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od redakcji SPiS trEści

od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Nasz biuletyn tworzymy dla Was. Dlatego zależy nam na Waszej opinii. 
czekamy na Wasze uwagi i sugestie. 
Piszcie do nas na adres: redakcja@fundacjapbg.pl, jeśli chcecie 
otrzymywać Biuletyn bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze, który nie zawiera metali ciężkich 
i posiada certyfikaty iSO 9001oraz iSO 1401, a  wiąże się to z przestrzeganiem 
podczas produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. tego samego oczekuje 
od innych. Dlatego też możliwość kopiowania i rozpowszechniania tekstów, 
dokumentów i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych.
©Wszelkie prawa zastrzeżone / PBG 2011

Od lat jestem odpowiedzialna za wydawnictwa 
firmowe, przekazywane do Waszych rąk, więc 
jestem równie zawiedziona jak Wy, że nie ukazał 
się w pierwszym kwartale tego roku kolejny numer 
biuletynu korporacyjnego. Bardzo za to przepra-
szamy, ale z drugiej strony sytuacja ta pokazała, 
jak bardzo czekacie na kolejne numery naszego 
pisma – zarówno ja, jak i zespół redakcyjny, byli-
śmy zasypywani mnóstwem pytań, dlaczego jesz-
cze nie ma biuletynu, co się stało i kiedy będzie! 
Wszyscy czekamy z niecierpliwością na nową 
szatę graficzną, nowy tytuł, nowy biuletyn w no-
wym 10-leciu!
Jestem przekonana, że będziecie do niego za-
glądać, czytać z zainteresowaniem i pogłębiać 
swoją wiedzę, bo zawsze znajdziecie w nim infor-
macje pewne, sprawdzone, istotne strategicznie. 
Ze swej strony w imieniu całego zespołu redak-
cyjnego mogę zapewnić, że stale pracujemy 
nad doskonaleniem naszego pisma i podnosimy 
poprzeczkę, by nie zawieść Was, naszych czytel-
ników. Zapraszam do lektury „Ogniwa”! 

Małgorzata Wiśniewska
Honorowa redaktor Naczelna

Prezes Fundacji PBG

od redakcji
List od Prezesa     
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OHL - warto wiedzieć 
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Budowa węzła w Pikutkowie
Autostradą do „EUrO”

Szlakiem S5. Budowa obwodnicy Bojanowa i rawicza
karta ice 
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drodzy
WSPółPrAcOWNicy, 
Przyjaciele

list od Prezesa

Pisząc tegoroczny list, jestem pełen optymizmu i nadziei. Nie tylko 
z powodu minionych wydarzeń, ale przede wszystkim z perspek-
tyw rynku i możliwości dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że 
rok 2011 będzie jednym z kluczowych w historii Grupy PBG, będzie 
rokiem przełomowym w realizowanej przez nas strategii. Zmiany 
są nieodzownym elementem rozwoju firmy. Dlatego uważam, że 
pozwolą one Grupie PBG jeszcze lepiej wykorzystać szanse, jakie 
daje dzisiaj rynek. Dziękuję Wszystkim, zarówno Akcjonariuszom 
jak i Pracownikom, za okazane dotychczas zaufanie, dziękuję 
Spółkom z Grupy PBG za kolejny rok wspólnej pracy. 
Podsumowując rok 2010 należy przede wszystkim podkreślić 
trudny pierwszy kwartał, na którego słabsze niż zazwyczaj wyni-
ki wpływ miała nadzwyczaj dotkliwa zima. Wymusiła ona nawet 
kilkumiesięczne przestoje na budowach lub konieczność stoso-
wania znacznie droższych rozwiązań tam, gdzie zatrzymanie bu-
dowy było niemożliwe. Ponadto, wpływ na działalność spółek 
budowlanych miało otoczenie rynkowe, które charakteryzowało 
się zaostrzającą się konkurencją w segmentach związanych z bu-
downictwem ogólnym i szeroko pojętą infrastrukturą, co przeło-
żyło się na poziom cen kontraktów pozyskanych jeszcze w roku 
2009. Potwierdzeniem wystudzenia sytuacji w sektorze budow-
lanym, a zwłaszcza w budownictwie infrastrukturalnym, jest spa-
dek rentowności wypracowanych przez Grupę PBG w 2010 roku 
w porównaniu do lat poprzednich. 
(…) Bezsprzecznie komfort patrzenia w przyszłość dają nam na-
sze ubiegłoroczne osiągnięcia, do których musimy zaliczyć po-
zyskanie w ramach Konsorcjum kontraktu na budowę termina-
la LNG. realizacja tego zadania jest dla nas nie tylko korzyścią 
niemierzalną polegającą na umacnianiu marki PBG w Kraju 
i miejmy nadzieję na świecie, ale również wymierną korzyścią 
biznesową. Podkreśleniem konsekwencji w realizacji wcześniej-
szych planów jest nasz udział w realizacji kontraktów na bu-
dowę odcinków autostrad A1 i A4 oraz drogi ekspresowej S5.  
świetnie rokującym dla nas początkiem, w nowym obszarze, ja-
kim jest energetyka, jest skuteczne pozyskanie samodzielnie przez 
PBG pierwszych kontraktów w tej branży. ich realizacja rozpoczy-
na proces budowania silnej pozycji naszej Spółki w sektorze bu-
downictwa energetycznego. Mocnym potwierdzeniem naszej 
obecności w energetyce są postępowania przetargowe, w któ-
rych z sukcesem razem z naszymi Partnerami przeszliśmy procesy  
prekwalifikacyjne. Mam na myśli oczywiście gigantyczne postę-
powania przetargowe, takie jak chociażby bloki w Opolu, Kozie-
nicach, Jaworznie czy też Stalowej Woli. Nie bez znaczenia dla 
przyszłych planów w tym obszarze ma nasza strategiczna współ-
praca z firmą ALStOM na rynku polskim. Widzimy w rynku energe-
tycznym dużą szansę na znaczące zwiększenie przychodów oraz 
skali działalności. 
Kolejnym istotnym wydarzeniem z 2010 roku jest rozpoczęcie ne-
gocjacji z hiszpańskim koncernem OHL, dotyczących nawiązania 
strategicznej współpracy w Polsce i na świecie, w ramach której 
OHL nabędzie pakiety większościowe w spółkach Hydrobudowa 
Polska SA i Aprivia SA. transakcję tę traktujemy jako pozyskanie 
inwestora branżowego dla naszych spółek i partnera strategicz-
nego dla Grupy PBG. Mamy nadzieję na współpracę, która przy-
niesie wymierne korzyści obu podmiotom. Już w chwili obecnej 
staramy się o wspólne projekty zarówno w kraju jak i za grani-

cą. Naszą ambicją jest 
ekspansja na rynki mię-
dzynarodowe. Bardzo 
perspektywicznie i cie-
kawie zapowiadają się 
takie kraje jak: Ukraina, 
rosja, rumunia, Bułga-
ria oraz Brazylia. Jestem 
przekonany, że przycho-
dy z zagranicy będą 
w przyszłości w sposób 
znaczący wpływały na 
wyniki finansowe osiąga-
ne przez Grupę PBG. Po 
zakończeniu negocjacji i zrealizowaniu transakcji z OHL do Spółki 
wpłynie ponad 500 mln zł. Będziemy chcieli wykorzystać te środki 
zgodnie z realizowaną przez nas strategią i przeznaczyć je przede 
wszystkim na inwestycje w segmencie energetycznym, rozwój 
działalności na rynkach zagranicznych oraz inwestycje w projek-
ty operatorskie. 
Muszę również wspomnieć o zakończeniu realizacji i oddaniu do 
użytku w ubiegłym roku Stadionu Miejskiego w Poznaniu, pierw-
szego w Polsce stadionu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
EUrO 2012. Pamiętajmy, że bieżący rok przyniesie zakończenie 
budowy kolejnych dwóch: Stadionu Narodowego w Warsza-
wie oraz PGE Areny w Gdańsku. cieszę się, że Grupa PBG może 
uczestniczyć w realizacji tych inwestycji i że robi to z sukcesem. to 
duże dla nas wyzwanie, ale jeszcze większa satysfakcja. 
Zgodnie ze składanymi wcześniej obietnicami, w nowy rok – 2011 
- weszliśmy z portfelem zleceń o wartości przekraczającej 5 mld zł. 
Jest to dla nas sytuacja komfortowa, bo zapewnia nam przycho-
dy na najbliższe lata, a w przypadku kontraktu na budowę termi-
nala LNG portfel przenosi nas nawet do roku 2014. Jak pisałem 
wcześniej w przeciągu kilku miesięcy spodziewamy się rozstrzy-
gnięć przetargów przekraczających wartość 30 mld zł. Jesteśmy 
więc spokojni o naszą przyszłość. 
Na zakończenie, kolejny już raz, chciałbym zapewnić Państwa, 
że dołożę wszelkich starań, aby spółka PBG rozwijała się nadal 
dynamicznie, z korzyścią dla Jej Akcjonariuszy i Pracowników. 
Jes tem przekonany, że konsekwentne realizowanie przyjętej stra-
tegii oraz nasza intuicja w biznesie przełoży się pozytywnie na 
wzrost wartości Spółki. 

Prezes Zarządu PBG SA 

z Raportu Rocznego spółki PBG SA. i Grupy Kapitałowej PBG opu-
blikowanej 21 marca 2011 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu dostępną na 
stronie:  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okre-
sowe/skonsolidowany-raport-roczny-za-2010-r.html.
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Wyniki Grupy Kapitałowej PBG za 2010 rok 
W 2010 roku Grupa PBG wypracowała 2 740 311 tys. zł  
przychodów ze sprzedaży, co stanowi 7-procento-
wy wzrost w porównaniu do analogicznego okre-
su roku ubiegłego. Zysk operacyjny Grupy odno-
tował spadek o 4% i wyniósł 272 710 tys. zł. Z kolei 
o 7% wzrósł wypracowany przez Grupę PBG zysk 
netto, osiągając poziom ponad 224 mln zł. Na 
dzień 1 stycznia 2011 roku wartość portfela zamó-
wień Grupy Kapitałowej PBG osiągnęła poziom 
5,2 mld zł, z czego do realizacji w 2011 roku przy-
pada 2,8 mld zł, natomiast pozostała kwota na 
lata kolejne. Pełne sprawozdanie finansowe jed-
nostkowe PBG i skonsolidowane GK PBG dostęp-
ne na stronie: www.pbg-sa.pl w zakładce relacje 
inwestorskie – raporty okresowe - 2010.
8 kwietnia br. w Warszawie odbyła się kon-
ferencja z udziałem Prezesa Zarządu PBG 
Jerzego Wiśniewskiego i Wiceprezesa Zarządu 
Przemysława Szkudlarczyka, podczas której 
Panowie podsumowali wyniki Grupy za 2010 
rok, omówili najważniejsze wydarzenia w Grupie 
oraz przedstawili strategię Grupy PBG.  Wkrótce 
ukaże się broszura zawierająca relację/skrót 
wydarzeń z konferencji, do czytania której 
serdecznie zapraszamy.    

