współpraca partnerska. Cenimy fachowość  
i kompetencje. Pomagamy w realizacji za-
dań. Z drugiej strony liczymy na to, że śro-
dowisko budowlanych będzie działało odpo-
wiedzialnie, zgodnie z wymogami prawa, tak 
jak wymaga tego etyka zawodu społecznego 
zaufania.
  Z kolei dyrektor Maria Szwałko zaprosiła 
młodych inżynierów i ich firmy do udziału 
w realizacji inwestycji na terenie aglomera-
cji warszawskiej. - Będziecie mogli realizo-
wać swoje ambicje zawodowe - powiedzia-
ła. - Uczestniczenie w pracach na wielkich 
budowach kształtuje osobowość inżyniera i 

Żołnierzom utyskującym na trudy ćwiczeń na poligonie, odpowiada się zazwyczaj 
„więcej potu teraz, mniej krwi później…”. Zasada ta daje się zastosować w przypad-
ku zdobywania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
przez inżynierów. Toteż solidnie popracowali w sesji wiosennej kandydaci do upraw-
nień i przyszły wyniki o kilka procent lepsze niż w sesji jesiennej. W sumie zdało 
egzaminy i uzyskało uprawnienia w lipcu br. 86, 2 proc. inżynierów - 482 osoby.



pomaga przezwyciężać wielkie problemy. 
Sądzę, że nie będziecie ich mieli przynaj-
mniej ze strony Urzędu Wojewódzkiego, 
który stara się być partnerem dla firm bu-
dowlanych. 

 Inżynierowie złożyli przysięgę.

Rota przysięgi

 Przyjmuję z dumą nadane mi uprawnie-
nia budowlane i ślubuję uroczyście:

- nigdy nie zawieść zaufania publicznego 
   jakim społeczeństwo, ustawą konstytucyjną,
   obdarzyło mój zawód;
-  dążyć do rozwoju cywilizacyjnego 
   społeczeństwa i współtworzyć jego kulturę;
-  stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
-  kierować się dobrem publicznym oraz 
   zasadami uczciwości zawodowej i osobistej;
-  przestrzegać zasad bezpieczeństwa budowli 
   i procesów budowlanych.

  Po odczytaniu treści roty ślubowania 
inżynierowie stojąc wypowiedzieli sło-
wo „ślubujemy” Następnie symboliczną 
lampką szampana uczczono to ważne wy-
darzenie.
  Przedstawiciele Izby oraz przybyli go-
ście rozpoczęli wręczanie uprawnień. Co 
chwilę było ono przerywane na wspólne 
zdjęcie z  kierownictwem Izby, z gośćmi 
lub Komisją Egzaminacyjną. A że była to 
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Prasa izbowa 
buduje nowe relacje 
  11 września br. odbyła się Sesja Rad 
Programowych Biuletynów Informa-
cyjnych Izb Okręgowych. Przedstawi-
ciele 16 pism i biuletynów pracowali na 
terenie malowniczego Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich w Wałczu. Spotkanie 
zorganizowano w ramach Konferencji 
Technicznej - Rewitalizacja obszarów 
zurbanizowanych - Energooszczędność.  
Radę Programowa „Inżyniera Mazow-
sza” reprezentowali Mieczysław Grodzki  
i Roman Lulis. 

  Prasa izb okręgowych ma różną formu-
łę. Są to klasyczne biuletyny, drukujące 
oficjalne materiały sprawozdawcze izb, 
ale i pisma - miesięczniki i kwartalniki – 
posiadające tytuły i redagowane, jako cza-
sopisma. Różna jest ich zawartość i jakość. 
Część izb dorobiła się magazynów na wy-
sokim poziomie edytorskim. Są to wydaw-
nictwa podejmujące aktualne problemy 
izb okręgowych i całego samorządu. 
  Z inicjatywy kilku izb postanowiono 
wydawać wkładki techniczne, o stoso-
wanych technologiach innowacyjnych,  
o urządzeniach kontrolno-pomiarowych i 
o codziennej pracy środowiska. Z zadowo-
leniem przyjęto tę inicjatywę i podzielono 
między siebie zadania wydawnicze. 

  Co zrobić - zastanawiano się w Wałczu - by 
wydawnictwa te skuteczniej wpisywały się w 
problematykę PIIB? Jakie powinny podejmo-
wać tematy, kto powinien być prezentowany 
na ich łamach i w jaki sposób. Zgodzono się, 
że zadaniem prasy powinna być konsolidacja 
środowiska inżynierskiego, budzenie świado-
mości właściwej dla zawodu zaufania społecz-
nego. Na wiele kwestii udzielono odpowiedzi. 
Inne problemy na pewno powrócą na następ-
nych spotkaniach.

Medale od prezydenta
 
  Na wniosek Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju członkom PIIB  przyznano wyso-
kie odznaczenia za działalność na rzecz bu-
downictwa. 4 sierpnia br. w Sali Białej Pałacu 
Prezydenckiego odbyła się uroczystość, pod-
czas której w imieniu Prezydenta  RP odzna-
czenia wręczył Olgierd Dziekoński, sekretarz 

miła uroczystość, młodzi inżynierowie nie kry-
li radości.  Byli wśród nich państwo inżynie-
rostwo: Katarzyna i Przemysław Strycharz, 
którzy jednocześnie zdobywali uprawnienia.
Otrzymaliśmy od nich kilka dni później miły 
mail:
  Niezwykle miło wspominać będziemy 
sierpniowe uroczyste wręczenie Uprawnień 
Budowlanych w siedzibie Mazowieckiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Uzyskanie upraw-
nień jest zwieńczeniem naszych długoletnich 
starań i zaangażowania oraz… dużym wyzwa-
niem związanym z pełnieniem samodzielnych 
funkcji technicznych. Choć pracujemy w dwóch 

Krótko
stanu w Kancelarii Prezydenta. Złote Krzyże 
Zasługi otrzymali nasi koledzy: Jerzy Put-
kiewicz i Roman Lulis. Obaj mają bogate 
dokonania dla budownictwa. 

  Roman Lulis, zastępca przewodniczącego 
Rady MOIIB, działa w samorządzie od po-
czątku jego powstania, pełniąc wiele funkcji. 
Sprawował nadzór inwestorski nad wieloma 
stołecznymi inwestycjami oraz brał udział w 
realizacji wielu obiektów na terenie aglome-
racji stołecznej. 
  Jerzy Putkiewicz m.in. w latach  1995-
2004 był zastępcą GINB. W latach 2004 
-2007 Mazowieckim Wojewódzkim Inspek-
torem Nadzoru Budowlanego Obecnie kieru-
je Biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
PIIB, Jest też członkiem Prezydium Rado 
MOIIB.
  O odznaczonych można przeczytać wię-
cej w „Inżynierze Budownictwa” nr 9.

różnych sektorach budownictwa już prawie 
dziesięć lat, nasza praca nadal daje nam 
wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywa-
nych czynności.

Katarzyna Strycharz - Dyrektor Techniczny 
„FORBUILD SA”, upr. konstr.-bud. 

do projektowania b.o.
Przemysław Strycharz - Inżynier Budowy 

„BUDECON S.A.”, upr. konstr.-bud. 
do projektowania i wykonawstwa b.o.

  Im oraz pozostałym, tegorocznym zdo-
bywcom uprawnień życzymy powodzenia 
w pracy i uzyskania kolejnych specjalności 
inżynierskich.
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Złoty Promotor Budownictwa 2015
Janusz Piechociński, wicepremier i Minister Gospodarki został Złotym Promoto-
rem Budownictwa 2015. Wskazała go Kapituła Konkursu.    

  Drugim tegorocznym laureatem  nagrody został Marek Wielgo 
dziennikarz „Gazety Wyborczej”, w której od 23 lat zajmuje się tematyką budownictwa. 

„Budownictwo” do Piechocińskiego?