Wyniki Grupy Kapitałowej Hydrobudowa Pol-
ska za 2010 rok
W 2010 roku Grupa Hydrobudowy Polska osią-
gnęła porównywalne przychody, lecz wyraź-
nie niższą rentowność niż w rekordowym 2009 
roku. Zdecydowanie poprawiły się przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej osiągając 
poziom ponad 77 mln zł w porównaniu z nie-
spełna 36 mln zł rok wcześniej. Na dzień 31 
grudnia 2010 roku wartość portfela zamówień 
Grupy HBP wynosiła ponad 2,4 mld zł, z czego 
1,4 mld zł przypada do realizacji w 2011 roku. 
Pełne sprawozdanie finansowe jednostkowe HBP 
i skonsolidowane GK HBP dostępne na stronie: 
www.hbp-sa.pl w zakładce relacje inwestorskie 
– raporty okresowe – raporty roczne – 2010.

Budowa PGE Arena na finiszu 
Na gdańskim stadionie rozpoczął się proces 
instalacji murawy. cała operacja potrwa oko-
ło 40 dni. Pierwszy etap polegał na zwiezieniu 
i rozprowadzeniu ziemi w celu podniesienia 
płyty boiska. Następnie rozpocznie się montaż 
elementów instalacji: drenażu murawy oraz na-

wadniania. Kolejny etap to położenie warstwy 
nośnej, na której zainstalowany zostanie system 
nagrzewania murawy. W połowie kwietnia wo-
kół boiska układana będzie kostka brukowa. 
Ostatnim krokiem będzie układanie murawy 
- trawa będzie rozwijana z rolek. Projekt mura-
wy został uznany przez UEFA jako wzorcowy. 
„Nauczeni doświadczeniem poznańskim, gdzie 
właśnie z tym elementem są największe proble-
my, już teraz zadbaliśmy, by trawa, która pokry-
je PGE Arenę była dobrze ukorzeniona. Położy-
my ją na płytę na trzy tygodnie przed meczem. 
to w zupełności wystarczy” - podkreślił dyrektor 
kontraktu Marek Surmacewicz. Jednocześnie 
dobiega końca montaż elewacji z płyt poli-
węglanowych, który rozpoczął się pod koniec 
listopada, trwają także intensywne prace wy-
kończeniowe wewnątrz obiektu.
   autor zdjęć 

Aleksandra Zaręba 

Dostawy kotłów odzyskowych  
dla KGHM rozpoczęte       
09.03.2011 zgodnie z terminem wynikającym 
z Umowy Głównej PBG S.A. rozpoczęło dosta-
wy elementów kotłów odzyskowych dla KGHM  
Polska Miedź S.A. w ramach zadania pn. „Budowa 
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Bloków Gazowo Parowych w Ec Głogów i Ec Polkowice”. 
czas dostawy jednego kotła odzyskowego, ze względu 
na ilość elementów konstrukcyjnych, wynosi około 4 tygo-
dnie. Zgodnie z harmonogramem, dostawy kotłów mają 
być realizowane do końca czerwca 2011 r.
 
Wybrane parametry gabarytowe dla jednego kotła od-
zyskowego:
• masa całkowita jednego kotła: ok. 150 ton
• wysokość kotła: 20 m
• szacunkowa ilość jednostek transportowych dla dosta-

wy jednego kotła: 15 zestawów ciężarowych
W ramach budowy bloków gazowo parowych PBG S.A. 
wykona dostawy, montaż, uruchomienie i przekazanie do 
eksploatacji czterech turbin gazowych i czterech kotłów 
odzyskowych w terminie do 31.12.2012.
realizacja inwestycji pozwoli na zaspokojenie 25% zapo-
trzebowania KGHM na energię elektryczną.

Tomasz Klopś

 Hydrobudowa i PBG wybudują halę  
widowiskowo-sportową w Toruniu
Konsorcjum firm Hydrobudowa Polska i PBG złożyło najtańszą 
ofertę na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema 
w toruniu - inwestycję wyceniło na 121,7 mln zł. Przetarg zo-
stał ogłoszony w listopadzie ub.r. 11 stycznia br. komisja 
przetargowa otworzyła nadesłane oferty – wpłynęło ich 
dziesięć. Dwie firmy odwołały się od decyzji miasta. Na 
początku kwietnia Krajowa izba Odwoławcza odrzuciła 
protesty odrzuconych oferentów i 7 kwietnia miasto pod-
pisało umowę z Wykonawcą – Hydrobudowa Polska i PBG 
wybudują obiekt w 18 miesięcy. 

Jeszcze jedna inwestycja na Euro 2012 w Grupie 
11 marca 2011 roku Pan Jerzy ciechanowski oraz Pan Jose 
Manuel rubio roeder zawarli w imieniu Hydrobudowy Pol-
ska, PBG, Aprivii oraz Obrascon Huerte Lain kontrakt na bu-
dowę kolejnej, ważnej inwestycji na potrzeby Euro 2012. 
Przedmiotem umowy jest budowa odcinka trasy Słowac-
kiego w Gdańsku w ramach projektu połączenia Portu Lot-
niczego z Portem Morskim Gdańsk realizowanych na zle-
cenie Miasta Gdańsk, gdzie inwestorem zastępczym jest 
spółka Gdańskie inwestycje Komunalne sp. z o.o. Wartość 
kontraktu to blisko 130 milionów złotych netto. Na konsor-
cjum wykonawcze czeka wiele niespodzianek w ramach 
kontraktu, między innymi konieczne będzie przeprowadze-
nie rozpoznania saperskiego, budowa estakady i wiaduk-
tu nad torami kolejowymi. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa pieszych w ramach inwestycji powstaną trzy tunele 
dla pieszych o łącznej długości ponad 100 metrów. W za-
kres prac wchodzi również przebudowa koryta Potoku 
Strzyża, umożliwiająca usunięcie kolizji z budowaną trasą. 

Nie zabraknie również ścieżek rowerowych i chodników, któ-
re ułatwią życie mieszkańcom. Pamiętano również o obiek-
tach ochrony środowiska takich jak ekrany akustyczne, zie-
leń drogowa i obiektach małej architektury. Na realizację 
inwestycji mamy 20 miesięcy.

Irena Deptuch

Zawarcie umowy pomiędzy PBG Dom i Hilton Worldwide

PBG Dom zawarło umowę franszyzy z operatorem hotelo-
wym Hilton Wordwide, której przedmiotem jest otwarcie ho-
telu marki Hampton by Hilton w świnoujściu. Wybranym przez 
inwestora na hotel miejscem jest ścisłe centrum miasta przy 
ulicy Wojska Polskiego. Stoją już tam budynki nowoczesnego 
osiedla Platan – jeden z nich zostanie zaadoptowany na hotel, 
a jego wnętrze zostanie wyposażone zgodnie ze standardami 
sieci hotelowej Hilton Worldwide. ta lokalizacja jest dogodna 
zarówno dla gości biznesowych jak i turystów, a powstanie ho-
telu Hampton by Hilton przyczyni się do podniesienia prestiżu 
miasta świnoujście. Dotychczas w Polsce hotele tej sieci mia-
ły swoje lokalizacje w Warszawie, Gdańsku oraz w Krakowie. 
Porozumienie PBG Dom ze światowym operatorem hotelo-
wym i planowana inwestycja jest ważnym krokiem w rozwoju 
wielkopolskiej spółki. Otwarcie hotelu w świnoujściu zaplano-
wano na koniec roku 2011.

 PBG DOM

Spółki z Grupy PBG zmodernizują oczyszczalnię  
w Gnieźnie 
W dniu 7 lutego br. konsorcjum firm w składzie: Hydrobu-
dowa 9, KWG, Hydrobudowa Polska, zawarło z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie umo-
wę na modernizację Miejskiej Oczyszczalni ścieków. War-
tość kontraktu opiewa na kwotę 39 mln 323 tys. 100 zł, 
a termin jego realizacji przypada na 31 grudnia 2013 r.  
W imieniu Lidera Konsorcjum - Hydrobudowy 9 - umowę 
podpisali członkowie zarządu spółki: Maciej Klimacki i ry-
szard Lindner, a w imieniu PWiK prezes Jan Lewandowski. 
inwestycja, w połowie współfinansowana przez Unię Euro-
pejską, powstanie w ramach Programu Operacyjnego „in-
frastruktura i środowisko”.

Opracowanie
 Marta Chrzanowska

Fundacja PBG
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oHl 
WArtO WiEDZiEć

cO Z NASZą
GrUPą? 

Obrascón Huarte Lain (OHL)
Firma powstała w 1999 r. z połączenia spółek 
Obrascón-Huarte oraz construcciones Lain.

OHL w skrócie
Wywodząca się z Katalonii spółka budowlana i opera-
torska (zarządzająca obiektami) Obrascón Huarte Lain 
(OHL) jest jedną z czołowych hiszpańskich firm budow-
lanych i jedną z czterech największych w Europie, która 
specjalizuje się w takich branżach jak m.in.: kolejowa, dro-
gowa, medyczna – zarządza kolejami, metrem, szpitala-
mi i tunelami. Działa również w branży typowo budowla-
nej – buduje zarówno drogi, tunele, linie kolei i metra, jak 
i nieruchomości komercyjne oraz mieszkalne. Jest również 
operatorem autostrad. Działa w 20 krajach (poza Hiszpa-
nią), na czterech kontynentach,  szczególnie aktywna jest 
w Brazylii i Meksyku. Grupa prowadzi działalność również 
w bliższym nam rejonie – głównie w czechach i na Sło-
wacji.

Coś więcej o OHL
Koncern działa w pięciu sektorach: koncesji, budownic-
twa krajowego, budownictwa międzynarodowego, bu-
downictwa przemysłowego oraz budownictwa obiektów 

turystycznych, medycznych i komercyjnych – głównie 
jednak w budownictwie oraz zarządzaniu autostradami. 
Działalność tego typu – zarządzanie autostradami – jest 
prowadzona przez spółkę w Hiszpanii oraz w krajach Ame-
ryki Południowej.
OHL jest już obecny także w naszym regionie. W cze-
chach OHL jest właścicielem grupy budowlanej ZPSV. Na-
leży do niej największa czeska firma z tego sektora OHL ZS, 
prowa dząca działalność m.in. w Polsce, gdzie uczestni-
czyła w modernizacji linii kolejowych.

OHL na giełdzie
Pakiet kontrolny grupy OHL (57,16% akcji) należy do hisz-
pańskiej Grupo Villar Mir. Pozostałe walory są w posiadaniu 
udziałowców mniejszościowych (w tym członków zarządu). 
Koncern, od lipca 2008 roku, wchodzi w skład iBEX 35, czyli 
głównego indeksu madryckiej giełdy. 

Justyna Olszewska
Fundacja PBG

Dlaczego ta transakcja?
Jak powiedziałem podczas wywiadu udzielonego w piątek, 
17 września, na antenie tVN cNBc Biznes „…nie sprzedaje-
my Hydrobudowy, tylko pozyskujemy inwestora strategiczne-
go dla Grupy PBG. Oczywiście, elementem transakcji jest rów-
nież sprzedaż pakietu 51% akcji, ale my z HBP nie wychodzi-
my; po transakcji zostanie nam kilkanaście procent udziałów, 
ale potem będziemy chcieli zwiększyć swój udział do ponad 
20%. My tę transakcję traktujemy w taki sposób, że pozyskuje-
my dla Grupy Kapitałowej PBG silnego międzynarodowego

partnera, który dodaje nam kompetencje, których potrzebujemy 
na rynku polskim i za granicą. To jest dla nas krok do przodu, ko-
lejna szansa rozwoju.”
Efekt wspólnych korzyści
„Plan jest taki, aby w jak największym stopniu wykorzystać refe-
rencje nawzajem, czyli: my jesteśmy silni w gazie i ropie, koncern, 
z którym nawiązujemy współpracę w szeroko pojętej infrastruktu-
rze. Podmiot ten rozpocznie działalność na rynku polskim, a my 
możemy rozpocząć działalność za granicą”. 

15 września 2010 roku Zarząd PBG opublikował informację o podpisaniu 
przez PBG S.A. porozumienia (Memorandum of Understanding) z inwesto-
rem zagranicznym dotyczącego nawiązania współpracy na rynku budow-
lanym i operatorskim w Polsce oraz za granicą. Elementem porozumienia 
jest objęcie przez inwestora 51% akcji Hydrobudowy Polska  oraz  50,1%  akcji  
APriViA S.A. Warunkiem nawiązania współpracy w HBP i Aprivii jest pozosta-
nie PBG w akcjonariacie obu spółek. Po transakcji PBG posiadać będzie od 
12 do 15% akcji w HBP oraz 49,9% akcji spółki Aprivia. PBG zainteresowane 
będzie zwiększeniem udziału w HBP do ponad 20%.
21 września 2010 r. Zarząd PBG poinformował, że inwestorem, a zarazem 
Stroną Porozumienia jest firma Obrascón Huarte Lain construcción interna-
cional, S.L.
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Na co przeznaczone zostaną pozyskane środki?
„Pieniądze te przeznaczymy na kolejne inwestycje, na wzmoc-
nienie działalności PBG w części energetycznej i na inwestycje 
w projekty operatorskie.”

Priorytety działalności
„Naszym priorytetem są inwestycje w branży energetycznej (bu-
dowa elektrowni – 25 mld zł w złożonych ofertach) i kolejowej (po 
drogach przyjdzie pora na rozwój sieci kolejowych w Polsce)”.

Po transakcji marża w Grupie PBG wzrośnie
„Sektor wody i ochrony środowiska generował średnio trochę niż-
szą marzę niż w pozostałych segmentach”.
to, że Grupa PBG idzie w dobrym kierunku, potwierdza większość 
analityków i komentatorów:
- „inwestycyjny boom z czasem się skończy”, „Hydrobudowa 

zmieni właściciela” (Anna Koper, Gazeta Giełdy Parkiet z dn. 
16.09.2010): Wejście PBG w działalność operacyjną to dobry 
pomysł. „tylko w ten sposób firmy z branży budowlanej będą 
bowiem w stanie zapewnić sobie stabilne przepływy finanso-
we, gdy zakończy się boom inwestycyjny w Polsce. rozwiąza-
nie to powszechne jest już na zachodzie Europy. […] Należy 
się spodziewać, że w ślady PBG niebawem pójdą inne firmy 
z branży. Muszą się jednak pospieszyć. im wcześniej zaczną, 
tym większe będą mieć szanse na zbudowanie odpowiednich 
kompetencji i wywalczenie swojego kawałka tortu. Marude-
rom jak zwykle pozostanie walka o okruchy, które pozostawią 
pierwsi”.  

- „Wizjonerski ruch PBG” (Puls Biznesu z dn. 17.09.2010)
 Adrian Kyrcz DM iDMSA: „… to dobra transakcja biorąc pod 

uwagę cenę. i ważny ruch strategiczny”.
 Andrzej Szymański DM BZ WBK: „Jerzy Wiśniewski myśli strate-

gicznie i długoterminowo. takie wizjonerskie podejście może 
się sprawdzić”.

- „PBG sprzedaje…” (rzeczpospolita  z dn. 17.09.2010)
 Konrad Księżopolski Wood&company: „Na razie PBG brakuje 

kompetencji w obszarze energetycznym. teraz będzie mogło 
myśleć o akwizycjach. Gotówka wzmocni też pozycję starto-
wą PBG w przetargach”.

Podpisanie Listu Intencyjnego między PBG i OHL
7 kwietnia br. PBG i OHL zawarły List intencyjny, w którym wyrazi-
ły intencję bliskiej współpracy „w celu osiągnięcia rozwoju i eks-
pansji na rynkach poza krajami rodzinnymi w sektorze ropy i gazu. 
Strony zadeklarowały podjęcie współpracy w sektorze ropy 
i gazu, w tym instalacji przetwarzania gazu i ropy, rurociągów, 
zbiorników ropy i paliw w pierwszej kolejności w Meksyku, Brazy-
lii i w innych krajach Ameryki Południowej. Strony ocenią możli-
wości przeniesienia się także na inne rynki Ameryki, na których 
OHL ma doświadczenie, takich jak Meksyk, Boliwia, Peru, Ekwa-
dor, Kolumbia, po ocenie warunków wejścia i świadczenia usług. 
Dodatkowo Strony deklarują rozpoczęcie współpracy w zakre-
sie budowy infrastruktury transportowej, budownictwa lądowego 
i innego budownictwa specjalistycznego w Afryce, a także na 
rynkach rosji, turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu”.  

Co transakcja może oznaczać dla pracowników Grupy Kapita-
łowej?
Alians z zagranicznym międzynarodowym koncernem, daje 
znacznie większe możliwości rozwoju dla spółki i jej pracowni-
ków. Przy kurczącym się rynku ochrony środowiska w Polsce oraz 
kończą cych się kontraktach stadionowych, koniecznością jest 
szukanie nowych obszarów działalności dla Hydrobudowy, ta-
kich jak rynek budowy dróg, kolei, tuneli, zarówno w Polsce jak 
i za granicą. Hydrobudowa i Aprivia będą mogły korzystać z sze-
rokich referencji i doświadczenia OHL. 
PBG nie sprzedaje Hydrobudowy, lecz na bazie Hydrobudowy 
rozpoczyna współpracę kapitałową, pozostawiając sobie zna-
czący udział w spółce (docelowo ponad 20%). Daje to możli-
wości współrządzenia z partnerem hiszpańskim, także poprzez 
przedstawicieli PBG w radach Nadzorczych spółek.
OHL zdaje sobie sprawę, że wartością spółek są jej pracownicy. 
Dlatego deklaracje inwestora są jasne i mówią o tym, że Hydro-
budowa i Aprivia powinny być nadal postrzegane jako spółki 
polskie i zarządzane przez polski management. 

Przemysław Szkudlarczyk
Pbg

Pod koniec roku 2010 powołana została korporacyjna Fundacja 
PBG. radę Programową Fundacji tworzą: Jacek Krzyżaniak, Prze-
mysław Szkudlarczyk,  tomasz tomczak, natomiast ja podjęłam 
się pełnienia zaszczytnej funkcji Prezesa Fundacji.
W zakresie działalności statutowej i biznesowej współpracować 
będziemy z wszystkimi podmiotami w Grupie, a celem naszym 
będzie kreowanie wizerunku Spółek Grupy PBG jako spójnego 
i czytelnego dla wszystkich interesariuszy.

Z dniem 1 kwietnia powołany został zespół realizujący zadania  
w obszarze wizerunku, komunikacji medialnej, kultury i sztuki, na-
uki i edukacji, a także w obszarze marketingu sportowego.
Jestem przekonana, ze nasza rozpoczynająca się współpraca 
będzie owocna i w najbliższym czasie przyniesie zauważalne ko-
rzyści.

Małgorzata Wiśniewska
Prezes Fundacji PBG 

Działając w imieniu Fundatora i Darczyńców, jako Fundacja 
Korporacyjna kontynuujemy dobre tradycje Grupy PBG. 
KREUJEMY wizerunek Grupy odpowiedzialnej społecznie.
INSPIRUJEMY do działania i pomagamy spełniać marzenia.
WSPIERAMY osoby, instytucje, projekty, które w życie codziennie 
wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

DOBrO Wróci DO ciEBiE ZE ZDWOJONą Siłą
JEStEM WUJKiEM FiLiPA

Krzysztof Woch (rzecznik prasowy Grupy Hydrobudowa Polska) 
jest wujkiem małego Filipa. U Filipa jeszcze przed porodem zosta-
ła wykryta bardzo poważna wada  – jego serce było wielkości 
połowy normalnego narządu. Zaraz po porodzie, w marcu, prze-
szedł jedną z trzech operacji koniecznych do tego, by jego serce 
mogło podtrzymać funkcje życiowe całego organizmu.
Wiemy jak trudno jest prosić, a jak łatwo jest pomagać. Pomóż-
my małemu Filipowi! Pomóżmy naszemu koledze! Jest nas 3 500, 
a to już wielka siła!

W trakcie tegorocznego SiS będziemy mogli nabyć cegiełki na 
rzecz wsparcia kolejnych operacji serca małego Filipka. Jeśli nie 
zdążycie podczas SiSów – zapraszamy do biura Fundacji PBG! 
Dzięki naszej pomocy i zakupowi cegiełek, będziemy mogli wes-
przeć kolejne operacje.

Cel szczytny, a wydatek niewielki – cegiełka kosztuje jedynie  
10 zł, zatem zmobilizujmy się do pomocy!

opracowanie:
zespół Fundacji PBG
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Budownictwo drogowe jest obecnie drugim co 
do wielkości segmentem w portfelu zamówień 
PBG. Jego udział wynosi ponad 30 proc. W samym 
czerwcu i lipcu 2010 roku do portfela grupy trafiły 
cztery kontrakty na budowę autostrad oraz dróg 
szybkiego ruchu o wartości ok. 1,8 mld zł netto.
 