Syzyf w skórze dziennikarza
Jeszcze w czasie studiów na Wydziale 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, w 1992 r. wpadło 
mu w ręce ogłoszenie o naborze dziennikarzy 
do „Gazety Wyborczej”. Kiedy w redakcji 
zobaczył tłum kandydatów, zwątpił, czy uda 
mu się dostać pracę. Jednak ją dostał.  Po 
roku pracy w „Gazecie Stołecznej”, gdzie też 
„przez przypadek” - jak sam przyznaje - za-
czął pisać o rynku nieruchomości i sprawach 
mieszkaniowych, został przeniesiony do dzia-
łu gospodarczego. Do dziś zajmuje się m.in. 
problematyką związaną z budownictwem, 
nieruchomościami, całą sferą mieszkaniową 
(w tym m.in. kwestiami finansowymi - po-
datkami, kredytami), a także reprywatyzacją 
i zamówieniami publicznymi. Dwukrotnie był 
nominowany do prestiżowej nagrody dzien-
nikarskiej pisma „Press” w kategorii „news”  
i „dziennikarstwo specjalistyczne”. Przez te 
lata uzbierało mi się sporo nagród i wyróżnień, 
w tym m.in. honorowy medal im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego, Laury Buildera, Dyplom 
Uznania Kongresu Budownictwa Polskie-

go. Otrzymał też  tytuł „Syzyfa” od Polskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, 
srebrny medal „Zasłużony dla polskiego ryn-
ku nieruchomości Pro aequo et bono”, wy-
różnienie od Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa oraz Związku Banków Polskich. 
Prowadzi blog „Wszystko o nieruchomo-
ściach”. Pełni funkcję redaktora naczelne-
go „Gazety Dom” dodatku „Wyborczej”.  
W ciągu 22 lat napisał do niej przeszło po-
nad 4,5 tys. artykułów. Można powiedzieć, 
że dzisiejszy Złoty Promotor Budownictwa 
wyrył swoje piętno na dokonaniach budow-
nictwa, będąc uważnym recenzentem za-
chodzących zmian, stylów zarządzania tym 
sektorem, na ludziach kierujących nim. Nie 
stronił od własnych merytorycznych opinii, 
od krytyk czy przedstawiania własnych pro-
pozycji. Jego dociekliwość i wiedza przy-
sporzyły mu wielu zwolenników, a krytyki 
stały się niejednokrotnie przedmiotem zmian.  
W tej chwili bezspornie uważany jest za po-
stać nr 1 dziennikarstwa zajmującego się pro-
blemami budownictwa.

Powiedział podczas jednego spotkania: 
Przychodzę tu chętnie… Bywałem kiedy 

nie byłem ministrem, jestem teraz i będę tu, 
kiedy już nie będę w rządzie. Częsty gość w 
naszej Izbie, Janusz Piechociński jest wiel-
kim propagatorem i orędownikiem nasze-
go zawodu i samorządu. Bywa u nas, radzi, 
wspiera, chociaż jego kompetencje rządowe 
nie obejmują budownictwa. Tym niemniej 
jego wsparcie nie raz pomogło nam rozwią-
zać niejeden problem, dotrzeć z naszymi po-
stulatami do najwyższych władz. 

  Rozumie budownictwo jak mało kto. Jesz-
cze na początku lat 90. współtworzył spółkę 
„Tani Dom”, która później przecierała szlaki 
inwestycyjne dla budownictwa mieszkanio-
wego, stosując innowacyjne technologie.  
W środowisku inżynierskim uważa się, że 
rozszerzenie jego kompetencji o sprawy 
budownictwa dobrze przysłużyłoby się tej 
branży. W rządzie jest zawsze rzecznikiem 
spraw budowlanych. Pasja do tej proble-
matyki, do budowy nowoczesnych struktur  
w gospodarce pozostały u niego do dziś.

   Poseł na Sejm z okręgu podwarszaw-
skiego I, II, IV, VI i obecnej VII kadencji.  
W latach 90. był m.in. członkiem sejmowej 
komisji finansów i budżetu, przewodniczą-
cym nadzwyczajnej komisji ds. przeciw-
działania patologii w gospodarce, wiceprze-
wodniczącym komisji ds. reformy centrum 
gospodarczego. 

  W latach 2000 - 2001 był członkiem 
Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy 
premierze. W latach 2001 - 2005 był prze-
wodniczącym sejmowej komisji infrastruk-
tury i z jego inspiracji podjęto wtedy wiele 
ważnych działań. W latach 1999 - 2001 oraz 
2006 - 2007 był radnym Sejmiku Mazowiec-
kiego; w latach 1999-2001 prezesem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 
2005 - 2007 pełnił funkcję dyrektora ds. pro-
cesów inwestycyjnych w Zespole Doradców 
Gospodarczych. 17 listopada 2012 podczas 
XI kongresu PSL w Pruszkowie, został pre-
zesem partii, a 6 grudnia objął urzędy wice-
premiera i ministra gospodarki.  

  W trakcie spotkań z Izbie  mówi wiele  
o procesach zachodzących w gospodarce 
światowej i o potrzebie dostosowania się 
naszej ekonomiki do zmian. Modernizacja, 
restrukturyzacja, przekształcanie struktur, 
kapitał ludzki - to często przywoływane te-
maty. Dostrzega dla budownictwa ważną rolę 
w tych procesach. Zachęca inżynierów do do-
skonalenia swoich umiejętności w odpowie-
dzi na  proces globalizującej się ekonomii.
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Budowlani - to twórczy ludzie
n Był Pan naszym gościem podczas 
Dnia Budowlanych Mazowsza. Zajmuje 
się Pan turystyką.  Z czym kojarzy się 
Panu budownictwo?  
   - Pierwsze związki z tą branżą miałem 
już w... dzieciństwie, kiedy to bardzo lu-
biłem wznosić różne budowle, jak domki  
z piasku, z klocków… To oczywiście żart, ale 
później poważnie myślałem o studiach z za-
kresu budownictwa, ale zbyt słabo rysowałem. 
Na studiach w SGGW budownictwo towarzy-
szyło mi nadal, bo miałem kolegów z wydzia-
łu budownictwa. Podziwiam budowlańców, 
którzy przychodzą na pusty teren i tam po 
jakimś czasie wyczarowują piękne budowle. 
Budujecie domy i dajecie ludziom szczęście. 
To ważne szczególnie dla młodych, którzy nie 
mają własnego dachu i chcą kupić mieszkanie. 
To wasza praca, dzieło waszych rąk, które ro-

Trzy pytania do Tomasza Jędrzejczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

I Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

Brąz na jeziorze Ukiel
    15 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie odbyły się Regaty Że-
glarskie o Mistrzostwo Polski PIIB w klasie OMEGA organizowane przez War-
mińsko-Mazurską OIIB.

Wystartowało 7 załóg (3 osobowych), 
reprezentujących Izby: Pomorską, 

Mazowiecką, Podkarpacką, Łódzką, Śląską, 
Wielkopolską i Warmińsko - Mazurską. Prze-
wodniczy Izb: Łódzkiej - Barbara Malec, 
Mazowieckiej - Mieczysław Grodzki z za-
stepcą Romanem Lulisem, Wielkopolskiej 
- Włodzimierz  Draber, Podkarpackiej - 
Zbigniew Detyna oraz zastepca przewodni-
czącego Zachodniopomorskiej - Jan Bobkie-
wicz, zaszczycili  Regaty swoją obecnością. 
Otwarcia mistrzostw dokonał Przewodniczą-
cy Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki  
w asyście członków Rady. Życzył załogom 
pomyślnych wiatrów oraz stopy wody pod 
kilem, a gościom miłych wrażeń z Olsztyna. 
  Zawody po zaciętej rywalizacji, obserwo-
wanej przez Gości z pokładu łodzi spacero-
wej, zakończyły się zajęciem podium przez 
załogi Izb: Pomorskiej - I miejsce,  Podkar-
packiej - II miejsce i Mazowieckiej - III miej-
sce.Mazowieckiej - III miejsce.
  Nagrody i upominki wręczali: Piotr Grzy-
mowicz Prezydent Olsztyna, Mariusz Dobrze-
niecki przew. Rady W-MOIIB przy udziale 
Wacława i Rafała Szukielów - sędziów regat, 
byłych olimpijczyków i wie-
lokrotnych reprezentantów 
Polski. Następnie uczestni-
cy regat oraz goście wzięli 
udział w spotkaniu inte-
gracyjnym przy akom-
paniamencie zespołu 
muzycznego prezen-
tującego szantowe 
rytmy.

 Zawodnicy i Goście z pewnością zechcą 
wykorzystać  w przyszłym roku gościn-
nych gospodarzy, zaznać uroków otoczenia 
i odczuć ponownie znakomita atmosferę 
zawodów. Nasi bohaterowie z Mazowsza 
to Andrzej Kopka, Władysław Wirpsza  
i Edward Żyniewicz - sternik. Dziękuje-
my za godne reprezentowanie Mazowsza 
i życzymy kolejnych sukcesów w następ-
nych latach.                 
                                  (tekst i foto: W-MOIIB)

biły rysunki techniczne i planów, które rodziły 
się w inżynierskich głowach. Świat jest kre-
owany przez was i jesteście kreatorami tego 
fizycznie widzialnego świata.                                                                                                                                       

n Był Pan na sali razem z budowlany-
mi, uścisnął wiele rąk i wręczył nagro-
dy, dyplomy i medale. Jaki jest Pana 
stosunek do tradycji i do spotkań w 
gronie kolegów z branży?
   - Jestem zwolennikiem samorządów zawo-
dowych. Pozwalają one m.in. na kultywowa-
nie pewnych tradycji. Zrzeszanie pozwala 
na tworzenie nowej jakości, na doskonalenie 
umiejętności zawodowych. W czasie takich 
spotkań, jak z okazji Dnia Budowlanych moż-
na się spotkać, wypić lampkę szampana, po 
ludzku zaprzyjaźnić się ze sobą. Po raz pierw-

szy miałem 
okazję wręczać 
nagrody, ale 
z wicepremie-
rem Januszem 
Piechocińskim bywałem już wcześniej na 
spotkaniach u was. Uderzało mnie zawsze 
koleżeństwo, jakie było tu widać. To cieszy. 
Każdy z was jest dla kolegów konkurencją, ale 
potraficie ze sobą współpracować, by pchać 
ten wózek w jedną stronę. Widziałem po twa-
rzach nagrodzonych, że nagrody - te ciężkie 
cegły - były dla nich prawdziwymi nagroda-
mi. Otrzymali je - mam świadomość - ludzie 
zasługujący na nie. Odbierali je z dumą i za-
dowoleniem, że doceniono ich. Cieszy to, że 
macie tak wysoką rangę swoich nagród.

dokończenie na str. 11
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Zarządzanie strategiczne w budownictwie  

Dokąd zmierzamy i po co?  