Przemysław Szkudlarczyk podkreślił, że choć 
największe kontrakty „autostradowe” zostały już 
prawie w całości rozdane, to przychody z ich 
realizacji będą rozkładać się na kolejne lata. 
Pozytywnie na koniunkturę powinien również 
wpływać program budowy dróg ekspresowych, 
a zwłaszcza lokalnych.
- Jeśli spojrzymy na budżety inwestycyjne, to 

rzeczywiście autostrady robią największe 
wrażenie. tymczasem nawet większe sumy są 
przeznaczane na budowę i modernizację dróg 
lokalnych. Samo utrzymanie ich standardu musi 
oznaczać wydatki rzędu dziesiątków miliardów 
złotych rocznie - wyjaśnił.

- rynek dróg lokalnych działa nieco inaczej. tam 
- nawet przy słabym rynku ogólnokrajowym - 
radzimy sobie bardzo dobrze; rentowność netto 
może sięgać 10 proc. Oczywiście ciężko w ten 
sposób dorobić się miliardowych przychodów, 
ale pozwala to na dywersyfikację portfela 
zamówień - podsumował wiceprezes PBG.

wypowiedż  dla Portalu wnp.pl  
Tomasz Elżbieciak

wicePrezeS Pbg: 
drogi ekSPreSowe 
i lokalne 
PODtrZyMAJą 
KONiUNKtUrę

Sektor budownictwa drogowego wciąż jest per-
spektywiczny. Polska wykonała niezbędne mini-
mum do tego, aby przygotować główne szlaki 
komunikacyjne do Euro 2012. Wciąż pozostaje 
jednak do realizacji program budowy dróg eks-
presowych i lokalnych - ocenił dla portalu wnp.
pl wiceprezes PBG, Przemysław Szkudlarczyk.

   Proces palowania na autostradzie A1

   Kanał udrożniający

   Maszyna do palowania
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Polski odcinek międzynarodowej drogi E40, czyli A4, prze-
biega przez południową Polskę. Jest ona przedłużeniem 
niemieckiej autostrady z kierunku Drezna. W Polsce rozpo-
czyna się od dawnego przejścia granicznego Jędrzycho-
wice-Ludwigsdorf koło Zgorzelca i biegnie m.in. przez Wroc-
ław, Opole, Katowice, Kraków, tarnów, rzeszów aż do 
przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa-Krakowiec. Jej 
długość na terenie Polski wyniesie około 670 km. Budowa ok. 
35-kilometrowego odcinka autostrady przypadnie w udziale 
spółkom z Grupy Kapitałowej PBG. Umowę na: Budowę Au-
tostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła  Krzyż do 
węzła Dębica Pustynia podpisaliśmy w irlandzko-polskim kon-
sorcjum w dniu 7 lipca 2010 roku. W składzie konsorcjum Part-
nerami są: PBG, Hydrobudowa Polska oraz Aprivia, Liderem 
jest firma SIAC Construction Ltd. W zakresie spółek z Grupy 
PBG leży realizacja 50% kontraktu wartego 1,75 mld zł brutto.  
 
Budowany fragment autostrady A4 jest odcinkiem o 2 pa-
sach ruchu w każdą stronę i pasach awaryjnych o para-
metrach technicznych drogi klasy A. Zakres prac obejmu-
je budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych: 
Dębica – Żyraków i Dębica – Pustynia typu „trąbka” ze stac-
jami poboru opłat (SPO); przebudowę istniejących dróg 
poprzecznych krzyżujących się z projektowaną autostradą; 
budowę 1 estakady, 5 mostów autostradowych, 10 wiaduk-
tów autostradowych, 10 wiaduktów drogowych, 1 przejścia 
dla pieszych pod autostradą, 5 przejść dla zwierząt nad au-
tostradą oraz 323 przepustów drogowych. Ponadto do za-
dań wykonawcy będzie należała budowa 2 miejsc obsługi 
podróżnych typu i (MOP): Jawornik i Jastrząbka, budowa urzą-
dzeń z zakresu ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustycz-
ne, pasy zieleni po obu stronach autostrady, ogrodzenie z siatki 
na całym odcinku, urządzenia podczyszczające wody odpro-

wadzane do odbiorników naturalnych, budowa urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz budowa i przebudowa 
wszystkich niezbędnych sieci i instalacji.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2010 r. 
roboty drogowe prowadzone są na trzech sekcjach. W po-
nad 2 miesiące na i i ii Sekcji w sumie wytyczono stopy funda-
mentowe i obrys 18 obiektów mostowych, wytyczono także 
zakres osi głównej autostrady i dróg dojazdowych. Na od-
cinku iii Sekcji wykonano prace przygotowawcze, tzn. od-
tworzono pas autostradowy, jak również naniesiono punkty 
wysokościowe oraz elementy obiektów inżynierskich, wyko-
nywano niezbędną wycinkę drzew zgodnie z  projektem, 
w pasach przeznaczonych pod drogi dojazdowe wykona-
no humusowanie terenu, rozbiórkę obiektów budowlanych 
zgodnie z projektem, a także dokonano niezbędnych zabie-
gów zabezpieczających przed uszkodzeniem drzew znaj-
dujących się w pasie autostradowym. Na odcinku iii Sekcji 
wykonano szereg robót ziemnych przy estakadzie nad rze-
ką Wisłoką, które pozwalają na wykonanie palowania na 
dwóch platformach.

W zakresie robót elektrycznych wykonano już m.in. insta-
lację wewnętrzną i przyłącze energetyczne na zapleczu 
budowy na terenie wytwórni mas bitumicznych – Pusty-
nia, instalację oświetleniową na zapleczu – Żyraków, zło-
żono w PSE Sieci harmonogram planowanych wyłączeń 
dla przekładek wysokiego napięcia, przejęto front robót 
od tP SA oraz Multimediów w zakresie przekładek tele-
technicznych, wykonano inwentaryzację instalacji przez-
naczonej do przekładki w rejonie jednego z wiaduktów 
oraz estakady. Zgłoszono również gotowość rozpoczęcia 
prac związanych z usunięciem kolizji z linią kolejową PKP. 
Jak widać prace postępują sprawnie, ich zakończenie jest 
planowane na sierpień 2012 roku.

Agata Szewczyk 
Fundacja PBG

…Umowę na: Budowę Autostrady A4 Tarnów 
– Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do wę-
zła Dębica Pustynia podpisaliśmy w irlandzko-
polskim konsorcjum w dniu 7 lipca 2010 roku. 
W składzie konsorcjum Partnerami są: PBG, 
Hydro budowa Polska oraz Aprivia, Liderem jest 
firma SiAc construction Ltd.

a4
NAJDłUŻSZA
POLSKA AUtOStrADA

   Złoża melafiru   I sekcja na A4
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Euro 2012 jest wyznacznikiem czasu nie tylko 
dla stadionów. równie ważną rolę odgry-
wają drogi: autostrady, drogi ekspresowe 
czy też drogi krajowe, które muszą być mo-
dernizowane i budowane, bo inaczej cze-
ka nas komunikacyjny paraliż. Ale i bez Euro 
2012 nie trzeba nikogo przekonywać o ko-
nieczności inwestycji drogowych, choćby 
ze względu na turystykę i rozwój gospodar-
czy kraju.

AUtOStrADą
DO „EUrO” 

Nowa drożność logistyczna, jaka się pojawi po zwięk-
szeniu infrastruktury drogowej, spowoduje odkorkowanie 
środkowej części Europy i zwiększy możliwości handlowe 
z Europą Wschodnią. Nasz kraj przestanie być czarną pla-
mą, jeśli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe.
Nie musimy daleko szukać, Poznań jako pierwsze z pol-
skich miast ma już wybudowany nowy stadion światowej 
klasy. czy ktoś teraz wyobraża sobie, aby dojazd do niego 
odbywał się ruchem dwustronnym po jednym pasie dla 
każdego kierunku ruchu pojazdów? Dlatego tak ważna 
jest teraz rozbudowa ulicy Bułgarskiej. 
trudno wyobrazić sobie, aby przejazd z Poznania do War-
szawy czy do innych miast, takich jak Gdańsk lub Kraków, 
odbywał się obecnymi drogami krajowymi i tak już zresztą 
przeciążonymi. Dlatego postanowiłem, za zgodą Zarządu 
spółki Aprivia, wybrać się na delegację i przekonać na 
własne oczy, jak wygląda budowa i życie na budowie. 
Stwierdzam, że mniej więcej tak sobie to wyobrażałem, 
jednak jest coś, co mnie zainteresowało…
We wrześniu 2010 roku pojechałem na odcinek iii, czyli 
ostatni z trzech fragmentów autostrady A1 budowanej 
pomiędzy Włocławkiem a toruniem.
 
Pomimo że wtedy nie widać było jeszcze ukończonego 
ani jednego fragmentu drogi, widziałem postępy w pra-
cach ziemnych, co przedstawiają fotografie obok. Dyrek-
torem kontraktu jest Jacek Fiuk. 
Kierownik robót Marcin Stasiukiewicz zgodził się pokazać 
mi kilka ciekawych miejsc, gdzie „coś się dzieje”. Pierw-
szym miejscem, do którego dotarliśmy, był odcinek, gdzie 
ma powstać wiadukt mostowy WA 189. 
Byłem pierwszy raz na budowie autostrady i podziwiałem, 
z jaką precyzją wszystkie oznaczenia muszą zostać wy-
różnione, aby kolejne etapy prac mogły się odbyć. Na 

pierwszy rzut oka miejsce WA 189 wygląda dosłownie jak 
zaorane pole, w którym nic nie widać oprócz fragmentu 
odhumusowanej powierzchni. Ale kiedy zejdzie się drogą 
z betonowych płyt, widać wyraźnie drewniane paliki, któ-
re oznaczają miejsce tzw. palowania, czyli osadzanie be-
tonowych pali celem wzmocnienia konstrukcji wiaduktu 
i odciążenia gruntu, na którym stanąć ma ów wiadukt.
Przejeżdżając przez kilka wsi po drodze, aby dostać się do 
kolejnych miejsc, odwiedziliśmy wioskę Nakonowo, gdzie 
widać pracujące koparki i spychacze, a także wozidła - 
pojazdy nienormatywne służące do przewozu piasku. 
Dalej, niedaleko wsi Kowal, widzieliśmy pracujące kopar-
ki, spychacze i kilka wozideł w miejscu, gdzie składowano 
kruszywo. istotę wielkości i ruch oddają zdjęcia obok.
 
Zadziwiające jest to, jak szybko, nie będąc inżynierem, 
zrozumiałem implikacje technologiczne wykładane przez 
oprowadzającego mnie po budowie Kamila Marca. Aku-
rat trafiłem na moment wylewania pali i dzięki temu mog-
łem zobaczyć, jak to się robi. łatwo powiedzieć - wyle-
wanie pali pod wiadukt. Jednak fakt, że tych pali należy 
postawić kilkadziesiąt, sprawia, iż jest to proces długi i mo-
zolny, wymagający uwagi i precyzji.
Na zdjęciach maszyna wiercąca oraz wylewająca pal na 
(przejściu gospodarczym) PG 50. 
interesujące dla mnie były wysokie kikuty drzew pomalo-
wane jak szlabany na biało-czerwono. Okazało się, że były 
to oznaczenia, na wierzchołkach których przeciągnię-
to linkę, dzięki czemu wiadomo było podczas przejazdu 
dość wysokich maszyn budowlanych, że nie zahaczą one 
o linię energetyczną biegnąca wzdłuż drogi krajowej do 
pobliskich wsi. Dzięki temu uniknięto niedogodności zwią-
zanych z pozbawieniem prądu kilkudziesięciu domostw.

   Przygotowanie do palowania    Prace ziemne
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Zima nie zatrzymała prac na budowie 
ponad sześćdziesięciokilometrowego 
odcinka autostrady A1, a wiosną pra-
ce ruszyły pełną parą.a1

Na odcinku Brzezie-Kowal węzeł auto-
strady będzie się znajdował w Pikutko-
wie i w Brzeziu. W obydwu tych miej-
scach staną także stacje poboru opłat. 
Dodatkowo w Pikutkowie pow stanie 
tzw. obwód utrzymania autostrady 
(przypomnijmy, że w Pikutkowie miało 
miejsce uroczyste rozpoczęcie budo-
wy wspomnianych odcinków A1).
Do tej pory na placu budowy prowa-
dzone były prace geodezyjne, melio-
racyjne i energetyczne. Obecnie trwa-
ją roboty związane z budową obiek-
tów inżynieryjnych, takich jak mosty, 
wiadukty i przejścia dla zwierząt. Prace 
ziemne są wykonywane także przy bu-
dowie węzła autostradowego w Pikut-
kowie – trwają przygotowania do beto-
nowania pierwszych wiaduktów. W re-
jonie Pikutkowa zgromadzono też cięż-
ki sprzęt, który z nastaniem wiosny za-
częto w pełni wykorzystywać przy tej 
inwestycji. Na budowie  w sumie bę-
dzie pracowało aż sto trzydzieści róż-

nego rodzaju maszyn i urządzeń.
Oba odcinki autostrady mają być go-
towe w drugiej połowie 2012 r.
Nadzór nad i i ii odcinkiem sprawuje 
dyrektor kontraktu, pan Janusz Kapu-
ściński. tutaj Liderem Konsorcjum jest ir-
landzki SrB. trzecim odcinkiem dowo-
dzi dyrektor kontraktu, pan Jacek Fiuk, 
Liderem Konsorcjum tego odcinka jest 
PBG. 
Uroczystość rozpoczęcia budowy wę-
zła w Pitkutkowie miała miejsce w lipcu 
r. ub., odbyła się z udziałem ministra in-
frastruktury, cezarego Grabarczyka.  
Pikutkowo położone jest w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w powiecie 
włocławskim w gminie Brześć Kujawski.

Justyna Olszewska 
Fundacja Pbg

BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUń - STRYKóW 

Odcinek i: Dyrektor kontraktu Janusz Kapuściński
Czerniewice - Odolion 
od km 151+900 do km 163+300  
Odcinek ii: 
Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366
Wartość kontraktu brutto – 934 061 145,42 zł 
Długość odcinków – 34,466 km
Liczba obiektów – 31
Liczba węzłów - 2
Liczba MOP – 4
Liczba SPO – 2

Skład konsorcjum:
SRB CIVIL ENGINEERING LTD.
JOHN SiSK & SON LtD 
PBG S.A.
APriViA S.A.
HyDrOBUDOWA POLSKA S.A.

BUDOWA AUTOSTRADY A1 TORUń - STRYKóW 

Odcinek iii: dyrektor Kontraktu Jacek Fiuk
Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850
Wartość kontraktu brutto – 857 377 814,00zł 
Długość odcinków – 29,502 km
Liczba obiektów – 27
Liczba węzłów - 2
Liczba MOP – 4
Liczba SPO – 2
Liczba OUA - 1

Skład konsorcjum:
PBG S.A.
APriViA S.A.
HyDrOBUDOWA POLSKA S.A. 
SrB ciViL ENGiNEEriNG LtD. 
JOHN SiSK & SON LtD. 

   Przygotowanie do palowania 

   Wozidła na A1

Budowa dróg, to również walka z ko-
rzeniami podczas robót ziemnych, 
zdzieraniem warstwy gleby uprawnej, 
tzw. odhumusowanie, a także usunię-
cie kolizji, np. gazowych, co również 
udało mi się utrwalić na fotografiach.
Wizyta na A1, na odcinkach i, ii, i iii dała 
mi szeroki pogląd na to, jak buduje się 
autostrady, i z góry przepraszam sza-
nownych inżynierów za - z pewnością 
- niezbyt fachowy język.
Na tym etapie prac próbowałem dot-
rzeć do wszelkich ciekawych miejsc, 
gdzie odbywają się jakieś prace i celo-
wo nie zamieszczam danych dotyczą-
cych ich zaawansowania, ogranicza-
jąc się do tego, co można zobaczyć 

okiem osoby, która nie zajmuje się pro-
jektowaniem ani budową dróg. Zdaję 
sobie sprawę, że nie byłoby to możli-
we, gdyby nie pomoc inżynierów pra-
cujących na budowie, którzy poświę-
cili część swojego czasu na to, abym 
mógł jak najwięcej zobaczyć.
Serdecznie dziękuję za serdeczne 
przyjęcie i chęć pomocy, w szczegól-
ności: Jakubowi Piotrowskiemu, Mar-
cinowi Stasiukiewiczowi, Radosławowi 
Rajkowi i Kamilowi Marcowi.
Budowa, to nie jest łatwy kawałek 
chleba…

Bartosz Janas
Aprivia

BUDOWA WęZłA  
W PiKUtKOWiE
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Co ciekawego może być na polu, gdzie dopiero praca się 
zaczyna? Mnóstwo interesujących rzeczy. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymaga, aby w miej-
scu, gdzie mają powstać nowe drogi zostały  przepro-
wadzone badania archeologiczne. Przemieściliśmy się, 
bo inaczej nie można nazwać jazdy po błotnistych tere-
nach (pickupem marki isuzu) do stanowiska archeologicz-
nego rojęczyn.

Okazało się, że jest wiele miejsc, w których odkopano 
ziemianki, a w nich sporo naczyń z epoki brązu (1700-400 
p.n.e.). Niestety nie udało mi się zastać archeologów na 
miejscu pracy, ani nawiązać z nimi kontaktu, jednakże 
dzięki zainteresowaniom historycznym mojego przewodni-
ka – Mariusza Banasiaka udało mi się dowiedzieć, że były 
to naczynia należące do kultury łużyckiej. 

Zadziwiające,  jak szybko może zmienić się wizerunek 
Polski. Za dwa lata mam nadzieję napisać o pracach na 
A1 i S5, przedstawiając już gotowe wykonane drogi, póki 
co udokumentujmy to co jest, a później sukcesywnie pa-
trzmy na postęp prac.

Tak pisałem trzy miesiące temu,  kiedy tam byłem i na 
własne oczy widziałem gruz i kamienie, „krew i łzy”… Na-
wiązując do powyższego, wygląda na to, że w okresie zi-
mowym nic nie powinno się dziać poza oczywiście pracą 
biurową: zawieraniem transakcji, spotkaniami, negocja-
cjami itp., aż tu…
Cały czas trwają roboty mostowe, palowe, odwodnienie 
terenu budowy, widać już przepusty ramowe i roboty prze-
zbrojeniowe, czyli przebudowę kolizji teletechnicznych, 

kanalizacyjnych, wodociągowych. W tym momencie wy-
konywane są drogi technologiczne zapewniające dojazd 
do obiektów, jak również transport materiału ziemnego 
na składowiska zlokalizowane w obrębie inwestycji.
Prace te okupione ogromnym nakładem wysiłku,  w cza-
sie nastania zimowej aury uprzykrzały życie osobom pra-
cującym na kontrakcie S5. Przyszły mrozy, a po nich odwilż, 
nastąpiła powódź i przerwała wał w wyniku czego 60 % 
powierzchni budowy zostało zalane.  Stan terenu obrazu-
ją liczne zdjęcia lotnicze.
Nie mają lekko…
Czekamy na dalsze wieści  z budowy, trzymamy rękę na 
pulsie.

Bartosz Janas
Aprivia

OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA S5

Dane ogólne:
Budowa drogi ekspresowej 
S5 Poznań – Wrocław
Odcinek Kaczkowo – Korzeńsko 
(obwodnica Bojanowa i rawicza)
Wartość kontraktu: brutto – 948 232 276,21 zł 
Długość odcinków : droga S5 – 27 km, droga DK36 – 9 km
Liczba obiektów – 35
Liczba węzłów - 4
Liczba MOP – 4
Skład konsorcjum:
ALPiNE Bau GmbH 
PBG S.A. 
APriViA S.A.
Hydrobudowa Polska S.A

obwodnica 
bojanowa
i rawicza S5

We wrześniu 2010 roku pojechałem do 
rawicza. tam zaczęły się właśnie roboty 
ziemne, wobec tego zacząłem wizytę od 
terenów, gdzie trwało odhumusowanie 
i prace związane z „przełożeniem rowu 
Kaczkowskiego, likwidacji sączków me-
lioracyjnych będących w pasie drogo-
wym, przełożenia zbieraczy będących 
w kolizji z pasem drogowym” – jak powie-
dział kierownik robót Mariusz Banasiak.

   Zdjęcie lotnicze Rów Kaczkowski   Prace archeologiczne

o drogach
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Numer icE może być stosowany w dwóch formach:
W książce adresowej telefonu komórkowego•	  
Jako kontakt icE wpisujemy numer telefonu wybranej 
osoby, która wie o naszym stanie zdrowia najwięcej, 
np. rodzic, żona, mąż, dziecko. Jeśli takich osób jest kil-
ka, to oznacza się je hasłami: icE1, icE2 itd. 

 np. ICE1 Tato, ICE2 Hania, ICE3 Babcia itd. 
W formie karty •	  
Musi się na niej znaleźć nasze imię i nazwisko oraz imię, 
nazwisko i numer telefonu osoby, którą wybraliśmy jako 
kontakt icE. Kartę nosimy cały czas przy sobie (wbrew 
temu, co czasem można wyczytać w różnych źródłach 
– portfel to dobre miejsce na kartę icE!). 