W Narodowej Strategii Rozwoju Kraju 
znalazła się także strategia innowa-

cyjności i efektywności gospodarki w bu-
downictwie gospodarki opartej na wiedzy. 
Jej zawartość jest ściśle powiązana z innymi 
strategiami krajowymi „Dynamiczna Polska 
2020” oraz unijnymi „Europa 2020”.  
   Wyznacza ona kierunek rozwoju budow-
nictwa z mocnym naciskiem na: innowacje, 
wiedzę, zrównoważony rozwój, odpowiednie 
zmiany w przepisach, strukturze wydatków 
publicznych i lokalnych, zwiększenie efek-
tywności prac naukowo-badawczych, kształ-
cenie odpowiednich wykwalifikowanych ro-
botników. 
  Istotną sprawą jest ograniczanie ener-
gii i materiałochłonności w budownictwie, 
umieszczenie budownictwa jako najważ-
niejszego elementu (zadania) w Strategii 
Rozwoju Kraju, wynika z faktu, ze budow-
nictwo stanowi jedną z najbardziej materiało-  
i energochłonnych, ale i zanieczyszczających 
kategorii działalności człowieka i dlatego 
wymaga bardzo dużej wiedzy i dobrego pla-
nowania strategicznego na etapie projekto-
wania i opracowania planów przestrzennego 
zagospodarowania z uwzględnieniem aspektu 
mierzalnego jak i funkcjonalnego. Często de-
cyduje to o jakości życia społeczeństwa. 

Zarządzanie strategiczne 

  zwraca uwagę na konieczność zacho-
wania harmonii zabudowy, wkomponowu-
jące nowe budynki, budowle w strukturę 
już istniejących. Zarządzanie strategiczne w 
budownictwie to przede wszystkim przysto-

sowanie firmy do wymogów odpowiednich 
dyrektyw, rynku (uwzględniającego potrzeby 
klienta, materiały, technologię, sprzęt, a także 
otoczenie powstającej inwestycji i otoczenie 
zewnętrzne firmy). W procesie zarządzania 
strategicznego, a w szczególności w budow-
nictwie należy pamiętać o: 
n skomplikowany często procesie 
n współpracy wielu specjalistów 
n duże nakłady pracy ludzi i sprzętu 
n duże wymiary i masa wznoszonego obiektu  
n znaczne (często bardzo duże) koszty 
    inwestycji budowlanych 
n liczne przepisy prawne i normowe 
   (często od wykonawców niezależne) 
n duże znaczenie kto jest klientem 
   (grupa, firma, osoba, Rząd, samorząd itp.) 
n niekiedy losowy charakter realizacji 
    inwestycji 
 Zarządzanie strategiczne dotyczy dłuż-
szego horyzontu czasowego oraz bardzo 
przemyślane zdefiniowanie wizji przedmiotu 
zarządzania w formie niemierzalnej. Zarzą-
dzanie to jest ukierunkowane na optymali-
zacje funkcjonalności, produktywności oraz 
stabilizacji przedmiotu zarządzania (ryzyko, 
rachunkowość). Zarządzanie strategiczne wy-
maga opracowania planu działania - strategii 
zawierającej zdefiniowane precyzyjnie cele, 
zarówno te ogólne jak i cele strategiczne czy 
jednostkowe, sposoby ich realizacji, metody 
pomiaru efektów zmian w czasie. 

Sumując powyższe 

   zarządzanie strategiczne jest ciągiem usys-
tematyzowanych analiz, prognoz, celów i de-
cyzji dotyczących położenia społeczno-eko-
nomicznego. Jest sposobem realizacji wizji 
położenia przedmiotu zarządzania, a przede 

wszystkim zbiorem działań zmieniających 
działań innowacyjności oraz przedsiębiorczo-
ści systemu generującego wartości realizowa-
nych w ramach zdefiniowanych strategii. 
  Pojęcie strategii czy zarządzania strate-
gicznego jest trudne do szczegółowego zdefi-
niowania. W obecnym czasie jest bardzo czę-
sto używane przez polityków, menedżerów, 
planistów, ekonomistów, inwestorów, organi-
zacje rządowe i pozarządowe. 
  Pojęcie strategii, które jest zbitką dwóch 
pojęć strategos i  agein. Słowo stratos ozna-
czało wojskowego generała, zaś agein przy-
wództwo. Zatem strategos oznaczało kogoś, 
kto przewodził armii i tworzył koncepcje 
walki. Grecy uważali, że strateg to pozycja 
bardzo odpowiedzialna i dlatego wybierali go 
publicznie. Powinien on znać się na rzemiośle 
oraz umieć dowodzić i zarządzać. Strategia to 
działanie obejmujące teorię i praktykę realiza-
cji procesu rozwoju w określonej dziedzinie i 
zapewnia wysoką efektywność zamierzonych 
osiągnięć.  
  Zarządzanie strategiczne w budownictwie 
integruje podstawowe sfery funkcjonalne 
(społeczną, gospodarczą, ekologiczno-środo-
wiskową) z problematyką zagospodarowa-
nia przestrzennego, a także sfery związanej 
z kształtowaniem się tożsamości społecz-
no-kulturowej układu lokalnego. Zarządza-
nie strategiczne definiuje stany optymalne 
przedmiotów zarządzania poprzez podmioty 
zarządzające w formie celów strategicznych i 
sposoby kontroli ich realizacji. 
  Horyzonty czasowe zarządzania w budow-
nictwie i podejmowanie decyzji strategicz-
nych. 
1. Zarządzanie operacyjne 
   (od 0 do 3 miesięcy) 
2. Zarządzanie taktyczne (kwartał-rok) plano-

wanie krótkookresowe wymaga monitorin-
gu położenia zasobowo-ekonomicznego. 

3. Zarządzanie strategiczne dłuższe niż rok 
wyznacza kierunki działania w średnim i 
dłuższym horyzoncie czasowym i monito-
rowanie realizacji założeń strategii.  

Metodyka zarządzania strategicznego: 
1 Ograniczanie niepewności 
2. Prognozowanie - tworzenie celów, wizji 
3. Podejmowanie decyzji strategicznych 
4. Formułowanie strategii 
5. Wdrażanie strategii 
6. Wprowadzanie zmian w wyniku decyzji 
7. Monitoring położenia strategicznego  

 Decyzje strategiczne to przede wszystkim 
alokacja wszystkich zasobów między szanse 
produktowo - rynkowe.Zarządzanie strate-
giczne powinno zapewnić ograniczenie nie-
pewności skutków decyzji. 
  Nie istnieje jedyna, najlepsza strategia 
dla dowolnej organizacji w budownictwie, 
ponieważ: 
1. Zmienność rynku nakazuje wysoki i ana-

lityczny sposób zachowań adaptowanych 
systemów 

2. Przepływ informacji wymusza nowe syste-
my komunikacji pomiędzy organizacjami 
a rynkiem, często zmieniając drastycznie 
istniejące strategie taktyczne: sprzedaży, 

W obecnej sytuacji wymagań, dyktowanych przez globalną konkurencję oraz cele 
stawiane przed Polską przez strategię Unii Europejskiej, konieczne staje się sformu-
łowanie wspólnej wizji, określającej kierunek i zakres działań rozwojowych w budow-
nictwie. Staje się niezbędnym uporządkowanie i usprawnienie systemu zarządzania 
rozwojem Polski. System ten wpisuje się w Narodową Strategię Rozwoju Polski przy-
najmniej do 2020 r. 

dr inż. Roman Chełchowski
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innowacyjności, wiedzy itp. Dobrze opra-
cowana strategia pozwala zrealizować mak-
symalne założenia, cele i misję zgodnie z 
założonymi kwantyfikatorami, wprowadza 
nowe produkty lub usługi odpowiadające 
pozytywnie na zapotrzebowanie rynku. 