Kampania icE ma na celu zwiększenie przeżywalności
ofiar wypadków. Sami możemy sobie pomóc, włączając
się w nią i stosując kilka podstawowych zasad:

 umieścić w swoim telefonie komórkowym kontakt icE  1. 
 lub mieć przy sobie kartę icE,
poinformować osobę, do której kontakt podajemy, 2. 
o tym fakcie,
nasz kontakt icE musi umieć udzielić informacji o na-3. 
szym stanie zdrowia (choroby, przebyte urazy lub leki, 
które przyjmujemy),
karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie 4. 
zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia 
próby krzyżowej przed transfuzją.

Kiedy dochodzi do nagłego zdarzenia, liczy się każda mi-
nuta, a nawet sekunda. 
Numer icE nie tylko pozwala służbom medycznym na 
ustalenie naszej tożsamości i  szybki kontakt z osobą, któ-
rej wiedza o naszym stanie zdrowia może ocalić nam ży-
cie, ale ma także dodatkową wartość – nasi bliscy zostają 
poinformowani, że ulegliśmy wypadkowi.
Karta icE jest niezastąpiona także w innych sytuacjach: 
gdy zgubi się dziecko, ktoś straci przytomność, albo nie 
potrafi podać swoich danych osobowych – wtedy ułat-
wia kontakt z rodziną takiej osoby.

Historia ICE
Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie. 
Pomysłodawcą informowania rodzin ofiar i uzyskiwania 
od nich ważnych informacji o poszkodowanym jest Bob 
Brotchie, paramedyk z East Anglia Ambulance Service. 
Kampania wystartowała w maju 2005 roku. chwilę póź-
niej, bo 7 lipca, sytuacja po zamachu bombowym w Lon-
dynie ukazała zasadność korzystania z icE. Kilka dni po 
zamachu Bob Brotchie w wywiadzie dla BBc powiedział:
Zastanawiałem się nad niektórymi ciężkimi wezwaniami, 
w których brałem udział, gdzie ludzie nie byli w stanie do 
mnie mówić z powodu obrażeń czy chorób, a my nie mo-
gliśmy dowiedzieć się, kim oni byli. Odkryłem, że wielu lu-

dzi nosi przy sobie telefony komórkowe, więc używaliśmy 
ich, aby poznać, kim są. Dotarło do mnie, że gdybyśmy 
mieli jednakowe podejście do poszukiwania wewnątrz te-
lefonu komórkowego kontaktu alarmowego, to byłoby to 
dla wszystkich dużo łatwiejsze. 
Po tym wydarzeniu kampania icE nabrała rozpędu. 
Do sprzedaży trafiły naklejki na telefon informujące, że 
posiadacz wprowadził do książki telefonicznej numer 
alarmowy. Na niektórych telefonach jak iPhone po-
jawiły się aplikacje przechowujące wszelkie niezbęd-
ne dane o posiadaczu komórki. Przykład może stano-
wić program iEmergency+, który wyświetla informację 
o icE w komórce, a zapisać w nim można listę nume-
rów alarmowych, alergii, schorzeń i stosowanych leków.  
W Polsce o icE zrobiło się głośno, kiedy to media nawo-
ływały do umieszczania w swoich telefonach kontaktu  
In Case of Emergency. Pojawiały się informacje w wiado-
mościach telewizyjnych, prasie i internecie.
  
Najlepszą opcją jest zatem odpowiednie oznaczenie kon-
taktu w telefonie komórkowym, gdyż jest to miejsce, gdzie 
ratownicy medyczni mają prawo zajrzeć, oraz noszenie 
przy sobie karty icE. Oznakowanie zdecydowanie ułatwia 
pracę wszystkim służbom ratowniczym. 
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może 
ocalić życie.  

Agata Szewczyk i Agnieszka Gostkowska 
Fundacja PBG

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/i.c.E.  
Kampania PcK: „Karta icE - w nagłym wypadku”

Każdy z Grupy PBG ma ICE w swoim telefonie!!!

ice
MOŻE
UrAtOWAć
ŻyciE!

Czym jest ICE?
ICE lub I.C.E. to skrót od angielskiej frazy In Case of 
Emergency, co na język polski można przetłuma-
czyć: w nagłym wypadku – pod tym skrótem znaj-
duje się informacja, do kogo w razie nagłego wy-
padku powinni zadzwonić ratownicy medyczni, 
strażacy i wszyscy, którzy interweniują w takich sytu-
acjach. 

Od redakcji:
Grupa PBG włącza się w tę bardzo ważną kampanię  
i  każdy pracownik otrzyma kartę icE – wystarczy ją tylko wypeł-
nić i nosić w portfelu zawsze przy sobie. Pamiętajmy, że  może 
uratować nam życie!



ogniwo   nr 1 kwiecień 201114 o drogach

kolorowe
nawierzcHnie 
drogowe

…Spółka APriViA SA, wychodząc naprze-
ciw zapotrzebowaniu klientów, opracowa-
ła pełną gamę kolorowych rozwiązań na 
bazie różnych rodzajów kruszyw, pigmen-
tów, klasycznego czarnego asfaltu drogo-
wego oraz bezbarwnego lepiszcza.
Oferowana paleta obejmuje kilkanaście 
kolorów i ich odcieni i przedstawiana jest 
do wyboru klientom na etapie uzgadnia-
nia robót…

Wizja kolorowych nawierzchni dróg od dawna fascynowała 
projektantów, zarządców sieci drogowej oraz zwykłych użyt-
kowników. Kierowca pojazdu postrzega jakość drogi poprzez 
szereg jej parametrów, takich jak: przyjazna geometria trasy, 
równość nawierzchni zapewniająca odpowiedni komfort jaz-
dy, szorstkość gwarantująca 
odpowiednie właści wości 
przeciwpoślizgowe, niska ha-
łaśliwość kontaktu opona – 
nawierzchnia, ale także kolor 
nawierzchni zapewniający 
łatwiejsze postrzeganie kra-
wędzi drogi i wyróżnianie jej 
w bliższej i dalszej perspektywie na tle krajobrazu, szczegól-
nie w nocy oraz w trudnych warunkach pogodowych. Pozy-
tywnie odbierana jest droga o jasnej nawierzchni, łatwiejsza 
do oświetlenia. Dotychczas droga istotnie mogła różnić się 
kolorem, ale wyłącznie w odcieniach szarości. Nawierzch-
nie betonowe z zasady są znacznie jaśniejsze od nawierzch-
ni bitumicznych. Niestety ich procentowy udział w sieci dróg 
w Polce był, jest i będzie w najbliższej przyszłości marginalny. 
Nawierzchnie bitumiczne, obecnie wyłącznie nawierzchnie 
asfaltowe (w przeszłości wykorzystywano także jako lepisz-
cze smołę drogową z procesu gazyfikacji węgla kamienne-

go), z uwagi na intensywnie czarny kolor ponaftowego asfal-
tu drogowego są ciemnoszare, prawie czarne, szczególnie 
w stanie mokrym. Szarość ta ma jednak różne odcienie. Za-
leżą one od rodzaju użytego do produkcji mieszanki mineral-
no-asfaltowej kruszywa, a raczej od jego barwy. W mniejszym 

stopniu kolor za-
leży od ilości as-
faltu w bitumicz-
nej warstwie 
nawierzchni. re-
latywnie jasne 
nawierzchnie 
bitumiczne uzy-

skuje się na bazie kruszywa wapiennego, które niestety z po-
wodu niskich parametrów mechanicznych może być uży-
te tylko do niższych kategorii ruchu. Przeciwnym biegunem 
jest popularne kruszywo bazaltowe dające bardzo ciemną 
nawierzchnię. inne kruszywa dają efekty pośrednie. Użycie 
pow szechnie dostępnego melafiru lub porfiru występujące-
go w niewielkich ilościach w Małopolsce powoduje uzyska-
nie nawierzchni o lekkim odcieniu czerwonawym. 

Od lat drogowcy starają się zmienić kolor nawierzchni. 
Próbuje się na wszelkie sposoby złamać czarny kolor mie-

   Kolorowe asfalty Aprivii w Tarnowie Podgórnym

Zapotrzebowanie na kolorowe 
nawierzchnie wpłynęło na poszukiwanie nowego rodzaju 
lepiszcza pozwalającego na swobodne jego barwienie na 
żądany kolor.
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szanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej na bazie 
klasycznego asfaltu. Efekty są mało zadowalające. Prak-
tycznie możliwe jest jedno rozwiązanie – uzyskanie kolo-
ru mocno przy-
c i e m n i o n e j 
czerwieni po-
przez doda-
nie tlenków że-
laza z natury 
mniej lub bar-
dziej ciemno-
czerwonych. 
Są to barwniki mineralne będące mieszaniną tlenku że-
lazowego, żelazawego i żelazowo-żelazawego dodawa-
ne w określonym procencie na etapie produkcji mieszan-
ki mineralno-asfaltowej. Efekt kolorystyczny jest w miarę 
widoczny bezpośrednio po wykonaniu i, niestety, słabnie 
w miarę zabrudzania się nawierzchni. Pierwszą taką pró-
bą w Wielkopolsce było wykonanie opasek (umocnio-
nych poboczy) w kolorze ciemnoczerwonym wzdłuż czar-
nej nawierzchni ulicy świerczewskiego w Poznaniu (obec-
nie ul. Bukowska) na odcinku od alei Polskiej do bram cy-
wilnego lotniska ławica w latach siedemdziesiątych. Na-
wierzchnia ta z początku budziła zachwyt i miała być wizy-
tówką miasta dla gości przylatujących do Pozna-
nia głównie w okresie Międzynarodowych targów 
Poznańskich. Z czasem kolorowa nawierzchnia 
zabrudziła się i wyraźny efekt było widać w cza-
sie deszczu. Z biegiem lat nawierzchnia ta zosta-
ła przykryta nowymi, tradycyjnymi warstwami bi-
tumicznymi. Możliwość barwienia tlenkami żelaza 
nawierzchni bitumicznej jest raz po raz wykorzysty-
wana. Obecnie na rynku oferowany jest znacznie szerszy 
wachlarz barwników na bazie tlenków żelaza pozwalają-
cych na uzyskanie barwy czerwonej o różnej intensywno-
ści. Dodatkowym elementem jest możliwość użycia od-
powiedniego kruszywa. Najodpowiedniejszym kruszywem 
wydaje się z natury czerwonawy melafir lub porfir. Poniż-
sze zdjęcie pokazuje próby uzyskania najintensywniejsze-
go koloru, stosując różne odmiany czerwonego pigmentu 

oraz różne kru-
szywa na ba-
zie klasyczne-
go asfaltu dro-
gowego. róż-
nice pomiędzy 

wariantami kruszyw są praktycznie niewidoczne, ale wy-
stąpią po starciu błonki lepiszcza na szczytach ziaren ma-
jących bezpośredni kontakt z ruchem. Daleko posunię-
tą symulacją tego zjawiska jest przecięcie próbki i analiza 
przekroju z obnażonym szkieletem kruszynowym.
 