 Podstawowe wiadomości - jak budować 
strategię, a w jej wyniku planować i zarządzać 
strategicznie? 
  Każda firma (organizacja) stosując za-
rządzanie strategiczne powinna dysponować 
bardzo dobrze zorganizowanym systemem 
informacji, sprecyzowaną wizją lub misją 
oraz celami, których realizacja zapewni jej 
wypełnienie. Do zasobu niezbędnych infor-
macji, które trzeba umieć pozyskać i ocenić 
należy orientacja w stosowanych i możliwych 
do zastosowania technologiach, organizacji 
pracy, dostępnych źródłach energii, o sytuacji 
na rynkach branży i w głównych firmach kon-
kurencyjnych, własne zamierzenia, przebiegu 
ich wdrożeń, występujących w punktach kry-
tycznych. Ten zasób informacji oraz ich oce-
na pozwalają na sformułowanie misji firmy i 
wynikających z niej celów, których osiągnię-
cie zapewnić powinno sukces rynkowy. Do-
brze sformułowana misja ułatwia powstanie 
i akceptacje celów strategicznych, usprawnia 
procesy decyzyjne dotyczące wyboru rodza-
jów działalności, pomaga skupić uwagę na 
tym, co dla firmy jest najważniejsze. Misja 
powinna być realistyczna i zarysowywać cele 
osiągalne, powinna być zarazem elastyczna  
i spełniać funkcje stabilizującą. Nie ma jedno-
znacznej definicji misji. Zaproponuję zatem 
definicję własną:   
  Misja jest wartością wyższego rzędu, jest 
niemierzalna, ma odpowiedzieć ona na pyta-
nie dokąd zmierzamy? i po co?  
  Misja powinna być myślą przewodnią dla 
zespołów eksperckich opracowujących strate-
gie. Z moich doświadczeń i obserwacji wyni-
ka, że określenie misji, szczególnie dla firmy 
budowlanej, spełniającej wymagania strategii 
jest bardzo trudne, wymaga dużej wiedzy o 
uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrz-
nych, bardzo dobrej znajomości możliwości i 
potrzeb firmy.

Określenie celów  

  Ze względu na stopień ogólności wyróżnia 
się cele kierunkowe (ogólne) i cele szczegó-
łowe (konkretne). Cele kierunkowe ogólne 
mają charakter opisowy, są niemierzalne, nie 
mają ściśle wyznaczonych ram czasowych – 
natomiast porządkują, pomagają w planowa-
niu, motywują i integrują oraz zapowiadają 
możliwość gratyfikacji za osiągnięcie celu. 
Cele szczegółowe (strategiczne) to bardzo 
specyficzne określenie tego, co należy zro-
bić aby osiągnąć cele ogólne, misję, a przede 
wszystkim zrealizować strategię.  

Cel strategiczny jasno określa: 
1. Co należy osiągnąć? 
2. Jak dużo należy osiągnąć? 
3. Do kiedy należy to osiągnąć? 
4. Kto ma to osiągnąć? 
5. Za ile ma być to osiągnięte? 

  Definiując cel strategiczny możemy 
stwierdzić: cel strategiczny jest to miejsce, do 
którego dążymy, które musi być osiągnięte i 
które odpowiada na pytania: Co? Jak? Kiedy? 
Za ile? Cel można nazwać strategicznym wte-
dy, kiedy jego sformułowanie odpowie przy-
najmniej na trzy wyżej postawione pytania.  
 Teraz następuje najważniejsza część opra-
cowania: 

Budowanie strategii 

  Mając określoną misję, cel ogólny, cele 
strategiczne przeprowadzamy analizę możli-
wości ich realizacji. 
n Określamy makro i mikro otoczenia przed-

siębiorstwa budowlanego. 
n Przeprowadzamy analizę strategiczną me-

todą SWOT. 

Mocne strony                Słabe strony
(strenghts)                    (weaknesses)
Możliwości                    Zagrożenia 
(opportunities)              (threats)
   

n Chcąc zrealizować cel strategiczny musimy 
przeprowadzić dokładną analizę pola sił, 
które występują lub mogą wystąpić w re-

Kierunki działan rozwojowych w budownictwie

alizacji celu. Będą to siły pozytywne (Sp) 
wspomagające realizację celu i siły hamu-
jące (Sh) utrudniające w różny sposób re-
alizację celu. Ustalmy, że miarą występują-
cych sił w polu będzie skala od 1 do 5. Przy 
analizie należy też wziąć pod uwagę nasze 
oddziaływanie na siły pozytywne zwięk-
szając ich oddziaływanie na realizację celu 
ogólnego i celu strategicznego i nasze od-
działywanie na siły hamujące zmniejszając 
ich negatywne oddziaływanie na realizację 
celu ogólnego i strategicznego.

 
 Jeżeli możemy sterować tymi siłami (osła-
biając lub usuwając siły hamujące lub wzmac-
niające albo wykorzystujące siły sprzyjające) 
jest duże prawdopodobieństwo, że uda nam 
się osiągnąć wytyczone cele. Używając skali 
pięciostopniowej przy określeniu wpływu na-
szego na siły należy przyjąć, że: piąty punkt 
to te siły, na które mamy pełny wpływ, czwar-
ty punkt to te siły, na które mamy znaczący 
wpływ, trzeci punkt to te siły, na które mamy 
wpływ umiarkowany, drugi punkt to te siły, 
na które mamy niewielki wpływ, natomiast 
pierwszy punkt to te siły, które pozostają cał-
kowicie poza naszą kontrolą. 

  Używając skali pięciostopniowej mo-
żemy określić, w jakim stopniu każda z sił 
oddziałuje na osiąganie wyznaczonych przez 
nas celów: piąty punkt - siła o wysokim stop-
niu utrudnienia w osiąganiu celu, czwarty 
punkt - siła o znacznym efekcie hamującym, 
trzeci punkt - siła o umiarkowanym efekcie 
hamującym, drugi punkt - siła o niewielkim, 
lecz ważnym efekcie hamującym, pierwszy 
punkt - siła, której hamujący wpływ można 
uznać za marginalny.  

Pełna wersja artykułu 
na stronie internetowej MOIIB. 

Problematyka ta będzie przedmiotem 
wykładów szkoleniowych w Izbie.

Budowlani - to twórczy ludzien Będąc „szefem od turystyki” spoty-
ka się Pan z inwestycjami w tym ob-
szarze. Jak Pan ocenia trud, wysiłek  
i umiejętności polskich budowla-
nych?
   - W ostatnim ośmioleciu zbudowaliśmy 
infrastrukturę turystyczną prawie, że od 
nowa. Mamy 2250 hoteli, z czego 55 hoteli 
pięciogwiazdkowych, co jest dla wielu Pola-
ków zaskoczeniem. Kiedy mówię o tym cu-
dzoziemcom, są pod dużym wrażeniem. To 
jeden z elementów przewagi konkurencyj-
nej, którą osiąga Polska. Te hotele i obiekty 
turystyczne, które wybudowano w ostatnich 
latach, ale i takie obiekty jak Bałtów jak 
Energylandia - Rodzinny Park Rozrywki w 
Zatorze, to też są obiekty budowlane, które 

Dokończenie ze str. 8 - Trzy pytania do Tomasza Jędrzejczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

w sposób znaczący wzmacniają ofertę tu-
rystyczną. Stąd, gdy mówimy o turystyce, 
trzeba pamiętać o infrastrukturze turystycz-
nej, czyli o tym, co zostało wybudowane, 
zaplanowane tak, żeby turyści mogli do tego 
miejsca przyjechać i mogli wydać pieniądze. 
  W zeszłym roku mieliśmy 16 mln tury-
stów i to jest wskaźnik, który cieszy, ale nie 
zadowala jeszcze w pełni. W latach do 2020 
roku będziemy się zajmowali zwiększeniem 
ilości turystów do tych miejsc infrastruktu-
ralnych, które zbudowaliśmy. Ci turyści mu-
szą tam dojechać przy udziale naszych lot-

nisk, autostrad, dróg szybkiego ruchu… To 
są właśnie „zasługi” polskich budowlanych 
dla turystyki i za to im, z okazji Dnia Budow-
lanych, serdecznie dziękuję.

n Kandyduje Pan na posła z Warszawy 
z listy PSL z nr 1. Życzymy Panu powo-
dzenia i spodziewamy się, że środowi-
sko budowlane poprze Pana…

rozmawiał:
Mieczysław Wodzicki
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Budowlana „randka w ciemno”

P   owrót Wyprawy 
Morskiej na stat-

kach v/v Profesor 
Siedlecki i m/t Tazar 
z   Antarktyki w maju 
1976 r. oraz jej sukcesy 

naukowe i prognozy ekonomiczne, zainicjo-
wały podjęcie decyzji o badaniach tamtych re-
jonów świata. Perspektywicznymi kierunkami 
stały się zwłaszcza nauki biologiczne, nauki o 
ziemi, badania klimatyczne itp.
  Dla zapewnienia warunków do prac, PAN 
już w czerwcu 1976 r podjęła działania zwią-
zane z przygotowaniem wyprawy i założenie 
stałej stacji naukowo-badawczej w Antarkty-
ce. O pomoc w zorganizowaniu tego przed-
sięwzięcia PAN zwróciła się do Ministerstwa 
Obrony Narodowej, które oddelegowało do 
prac grupę specjalistów. Zespół ten rozpoczął 
działania 13 lipca 1976 r. Należeli do niego: 
n mgr inż. Marian Adam Skowron, odpo-

wiedzialny za projektowanie budynków, 
kompletowanie elementów, prefabrykatów, 
materiałów budowlanych, wyposażenia 
obiektów, przygotowanie montażu i wyko-
nawstwo robót budowlano-montażowych 
oraz dobór sprzętu i środków ppoż.

n mgr inż. Alojzy Mirski, odpowiedzialny 
za skompletowanie sprzętu dla energetyki i 
materiałów dla instalacji elektrycznych,

n inż. Aleksander Szmat i mgr inż. Tomasz 
Żukowski, odpowiedzialni za sprzęt tech-
niczny i pojazdy potrzebne do transportu 
materiałów, montażu prefabrykatów, ma-
szyny do robót ziemnych i wyposażenie 
techniczne stacji.

n mgr inż. Tadeusz Szczepanowski, odpo-
wiedzialny za rozwiązania systemów łącz-
ności i dobór urządzeń do łączności stacji  
z krajem i łączności międzynarodowej.

 Wykonanie zadania rozpoczęto od prac stu-
dialnych, polegających m.in. na rozpoznaniu 
warunków klimatycznych i morskich rejonu 
Antarktyki i Antarktydy wstępnie wytypo-
wanego przez PAN na lokalizację stacji oraz 
sporządzenie potrzeb dla zapewnienia warun-
ków socjalno-bytowych uczestnikom wypraw 
przybywających na stację na zimowanie oraz 
grupom letnim - w okresie wymiany załóg.
  Wykonanie tych prac było niezbędne dla 
dalszych prac planistycznych, gdyż w ich 
wyniku powstały założenia techniczno-eko-
nomiczne dla budowy stacji oraz jej wyposa-
żenia w niezbędny sprzęt i urządzenia tech-
niczne.
  W pracach projektowych przyjęto nastę-
pujące założenia do obciążeń klimatycznych:  
najwyższa temperatura powietrza + 110C, naj-

niższa temperatura powietrza - 36 oC, wilgot-
ność powietrza 95%, ciężar pokrywy śnieżnej 
-2 kN/m2, największa prędkość wiatru - 45 m/
sek, dopuszczalne naciski na grunt - 01 MPa, 
grubość warstwy rozmarzającego gruntu - do 
0,5 m, możliwość występowania drgań sej-
smicznych skorupy ziemskiej.
  Ograniczenia czasowe ze względu na krót-
kie lato oraz dostęp  z morza do terenu przy-
szłej lokalizacji narzucały specyficzne zało-
żenia technologii wznoszenia budynków a w 
szczególności:
n Założono duży stopień prefabrykacji obiek-

tów i elementów budowlanych,
n Przyjęto technologie robót nie wymagające 

wysokich specjalistycznych umiejętności 
fachowych,

n Wyeliminowano trudne do wykonania prace 
w warunkach klimatycznych dla obszarów 
przyszłej lokalizacji stacji,

n Przyjęto bardziej restrykcyjne zasady za-
pewnienia bezpieczeństwa ppoż .

n Przygotowanie prefabrykatów oraz mate-
riałów i sprzętu technicznego do transportu 
morskiego musiało zapewnić bezpieczeń-
stwo prac w czasie ich przeładunku ze stat-
ków na ląd na pełnym morzu, w rejonie bu-
dowy stacji w jak najkrótszym czasie.

 Na stacji zostały wzniesione: budynek 
główny, laboratoryjne, magazyny żywności. 
Budynki te wykonano z przestrzennych seg-
mentów kontenerowych, które zostały zamon-
towane na prefabrykowanych fundamentach 
żelbetowych z prześwitami od spodu ok. 70 
÷ 80 cm. Budynek główny stacji spełniał rolę 
mieszkalną i socjalną. Część socjalną stanowi-
ły: pokoje mieszkalne, gabinet lekarski, kuch-
nia ze stołówką i świetlicą oraz magazyn żyw-
ności. Budynki laboratoryjne wzniesiono dla 
biologów, meteorologów i łączności radiowej.

Budynki te wykonane zostały w Zakładach 
Stolarki Budowlanej w Bydgoszczy. W czasie 
budowy służyły one również jako tymczaso-
wa baza noclegowa dla załogi podczas nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych.
  Powstała hala stalowa zaprojektowana w 
systemie, „R” z lekką obudową ścian i da-
chu. W hali tej znajduje się elektrownia, sta-
cja łączności radiowej, warsztaty i magazyny. 
Hala ma wymiary 36 x 12 m i wysokość 5,1 m.
Projekt hali opracował COB-PBP „BISTYP” 
zaś konstrukcję hali Zakłady Konstrukcji Me-
talowych w Lubartowie.
  Wzniesiono tez dwie hale w konstruk-
cji z drewna klejonego-zastrzałowo-ryglo-
we z przeznaczeniem na magazyny i garaże. 
Projekt opracowany został przez COB-PBP 
„BISTYP” , a elementy konstrukcji wykonał 
Zakład w Cierpicach k/Torunia. Hale miały 
wymiary w rzucie 21 x 18 m i wysokość 6,3 
m. W czasie I wyprawy udało się zmontować 
jedną halę, zaś drugą zmontowano w czasie 
wymiany załóg II wyprawy.
  Wielką niewiadomą do końca budowy 
były warunki gruntowo-wodne w miejscu 
lokalizacji stacji, gdyż nie było nic wiadomo  
o podłożu gruntowym. Zakładano, że może 
być tam zmarzlina, częściowo rozmarzająca 
do głębokości kilkudziesięciu centymetrów. 
Dlatego przyjęto, że budowle będą posado-
wione na fundamentach prefabrykowanych w 
formie stóp żelbetowych.
  Elementy żelbetowe zostały wykonane w 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysło-
wego w Gdyni. Całe wyposażenie wyprawy 
oraz członków załogi przetransportowano 
drogą morską na statkach m/s ZABRZE i m/t 
DALMOR, które wypłynęły z Gdyni w grud-
niu po Świętach Bożego Narodzenia 1976 r.
  Wybór miejsca lokalizacji został doko-
nany w czasie wizji lokalnych, wytypowa-
nych wcześniej czterech miejsc na wyspach 
Archipelagu Szetlandów Południowych. Po 
dokonaniu analizy panujących tam warunków 

Polacy na szóstym kontynencie

mgr inż. Marian Adam Skowron - były naczelny inżynier 
i kierownik budowy Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego 

Stan obecny stacji w okresie letnim. (fot. J. Roszczyk/IBB PAN)
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uznano, że najkorzystniejsze warunki lokali-
zacji spełnia zachodni brzeg Zatoki Admirali-
cji na wyspie King George.

 Rozładunek statków rozpoczął się 28 stycz-
nia 1977 r, a roboty budowlano-montażowe 2 
lutego 1977 r. Wszystkie budynki wznoszone 
były jednocześnie, a rozładunek elementów 
był realizowany sukcesywnie. Do takiej or-
ganizacji robót wykorzystano harmonogram 
prac, opracowany w kraju, przy pomocy ana-
lizy sieciowej ,w której zsynchronizowano 
postęp robót na budowie z kolejnością dostar-
czonych materiałów i elementów na budowę.
Posłużył on także do właściwego załadunku 
całego wyposażenia technicznego i materiało-
wego na statkach tak, aby zapewnić ich bez-
pieczeństwo i stateczność w czasie rejsu.
  Od początku budowy pilnie obserwowa-
no warunki pogodowe, stan morza oraz zjawi-
ska na lądzie. Konieczne to było ze względu 
na wprowadzenie korekt do rozwiązań tech-
nicznych przyjętych w projektach technicz-
nych. Na tej podstawie zostały wprowadzone 
dodatkowe wzmocnienia budynków hal, pole-
gających na:
n Zastosowaniu mikropali drewnianych oraz 

zwiększeniu powierzchni posadowie-
nia stóp fundamentowych. Konieczność 
wzmocnienia wynikała z analizy istnieją-

Supersam

Sekrety Warszawy (10)

Amalia Szałachowska  

Jeden z najlepszych przykładów powo-
jennego modernizmu i zdecydowanie 

najciekawszy przykład architektury użyt-
kowej we współczesnej historii Warszawy. 
Godny spadkobierca popularnej u progu XX 
w. idei hal targowych, skupiających różno-
rodne gałęzie handlu w najczęściej świetnie 
zaprojektowanych gmachach. Wyburzenie 
Supersamu dokonane w 2006 r. spowodowa-
ło falę sprzeciwu mieszkańców, architektów, 
varsavianistów i zapoczątkowało trwającą 
do dziś dyskusję o braku poszanowania dla 
współczesnej architektury użytkowej. 