Nawierzchnię ciemnoczerwoną wytworzoną w ten spo-
sób można stosować praktycznie dla każdej kategorii ru-
chu, ale w praktyce kolorowe rozwiązania stosuje się do 
stworzenia zróżnicowanych stref w obrębie pasa drogo-
wego w zależności od ich funkcji. Można zatem mieszan-
ką o innym kolorze wyróżnić pobocza, chodniki, ścieżki 
rowerowe, wyspy rozdzielające ruch itd. Zapotrzebowa-
nie na kolorowe nawierzchnie wpłynęło na poszukiwanie 
nowego rodzaju lepiszcza pozwalającego na swobod-
ne jego barwienie na żądany kolor. W latach osiemdzie-
siątych pojawiły się w Europie Zachodniej różnego rodza-
ju lepiszcza bezbarwne, podatne na kolorowanie, możli-
we w ograniczonym stopniu (do lekkiego ruchu) do za-
stosowania do nawierzchni drogowych. Spełnił się za-

tem sen architektów oraz użytkowników i zarządców dróg 
o kolorowym krajobrazie drogowym. Niestety za ten ra-
dosny widok trzeba zapłacić. Kolorowe lepiszcze kosztu-

je od 5 do 10 razy drożej niż 
zwykły asfalt drogowy, stosuje 
się je więc w wybranych stre-
fach, które mają za zadanie 
ostrzegać lub być wyróżnie-
niem dla kierowców, czyli gdy 
ma to bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego. W środowiskach miej-

skich liczy się także estetyka otoczenia, szczególnie w re-
prezentacyjnych strefach. Skład bezbarwnych lepiszczy 
jest tajemnicą producentów. W ich skład wchodzą uela-
stycznione żywice epoksydowe, a także oleje uzyskiwa-
ne z produktów roślinnych. często jest to mieszanina róż-
nych związków. Pojawiły się już na rynku pierwsze lepisz-
cza polskiej produkcji. Kolory zyskują na intensywności.  
Poniżej zdjęcie próbek nawierzchni w kolorze czerwonym 
na bazie tego samego pigmentu, lecz różniące się lepisz-
czem. Efekt znacznie wyraźniej jest widoczny w przypad-
ku zastosowania innych pigmentów mineralnych bazu-
jących na związkach miedzi (kolor zielony), kobaltu (ko-

lor fioletowy), chromu (kolor żółty) i tytanu (kolor bia-
ły). Mieszanka na bazie białego pigmentu z jasnym kru-
szywem może posłużyć do wykonania niektórych ele-
mentów bardzo trwałego oznakowania poziomego 
drogi. Poniżej przykłady różnych kolorów nawierzchni: 
 Spółka APRIVIA SA, wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniu klientów, opracowała pełną gamę kolorowych 
rozwiązań na bazie różnych rodzajów kruszyw, pigmen-
tów, klasycznego czarnego asfaltu drogowego, oraz na 
bazie bezbarwnego lepiszcza. Oferowana paleta obej-
muje kilkanaście kolorów i ich odcieni i przedstawiana 
jest do wyboru klientom na etapie uzgadniania robót. 
Zapotrzebowanie na takie rozwiązania rośnie i z pewnoś-
cią staną się one coraz powszechniejsze, upiększając nasz 
krajobraz.

opracowanie 
 Laboratorium Aprivia

Kolorowe lepiszcze kosztuje od 5 do 10 razy drożej niż zwyk-
ły asfalt drogowy, stosuje się je więc w wybranych strefach, 
które mają za zadanie ostrzegać lub być wyróż nieniem dla 
kierowców, czyli gdy ma to bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

Od lat drogowcy starają się zmienić kolor nawierzch-
ni. Próbuje się na wszelkie sposoby złamać czarny 
kolor mieszanki mineralno-asfaltowej wyproduko-
wanej na bazie klasycznego asfaltu.

Pojawiły się już na rynku pierwsze le-
piszcza  polskiej produkcji. 
Kolory zyskują  na intensywności.
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Od ostatniej wizyty wiele się zmieniło, 
zakończył się bardzo trudny etap wzno-
szenia ważącej około 1700 ton kon-
strukcji dachu podtrzymywanej przez 
70 km lin. całą operację podsumował 
Piotr Laskowski – kierownik konstrukcji 
stalowej: „Największym utrudnieniem 
była pogoda – minus 20, czy 20 parę 
stopni – głównie ze względu na ludzi tu 
pracujących, mieliśmy tutaj kilka przy-
padków wychłodzenia organizmów, 
szczególnie na górze, gdzie trzeba było 
stać na małych platformach, gdzie nie 
ma ruchu. […] cała metoda podno-
szenia konstrukcji polegała na tym, że 
konieczne było sprawdzanie naprężeń 
w poszczególnych linach, te napręże-
nia determinowały kolejność i szybkość 
podnoszenia”.

W chwili naszej wizyty na Stadionie pra-
ce skoncentrowane są głównie na ro-
botach związanych z montażem mem-
brany. Montowane są łuki, czyli ele-
menty wsporcze, na które naciągana 
będzie membrana dachu. równocze-
śnie rośnie w oczach otulająca elewa-
cję Stadionu aluminiowa srebrno-czer-
wona siatka (która notabene wcale 
nie przypomina „podartych gaci”, jak 
donosiły niektóre media – na dowód 
zdjęcie z pierwszej ręki). 

Kolejny etap to montaż dachu szklane-
go, o którym więcej opowiedział nam 
pan Piotr: „Dach szklany jest dachem 

pośrednim pomiędzy dachem stałym 
– który jest mniej więcej nad trybuna-
mi – i dachem ruchomym, który zajmu-
je mniej więcej powierzchnię boiska. 
Dach szklany służy do odbierania wody 
z dachu ruchomego i potem już sys-
temem rur deszczowych ta woda jest 
odprowadzana do zewnątrz stadionu 
i dalej”.

Co słychać wewnątrz obiektu?
W techniczne tajniki wnętrza Stadionu, 
takie jak główna rozdzielnia średniego 
napięcia,  węzeł cieplny, klimatyzatory, 
czy kanały wentylacyjne, wprowadził 
nas pan Maciej Szcześniewski, zastęp-
ca kierownika budowy Stadionu Naro-
dowego, który odpowiada za wszystkie 
instalacje w obiekcie. Jedną z ciekaw-
szych odwiedzanych przez nas instala-
cji była główna rozdzielnia zasilająca 
cały stadion: „Moc, jaka jest przewi-
dziana do zasilania stadionu to 13 MW, 
czyli można to porównać do mocy ko-
niecznej do oświetlenia i zasilenia kilku-
nastotysięcznego miasta”.

Marta Chrzanowska
Fundacja PBG

nadzór nad dokumentacją filmową 
Stadionu Narodowego sprawuje 

Błażej Wolniewicz

STadion
narodowy
OKiEM KAMEry

- czyli prace nad drugim odcinkiem filmu doku-
mentalnego z budowy warszawskiego stadionu.
W pierwszych dniach marca ponownie pojechaliś-
my z kamerą na budowę Stadionu Narodowego 
w Warszawie. tym razem pogoda dopisała, potęż-
na iglica lśniła w pełnym słońcu na bezchmurnym 
niebie, robiąc niesamowite wrażenie, zdjęcia wy-
szły więc fantastycznie. 

   

   

   

Marta  Chrzanowska i Błażej Wolniewicz
fot. Tomek Niwiński Kamereon Media

Piotr Laskowski
fot. Tomek Niwiński Kamereon Media

Montaż srebrno-czerwonej elewacji
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to jest prawdziwa dywersyfikacja. Za tym dziwnym sło-
wem kryje się bezpieczeństwo i rzeczywista niezależność 
od jednego źródła dostawy gazu” – powiedział Prezes 
rady Ministrów Donald tusk podczas uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę gazoportu 
w świnoujściu, do którego za trzy lata przypłynie pierwszy 
statek ze skroplonym gazem z Kataru.
Akt erekcyjny został podpisany 23 marca br. przez Preze-
sa rady Ministrów Donalda tuska, ministra skarbu Aleksan-
dra Grada, prezesa Polskiego LNG Zbigniewa rapciaka 
oraz przedstawiciela Wykonawcy Konsorcjum, wicepre-
zesa zarządu PBG SA Tomasza Tomczaka. Srebrna tuba 
wraz z podpisanym aktem została poświęcona przez pro-
boszcza tutejszej parafii, następnie zamurowana w be-
tonowym sarkofagu, który w najbliższym czasie zostanie 
zakopany 14 metrów pod ziemią w miejscu, gdzie stanie 
pierwszy zbiornik na gaz.
W uroczystości wzięli udział także między innymi przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego państwa Katar, repu-
blik - czeskiej, słowackiej, łotewskiej i włoskiej, posłowie 
i senatorowie rP, posłowie Parlamentu Europejskiego, 
władze miasta i województwa zachodniopomorskiego, 
przedstawiciele Komisji Europejskiej, Urzędu Morskiego, 
Zarządu Portów Morskich Szczecin-świnoujście, Gaz-Syste-
mu oraz liczna grupa dziennikarzy. Na uroczystość przy-
byli także pracownicy Grupy PBG, m.in.: wiceprezes Ma-
riusz łożyński, rafał Wilczyński, Waldemar Barański, Maciej 
Kwiatkowski, Piotr Karaś i Andrzej Bilewicz.

Za budowę gazoportu odpowiada czterech inwestorów: 
spółka Polskie LNG – odpowiada za budowę terminalu 
morskiego i lądowego, Zarząd Portów Morskich Szczecin-
świnoujście – za przygotowanie infrastruktury portowej, 
Urząd Morski w Szczecinie – za budowę falochronu osło-
nowego i portu zewnętrznego, a do spółki Gaz-System 
należy przygotowanie sieci przyłączeń gazowych.
Budowa terminalu LNG została uznana przez rząd za stra-
tegiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetyczne-
go Polski. Umożliwi bowiem odbiór gazu ziemnego dro-
gą morską praktycznie z dowolnego kierunku świata. Po-
czątkowo pozwoli na odbiór do 5 mld m³ gazu ziemnego 
rocznie, co stanowi ok. jedną trzecią obecnego krajowe-
go zużycia gazu. istnieje możliwość zwiększenia zdolności 
regazyfikacyjnej terminalu nawet do 7,5 mld m3 rocznie. 
W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch 
zbiorników o pojemności 160 tys. m3. Przyłączanie gazo-
portu do sieci przesyłowej zaplanowano na 2013 r. roz-
ruch mechaniczny i technologiczny terminalu powinien 
nastąpić rok później. 30 czerwca 2014 r. gazoport ma zo-
stać oddany do eksploatacji. 