  Historia Supersamu zaczyna się na po-
czątku XX w., kiedy powstawały pierwsze 
plany zagospodarowania terenu przy rogat-
kach mokotowskich. Konkretny plan zabu-
dowy placu u zbiegu ulicy Marszałkowskiej 
z Puławską powstał jednak dopiero w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, w pracowni 
wybitnego architekta Bohdana Pniewskiego.  
  W trakcie odbudowy Warszawy, oczy 
urbanistów znów kierują się na trójkątną 
parcelę przy Pl.Unii Lubelskiej. Ponownie 
nie dochodzi do realizacji projektu. Pod ko-
niec lat 50. Mokotów zaczyna mierzyć się 
z poważnym problemem - brakuje sklepów 
spożywczych i lokali gastronomicznych. 
Wkrótce Ministerstwo Handlu Wewnętrzne-
go postanawia zmienić tę sytuację. Zostaje 
rozpisany konkurs architektoniczny na halę 
spożywczą. 
 Wyłoniony w konkursie zespół projekto-
wy nie mógł w ówczesnej Polsce mieć sobie 
równych. Centralne Biuro Studiów i Projek-

tów Budownictwa Przemysłowego skupiało 
bowiem najwybitniejszych architektów, pro-
jektantów i konstruktorów, wśród których 
znaleźli się między innymi Zbigniew Ihnato-
wicz, Marek Leykam, Stanisław Hempel czy 
Wacław Zalewski. Biurem kierował wów-
czas jeden z najzdolniejszych architektów 
XX w. -  profesor Jerzy Hryniewiecki. (…)
  Zespół miał przed sobą zadanie nie tylko 
wkomponowania w różnorodną zabudowę 
niskiego pawilonu użytkowego. Podstawo-
wym problemem były rozwiązania konstruk-
cyjne, które umożliwią realizację projektu. 
(…) W końcu zapadła decyzja o zastoso-
waniu innowacyjnego rozwiązania, które w 
1965 r. przyniosło autorom projektu nagrodę 
honorową na Biennale w Sao Paulo. 

  Pawilon Supersamu właściwie nie po-
siadał zewnętrznych ścian nośnych. Na ścia-
nę wschodnią i zachodnią składały się słupy 
służące jako oparcie dla łuków konstrukcyj-
nych przykrycia dachowego. Przestrzenie 
między filarami wypełniono taflami szkła. W 
południowej, parawanowej ścianie budynku, 
zastosowano aluminiowe ekrany, których za-
daniem było ograniczenie dopływu światła 
słonecznego. Z tego samego materiału wy-
konano również elementy stolarki oraz część 
wyposażenia. Specjalnie dla Supersamu jed-
na z polskich hut wykonała lustrzane szyby 
o powierzchni 8 m2 i grubości 16 mm.
  Wystrój wnętrz został zaprojektowany  
i wykonany przez wybitnych artystów, wśród 
których znajdowali się autorzy dwóch dużych 
kompozycji - małżeństwo Rechowiczów. 
Samoobsługowy bar Frykas został udekoro-
wany abstrakcyjnym malarstwem ściennym, 
optycznie powiększającym przestrzeń. Jedną 
ze ścian hallu głównego obłożono mozaiką  
z kolorowych otoczaków. Za wystrój malar-
ski baru kawowego odpowiadał znany arty-
sta konceptualny Edward Krasiński. (…)   

  Wraz z nadejściem lat 90. kolejne deko-
racje znikały ze ścian Supersamu. Dawny bar 
Frykas zamieniono na restaurację szybkiej 
obsługi wielkiej, amerykańskiej sieci. Super-
sam działał jednak jeszcze kilka lat, dopóki 
teren nie został zakupiony przez inwesto-
ra. W 2006 r. pawilon przestał istnieć. Jego 
miejsce zastąpiło wzniesione z rozmachem 
centrum handlowo-biurowe (…)  

Pełna wersja artykułu 
na stronie internetowej MOIIB. 

cych warunków geotechnicznych, których 
nie sposób było przewidzieć w kraju.

n  Wzmocnienie drewnianych budynków ha-
lowych dodatkowymi zastrzałami zamonto-
wanymi w narożnikach, co konieczne było 
ze względu na przemieszczanie się z nad 
zatoki prądów wirowych powietrza (trąby 
powietrzne).

n Wzmocnienie mocowania obudowy na bu-
dynkach halowych i budynkach pozosta-
łych poprzez dogęszczenie łączników mo-
cujących obudowę z konstrukcją nośną.

  Wzniesione budynki w czasie I wyprawy 
mają kubaturę ponad 5000 m3. Wykonano 
również liczne instalacje oraz montaż urzą-
dzeń technicznych, takich jak: ujęcie wody 
pitnej z hydrofornią, zewnętrzną sieć ka-
blową, zasilającą w energię obiekty stacji  
o łącznej długości ok. 500 m, sieć oświetle-
nia zewnętrznego, montaż anten nadawczych  
i odbiorczych oraz urządzeń radiowych do 
łączności fonicznej i dalekopisowej z krajem 
i ze światem, regulacja ścieków wodnych  
i zbiornika słodkiej wody spływającej z lo-
dowców.
  Budowę zakończono 24 marca 1977 r,  
a w dniu następnym Stacja została przekazana 
do użytku. Na pierwsze zimowanie zostało 19 
osób. Rozpoczęli oni badania naukowe zgod-
nie z programem naukowym. Od tamtej pory 

Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskie-
go działa nieprzerwanie do dziś. Obecnie trwa 
39 zimowanie 6 osobowej grupy naukowo - 
badawczej. Prowadzone są prace naprawcze 
oraz modernizacyjne, stosownie do potrzeb 
oraz możliwości finansowych PAN. Wznie-
sione zostały min. laboratoria dla geofizyki. 
Stacja prowadzi badania z zakresu nauk bio-
logicznych, geologii, glacjologii, geofizyki, 
meteorologii, klimatyczne itp.
 Zmiany klimatyczne spowodowały wycofa-
nie się lodowców w otoczeniu stacji o około 
900 ÷ 1000 m w ciągu 38 lat. Ciągłej zmianie 
ulega linia brzegowa w Zatoce Admiralicji, co 
stworzyło zagrożenia dla obiektów znajdują-
cych się najbliżej brzegu morza. W ciągu roku 
na stacji występują kilkakrotnie silne huraga-
ny o sile wiatru 200 ÷ 250 km/h. Największą 
prędkość wiatru zanotowano w 2008 r  - 288 
km/h. Stacja Antarktyczna im. Henryka Arc-
towskiego jest więc także poligonem doświad-
czalnym dla budownictwa. Można byłoby 
badać oddziaływanie na budowle silnych ob-
ciążeń śniegiem, wiatrem oraz erozję terenu  
i linii brzegowych. Uważam, że podjęcie ta-
kich badań jest uzasadnione z uwagi na coraz 
liczniej występujące u nas zjawiska ekstremal-
ne.. Apeluję  więc do budowlanego środowi-
ska naukowego o wykorzystanie tej bazy tak-
że dla naszych potrzeb.
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Studenci WAT zbadali właściwości termiczne betonu transparentnego

Beton nie jest… nudny
Projekt ma na celu zbadanie właściwości termicznych betonu transparentnego. 
Zakres prac obejmował pomiar zmian temperatury próbki betonu kamerą termo-
wizyjną FLUKE TIR1 podczas ogrzewania go. Do badań użyto również specjalnej 
sondy oraz czytnika danych firmy TESTO, umożliwiających pomiar temperatury po-
wierzchniowej. 

Beton jest materiałem przez większość 
społeczeństwa kojarzonym z czymś sza-

rym i nudnym. Okazuje się jednak, że wraz 
z upływem czasu na rynku pojawiają się 
coraz to nowsze produkty próbujące wpro-
wadzić powiew świeżości w budownictwie. 
W 2001 roku pewien węgierski architekt 
ÁronLosoncziwsławił się opracowując 
transparentny beton, który otrzymał nazwę 
LiTraCon od słów „the LIghtTRAnsmittin-
gCONcrete”. Początkowo na rynku pojawił 
się LiTraCon, z czasem pojawił się również 
LiTraConpXL, różniący się głównie wy-
glądem. Wynika to z zastosowania różnych 
materiałów przepuszczających światło. 
Pierwszy z nich charakteryzuje artystycz-
na, nieuporządkowana i niemożliwa do od-
tworzenia struktura, oznacza to, że nie ma 
dwóch takich samych bloczków. Drugi na-
tomiast składa się z ogromu symetrycznie 
rozłożonych punktów.  
  LiTraCon składa się w 96% z mieszan-
ki betonowej oraz zawiera 4% światłowo-
dów. LiTraConpXL zamiast światłowodów 
zawiera szkielet, wykonany z tworzywa 
sztucznego.  W naszej pracy zajmiemy się 
LiTraConempXL. 
  Transparentny beton stosuje się w 
elementach budowlanych, które eksponu-
ją jego szczególne właściwości: oświe-
tlane schody, podłogi oraz ścianki działo-
we. Może być także  wykorzystywany do 
produkcji prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych i paneli. Ze względu na 
niewielkie rozmiary włókien optycznych, 
wtapiają się one znakomicie w strukturę 
betonu miedzy elementami kruszywa. Przy 
pomocy tego betonu można wykonać pra-
wie wszystko.Jego wytrzymałość na ści-
skanie to 50 MPa, natomiast na rozciąganie 
7MPa. Gęstość  om.pl]
  Do badania zastosowano szybko reagu-
jącą sondę do pomiaru temperatury po-
wierzchni wraz z termoparą sprężystą typu 
K, również do nierównych powierzchni, 
umożliwiająca krótkotrwały pomiar nawet 
do 500 °C. Próbka betonu w kształcie gra-
niastosłupa foremnego została dokładnie 
zmierzona i zważona w celu wyznaczenia 
jej podstawowych parametrów.  
  Pierwszym krokiem podczas przygo-
towywania próbki do badania było utwo-
rzenie odpowiedniej izolacji. Materiał zo-
stał zaizolowany przy użyciu styropianu, z 
którego wycięta została powierzchnia rów-

na wymiarom próbki, do której beton został 
następnie sztywno wciśnięty. Próbka wraz 
z izolacją została ustawiona naprzeciw źró-
dła ciepła. Źródłem ciepła w naszym przy-
padku było urządzenie grzewcze, umiesz-
czone na podwyższeniu, tak by strumień 
ciepłego powietrza znajdował się dokładnie 
na wprost badanej próbki.  Urządzenie zo-
stało ponadto obudowane „tubą” z kartonu, 
co miało zapobiegać rozpraszaniu ciepłego 
powietrza. 
  Celem badania było wyznaczenie wła-
ściwości termicznych betonu transparentne-
go takich jak: współczynnik przejmowania 
ciepła a następnie współczynnik przewo-
dzenia ciepła próbki o danej grubości. Ideą 
naszych badań było wyznaczenie zależno-

ści temperatury powierzchni od czasu na-
grzewania próbki, a następnie sporządzenie 
wykresu tej zależności i porównanie jej z 
wykresem teoretycznym zaczerpniętym 
z literatury. Przy pomocy aproksymacji 
średniokwadratowej poszukiwaliśmy para-
metrów, dla których wyznaczona przez nas 
krzywa jest najbardziej zbliżona do krzy-
wej teoretycznej. Badanie rozpoczęliśmy 
od pomiaru początkowej temperatury po-
wierzchni próbki oraz temperatury średniej 
strumienia powietrza. 
  Na wcześniej przygotowanym 
stanowisku pomiarowym uruchomiliśmy 
nadmuch powietrza z urządzenia grzewcze-
go. Następnie ustawiliśmy próbkę na kie-
runku poziomego strumienia ciepłej masy 
powietrza. Dokonywaliśmy  pomiarów 
temperatury przy pomocy kamery termo-
wizyjnej na powierzchni próbki co około 
minutę. Badanie jest miarodajne do mo-
mentu gdy temperatura po drugiej stronie 
próbki nie ulega zmianie, co poddawane 
było ciągłej kontroli przy użyciu sondy do 
pomiaru powierzchniowej temperatury. Po 
wykonaniu dziesięciu pomiarów otrzymali-
śmy następujące wyniki: 

  W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na trudność ustalenia jednoznacznych re-
zultatów przy użyciu tej metody, wynikającej z dużej liczbyparametrów co w konsekwen-
cji daje nam wiele możliwych kombinacji. Znacznym ułatwieniem byłoby doświadczalne 
uzyskanie wartości parametru przejmowania ciepła. Byłaby to kalibracja stanowiska co 
skutkowałoby możliwością wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła dla różnych 
materiałów. To z kolei, pozwoliłoby nam na porównanie właściwości betonu transparent-
nego z betonem tradycyjnym. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu udało nam 
się uzyskać wystarczająco precyzyjne wyniki, jednak aby były one jeszcze bardziej precy-
zyjne badanie należałoby przeprowadzić w warunkach o bardziej ograniczonym wpływie 
otoczenia na wyniki. Ze względu na prostotę metody i niewielką liczbę pomiarów warto 
rozważać dalsze kontynuowanie badań nad tą metodą.

Autorami badania byli: Olga Spiżewska, Tomasz Szewczyk, Łukasz Świniarski, 
Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Owczarek. Praca wykonana w ramach działalności w  

PZITB, oddział  na WAT

Czas (minuty) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatura (oC) 30,4 31,2 32,6 32,8 33,6 34,1 34,4 34,8 35,5 35,9

Wyniki pomiarów temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej
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Życie w cieniu pałacu

W tym roku spółdzielnia kończy 25 lat 
swojego samodzielnego istnienia i 

zwycięstwo w konkursie podsumowuje 
najlepiej jej osiągnięcia. Jest najlepszą fir-
mą zarządzającą na Mazowszu.
  W wyniku referendum w 1990 r. z woli 
mieszkańców, powstała w następstwie 
podziału Nauczycielskiej Spółdzielni 
Budowlano- Mieszkaniowej,  z której 
wyodrębniła się wraz z czterema innymi 
osiedlami. W 16 budynkach znajduje się 
1432 mieszkania „w cieniu Pałacu Kultu-
ry i Nauki”, ale na terenie  trzech dzielnic: 
Śródmieścia, Ochoty i Woli. 
  - Kiedyś obszar ten nazywano „Dzi-
kim Zachodem”. Stąd się wzięła nazwa 
spółdzielni. Tam gdzie były ruiny, rudery, 
z czasem wyrosły najwyższe wieżowce 
- wspomina Zbigniew Gawron, w spół-
dzielni od samego początku. Był w Radzie 
Osiedla „Zachód”, po przekształceniu zo-
stał przewodniczącym Rady Nadzorczej,  
a od początku 1993 r. - jest prezesem. 
  - Nakłaniano mnie kilka miesię-
cy, aż w końcu uległem - mówi 
- To niełatwy teren. Budyn-
ki z lat 1962-1970, część to 
wielka płyta, rama H, wielki 
blok… Razem to ponad 51 
tys. m2 zasobów mieszkal-
nych, i prawie 9,8 tys. m2 
lokali usługowych, z czego 
ok 5 tys m2 to lokale własne 
Spółdzielni. SBM „Zachód” 
jest spółdzielnią własnościo-
wą, lokale z wyodrębnioną 
własnością stanowią 18 proc. 
zasobów, natomiast ok. 150 osób posiada-
jących mieszkania nie jest członkami Spół-
dzielni.
  Spółdzielnia zawdzięcza swoją dobrą 
kondycję dużej ilości lokali użytkowych 
i konsekwentnym działaniom zarządu.  
Z wynajmu płyną środki na dofinansowanie 
kosztów utrzymania, część pieniędzy idzie 
na remonty. Przez prawie ćwierć wieku  
z tego źródła pochodziło do 25 proc. wy-
datków na eksploatację. Dzięki temu 

wszystkie budynki zostały ocieplone, wy-
mieniono okna (zwracano mieszkańcom 
pełne koszty), wymieniono instalacje co, 
ciepłej wody i kanalizacyjne, linie zasilają-
ce tzw. WLZ. Wymieniono stare instalacje 
elektryczne na miedziane i uszczelniono 
instalacje gazowe.

 - Kończymy modernizować klatki scho-
dowe - wylicza prezes Gawron - Wymie-
niane jest oświetlenie na lampy ledowe, 
kładziona jest glazura i terakota w piwni-
cach. Kilka lat temu wymienione zostały 
wszystkie dźwigi osobowe w budynkach.  
Problemem pozostają śmieci. Spółdzielnia 
leży w samym centrum miasta, gdzie każdy 
metr ziemi kosztuje krocie. Większość tere-
nu liczona jest po obrysie budynku. Dlate-
go od początku  zbudowano tu leje zsypo-
we. Segregacja śmieci w tej sytuacji staje 
się problemem. Zamknąć leje? Problem, 
bo mieszkańcy nie chcą…Nie ma jednak 
gdzie postawić wózków. Tam gdzie teren 

pozwala pobudowano altanki 
na wózki. Jest jednak problem 
na przyszłość, bo kamionki do 
lejów wykruszają się, a pro-
dukcja kończy się. Dziś ratują 
się kupowaniem kamionek na 
zapas…
  Mimo dobrej kondycji, 
spółdzielnia szuka zarobku. 
Jedną z możliwości są rekla-
my wielkoformatowe. Ale i tu 
brak jest zrozumienia ze stro-
ny mieszkańców. Przyjmują 
chętnie dość wysokie dopłaty 
z reklam, ale są przeciwni ich 
montażowi.

 Spółdzielnia dziś nie prowadzi działal-
ności inwestycyjnej. Ma wprawdzie dwie 
działki w centrum, ale stoją tam dwa bu-
dynki komunalne z z 1890 i 1900 r. Jeden 
jest pusty, bo grozi zawaleniem, ale kon-
serwator umieścił go na liście zabytków. 
Z drugiego - też naruszonego zębem czasu 
- trwa wysiedlanie ludzi. Spółdzielnia chce 
zlokalizować przy ul. Chmielnej wieżo-
wiec ze 130 mieszkaniami. Znając konse-
kwencje prezesa Zbigniewa Gawrona oraz  
działaczy spółdzielni, zamiar na pewno za-
kończy się sukcesem.
 Problemem dla spółdzielni są stawki za 
wieczyste użytkowanie gruntów. W pew-
nym momencie były podwyższane o 1000 
czy 800 proc. - Zaskarżaliśmy te decyzje w 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym  
i w sądach - mówi prezes -  Uzyskaliśmy 
bonifikaty 20-30 proc. Wiem też, że nie-
które spółdzielnie uzyskały unieważnienia 
decyzji z powodów formalnych. Skutek 
ostatecznie był niewielki.
  Próby „skubania” spółdzielni ze wszyst-
kich stron sprawiły, że SBM „Zachód”, 
jako dobry gospodarz podjęła działania 
wobec firm, które korzystają z jej terenów, 
instalując w ziemi swoje instalacje. Już 
pierwsza próba przyniosła skutek, dając 
spółdzielni pewne przychody. Za jej przy-
kładem poszli inni.

       Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Zachód” w Warszawie zajęła I miej-
sce w konkursie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „Firma 
Inżynierska Mazowsza roku 2015” w kategorii Firma zarządzająca. 

Od lewej: Przewodniczący MOIIB, Mieczysław Grodz-
ki; Zbigniew Gawron, prezes Zarządu SBM „Zachód”; 
wiceminister sportu i turystyki Tomasz Jędrzejczak 

i prezes PIIB, Andrzej Dobrucki.

Czas (minuty) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatura (oC) 30,4 31,2 32,6 32,8 33,6 34,1 34,4 34,8 35,5 35,9
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  Łucz-Bud Sp. z o.o. to Generalny Wyko-
nawca, który blisko 25 lat  oferuje realiza-
cje z zakresu budownictwa mieszkaniowego  
i przemysłowego. Hasłem przewodnim dzia-
łalności przedsiębiorstwa jest: Budujemy  
z pasją. Pasja przejawia się zarówno w dba-
łości o szczegóły dla kontrahentów bizneso-
wych, jak i dla indywidualnych odbiorców  
w projektach deweloperskich. 
  Spółka powstała w 1991 r. W 2007 r. 
zainicjowano działanie biura regionu w Pia-
secznie a przedsiębiorstwo poszerzyło zakres 
działalności o  Hurtownię Materiałów Bu-
dowlanych i Bazę Sprzętu.  
  Spółka jest reprezentowana przez  Marka 
Puternickiego - Prezesa Zarządu, Krzysz-
tofa Mizerę - Wiceprezesa Zarządu ds. 
Produkcji oraz Arkadiusza Wzorka - Pro-
kurenta, pełniącego jednocześnie funkcję 
Dyrektora Regionu Warszawskiego.
  Firma zatrudnia ponad 100 osób,  
z czego połowa to wysoko wyspecjalizowa-
ny nadzór budowlany. Spółka współpracuje 
z kilkudziesięcioma kontrahentami. P.H.U.B. 
„ŁUCZ-BUD” jest świetnie zorganizowa-
nym przedsiębiorstwem i dopasowującym 
się do aktualnych potrzeb i wymogów rynku 
budowlanego. 

  Spółka jest laureatem wielu prestiżo-
wych nagród: Gazela Biznesu 2005, 2006, 
2008, 2009, 2013 - potwierdzających przy-
należność do grona najbardziej dynamicznie 
rozwijających się firm. Została wyróżniona 
NAGRODĄ ROKU SARP 2007 dla wybu-
dowanego apartamentowca przy ul. Walecz-
nych w Warszawie. Firma była nominowana 
do Nagrody Gospodarczej Granitowy Tuli-
pan IP-HZR  w XII edycji Konkursu Gala 
Biznesu Ziemi Radomskiej. Otrzymała rów-
nież nagrodę III stopnia w konkursie Budowa 
Roku 2005 - za realizację I i II etapu osiedla 
„Laguna” w Warszawie.  „Łucz-Bud” nagro-
dzono też Złotym Dyplomem PKPS 2005  
- za niesienie pomocy dzieciom i rodzinie.
  Firma udziela się charytatywnie i wspie-
ra drużynę Cerrad Czarni Radom grającej  
w Plus Lidze. 

  Celem przedsiębiorstwa jest wznoszenie 
obiektów w systemie Generalnego Wyko-
nawstwa, inwestycji z zastosowaniem no-
woczesnych technologii i  wysokiej jakości 
nateriałów budowlanych. Łucz-Bud oferuje 
kompleksowe rozwiązania budowlane, two-
rząc osiedla,  domy, obiekty biurowe oraz 
przemysłowe wraz z inną zabudową przysto-
sowaną do użytku codziennego. 
  Spółka realizuje m.in. Osiedle Mieszka-
niowe Leszczyńska w Kielcach o powierzch-
ni ok. 22 tys. m2 Zrealizowany już został  
pierwszy 6-piętrowy budynek.  Powierzchnia 
zabudowy I etapu wynosi 852,23 m2. Kuba-
tura budynku wynosi  21 192 m³, powierzch-
nia całkowita 7506 m². Inwestorem jest fir-
ma  Leszczyńska - Arkada Development z 
Radomia. Inwestycja została uhonorowana 
nagrodami: w konkursie PZiTB Budowa 

Roku 2014, „Srebrnym Żurawiem 2014”  
w konkursie Najlepsze Świętokrzyskie Inwe-
stycje oraz certyfikatem Jakości Roku 2014 
w kategorii produkt.
  PHUB Łucz-Bud na terenie Starej Pragi  
w Warszawie, realizuje budynek wieloro-
dzinny z usługami, dwupoziomowym par-
kingiem oraz zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Ząbkowskiej. Kubatura budynku  
to 58 829 m³. Inwestorem jest firma Realty 
Managemnt Spółka z o.o. Dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lazurowa” oddano budy-
nek wielorodzinny z usługami w parterze, 
parkingiem podziemnym oraz zagospodaro-
waniem terenu przy ul. Sterniczej w Warsza-
wie. Budynek liczy prawie 60 tys.m3  
  Firma realizuje również projekty z  za-
kresu budownictwa przemysłowego. Jako 
Generalny Wykonawca oferuje budowę hal 
przemysłowych oraz pełen zakres obiektów 
biurowych i publicznych. W portfolio firmy 
znajdują się realizacje galerii handlowych, 
sklepów, hoteli, fabryk i hal przemysło-
wych, magazynowych chłodniczych, mroźni 
oraz stacji paliw. I tak na terenie Człekówki  
w gminie Kołbiel zrealizowana została jedna 
z największych inwestycji w zakresie bu-
downictwa przemysłowego na rzecz Zakła-
dów  Piekarskich Oskroba Sp. z o.o. Cele-
stynów. 
  Łucz-Bud to synonim jakości, dokład-
ności, terminowości. Głównym jego celem 
jest ciągły wzrost jakości świadczonych 
usług, przy pomocy wysoko wykwalifikowa-
nej kadry, w oparciu o najwyższe standardy 
zarządzania, bo tylko wtedy jest możliwe za-
oferowanie usług idealnie dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb klienta. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa „Łucz-Bud”  
Sp z o.o. z Radomia zajęła I miejsce w konkursie Mazowieckiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa „Firma Inżynierska Mazowsza 
roku 2015” w kategorii Firma wykonawcza.

Budują z pasją

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa ŁuCZ-BuD
26-600 Radom ul. Kilińskiego 6,
www.lucz-bud com.pl e-mail: luczbud@lucz-bud.com.pl, tel/fax: (48) 360-80-98

Zakłady Piekarskie „Oskroba” Sp. z o.o. CelestynówOsiedle Leszczyńska w Kielcach

Budynek wytwórni
wódek „Koneser”

Wiceprezesi: Krzysztof Mizera i Arkadiusz Wzorek 
z nagrodą