Marta Chrzanowska
Fundacja PBG

nadzór nad powstaniem filmu dokumentalnego 
świnoujskiej inwestycji sprawuje 

Anna Matysiak

OFicJALNE 

rOZPOcZęciE
BUDOWy tErMiNALU
lng

„Jesteśmy w miejscu, które przejdzie do historii najbar-
dziej ambitnych marzeń, jakie Polacy mieli w ostat-
nich latach. Gazoport to element całego ciągu 
przedsięwzięć, które mają złożyć sie na bezpieczeń-
stwo energetyczne Polaków i bezpieczeństwo ener-
getyczne całej Europy.

   
      

„W tej chwili miejsce to przypomina 
pustynię, w połowie tego roku 
zastaniemy tu zupełnie inny 
krajobraz” – Prezes tomczakAnna Matysiak

Tomasz Tomczak, Aleksander Grad, Donald Tusk, 
Zbigniew Rapciak
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Prawdziwy
zawróT
GłOWy
- rOZMOWy Z BUDOWy

… jednocześnie z podnoszeniem kratownicy 
toczyły się inne prace, montowano trybuny, 
spawano kolejne elementy konstrukcji, wszę-
dzie pracowali ludzie i aż trudno było sobie 
wyobrazić jak można to ogarnąć…

   Stadion Narodowy w Warszawie    Stadion Miejski w Poznaniu 

Budujemy stadiony – każdy, kto pracuje w Grupie PBG, 
może tak powiedzieć. Budujemy też autostrady, kopalnie, 
oczyszczalnie, gazoport, kolektor do oczyszczalni czajka 
w Warszawie. realizujemy również wiele innych, istotnych 
dla Polski inwestycji.  ci, którzy pracują na budowach, wie-
dzą o nich wszystko, „mieszkańcy” Wysogotowa często 
mniej albo bardzo mało. My mieliśmy frajdę polegającą 
na odwiedzaniu największych placów budowy realizowa-
nych przez Spółki z Grupy. Zaczęło się od stadionów, od 
potrzeby udokumentowania tak ważnych dla Polski reali-
zacji. Otrzymaliśmy budżet, błogosławieństwo i w niewiel-
kim zespole zaczęliśmy gromadzić dokumentację. Rozpo-
częliśmy od Stadionu Miejskiego w Poznaniu. W nieustan-
nie padającym deszczu, w październiku  2009 roku, ruszy-
ła do góry pierwsza kilkusettonowa kratownica. Operację 
obserwował cały Poznań, a my jako pracownicy z Grupy 
PBG, mogliśmy być na placu budowy, w samym centrum 
operacji. tam, między innymi obserwatorami, spotkaliśmy 
skoncentrowanego Prezesa PBG technologia – Krzysztofa 
Diducha. Prezes opowiedział nam o żmudnych przygoto-
waniach, o geodetach, którzy przez cały czas obserwo-
wali konstrukcje. Jednocześnie z podnoszeniem kratowni-
cy toczyły się inne prace, montowano trybuny, spawano 
kolejne elementy konstrukcji, wszędzie pracowali ludzie 
i aż trudno było sobie wyobrazić, jak można to ogarnąć. 
Grzegorz Starzak – dyrektor kontraktu z Hydrobudowy Pol-
ska - zawsze wydawał mi się niezwykle spokojny i opano-
wany, kiedy opowiadał o kolejnych etapach, o codzien-
nych trudnościach. Z budowy Stadionu Miejskiego w Poz-
naniu powstał film, który mieliśmy okazję obejrzeć pod-
czas Noworocznej Gali w Grupie PBG.

PGE Arena. W Gdańsku pojawiliśmy się po raz pierwszy 
na wmurowaniu kamienia węgielnego, potem bywaliśmy 
już tam regularnie. Szczególnie zapadł mi w pamięci je-
den z wyjazdów zimowych. Było bardzo mroźno, wszędzie 
leżał śnieg, a na trybunach stadionu montowano kolej-
ne prefabrykaty. i tutaj, po tym powstającym stadionie, 
oprowadzał nas Pan Marek Surmacewicz – dyrektor kon-
traktu z Hydrobudowy Polska, opowiadając jak radzą so-
bie z budową w warunkach zimowych. Widzieliśmy na try-
bunach rozpostarte płachty przysypane śniegiem, pod 
którymi pracowały nagrzewnice. Nie wszystko było możli-
we, ale działo się wiele, bo czas naglił. tuż przed święta-
mi Wielkiej Nocy, w piątek, wtedy, kiedy my myśleliśmy już 
tylko o święconce i mazurkach, rozpoczął się montaż kon-
strukcji stalowej. Zamontowano pierwszy element, pierw-
szy wręg, jak mówią między sobą fachowcy, pierwszą 
część banana.
Dzisiaj możemy podziwiać całość konstrukcji, na której 
trwa montaż poliwęglanów w kolorze bursztynu, dzię-
ki nim ten stadion będzie najładniejszy, jak powiedział 
kiedyś Prezes HBP Jerzy Ciechanowski. Prezesa Jerzego 
spot kałam w Gdańsku dwa razy i za każdym razem by-
łam pod wrażeniem jego wypowiedzi. Podczas wmuro-
wania kamienia węgielnego kolejni mówcy w swoich wy-
stąpieniach budowali stadion. Budował m.in. Prezydent 
Gdańska i Gdańszczanie, budował Biskup, potem Mini-
ster, budował też Lech Wałęsa. i kiedy już kamień spoczął 
na właściwym miejscu, Prezes ciechanowski powiedział 
jako wykonawca, że wszystkie przeciwności, jakie mogą 
przydarzyć się na budowie, z pewnością przydarzą się i tu-
taj. Zaległa cisza… „A my jesteśmy tutaj po to, aby sobie 
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   Stadion Miejski w Poznaniu 

z tymi trudnościami poradzić” – dokończył Prezes i rozleg-
ły się oklaski. Drugi raz podczas uroczystości zawieszenia 
wiechy w odpowiedzi na przemówienie Grzegorza Lato, 
Prezes życzył sobie i wszystkim, aby piłkarze, którzy będą 
grali na murawie tej pięknej areny, przelewali pot równie 
ofiarnie  jak teraz budowlańcy. 
Na PGE Arena rozmawialiśmy z wieloma osobami, z inży-
nierami, z młodymi ludźmi, dla których ta praca stała się 
ważnym doświadczeniem zawodowym. Wśród spotka-
nych na budowie osób, pojawiło się kilka kobiet, a właś-
ciwie młodych dziewczyn, które fachowo opowiadały 
nam, m. in.  o montażu trybun (Ola Zaręba) i logistyce 
podczas montowania konstrukcji (Kasia Brygidyn). Spot-
kanie z kobietami z Areny zarejestrowaliśmy w ii odcinku 
filmu o budowie PGE Arena.

Po Stadionie Narodowym w Warszawie oprowadził mnie 
mój dawny kolega  z infry. Poznaliśmy się jeszcze w czasie 
realizacji kontraktu w Krakowie. Michał Aleksandrowicz 
był wtedy odpowiedzialny za harmonogram na kontr-
akcie renowacji kanałów przełazowych. Ma za sobą też 
doś wiadczenia z budowy oczyszczalni Kraków Płaszów ii.  
A Narodowy jest dla ciebie Przygodą? Wyzwaniem? tak, 
szczególnie, że tematem pracy magisterskiej Michała był 
projekt stadionu. Wówczas takiej inwestycji, jak ta pow-
stająca w Warszawie, wtedy jeszcze w Polsce nie było. 
A teraz dla Michała budowa stadionu stała się codzien-
nym zajęciem. Na warszawskim stadionie znalazłam się 
po raz pierwszy w momencie, kiedy jeszcze z najniższego 
poziomu parkingu pod płytą można było spojrzeć w górę 
i zobaczyć piąty poziom nad ziemią! Szliśmy korytarzami 

przez las konstrukcji, ciemno, potem tunel, jedyna pozo-
stałość po stadionie dziesięciolecia i… po uniesieniu gło-
wy widok na budowlę jak… Koloseum? Ogrom, kręciło się 
w głowie. 
Drugi raz takiego zawrotu głowy doznałam latem, kiedy 
biegnąc za Przemkiem Jureckim na górę trybun, nie za-
uważyłam, jak wysoko się znaleźliśmy i jak bardzo jest stro-
mo. Mam lęk wysokości.  Nie przyznałam się. 

A na górze roiło się od kamizelek i kasków ludzi pracują-
cych w 30 stopniowym upale. 
Po upalnym lecie nadeszła sroga zima, która nie ułatwiała 
pracy, to podczas mrozów odbyło się podnoszenie iglicy. 
Na specjalnie zbudowanych torach rozłożono liny. Było 
ich 72, tyle ile słupów na tzw. ringu, czyli konstrukcjach sta-
lowych, tyle ile zastrzałów. Każdy z nich  naciągał jedną 
z 72 lin, a one trzymają potężną iglicę, którą zbudowano 
w Poznaniu, w naszym cegielskim. Podczas transportu do 
Warszawy wyglądała jak wielka armata,. 
Na miejscu nad konstrukcją czuwał Pan Piotr Laskowski 
z PBG technologia, z którym nasza ekipa filmowa spotka-
ła się już kilka razy. to Pan Piotr opowiadał o elementach 
ringu, które wyglądają identycznie, a każdy z nich projek-
towany był specjalnie - tolerancja błędu na każdym z 72 
elementów to zaledwie 2 mm! 
Z budowy tego największego stadionu również powsta-
je film, którego zwiastun mogliście obejrzeć na tegorocz-
nych SiS-ach. 
cdn

Marlena Rynowiecka 
Fundacja PBG

Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż budowa Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu została wyróżniona przez Państwową 
inspekcję Pracy nagrodą „Bezpieczna Budowa 2010” zajmu-
jąc pierwsze miejsce w konkursie.
Gratulujemy całej załodze kontraktu nie tylko sprawnego i fa-
chowego wykonania zadania, ale również dbałości o bezpie-
czeństwo swoich kolegów i własne.
Nie tylko Stadion Miejski w Poznaniu może się szczycić mianem 
bezpiecznego i zgodnego  z przepisami BHP kontraktu. 
Gdański Okręg Państwowej inspekcji Pracy wysoko ocenił or-
ganizację pracy na budowie stadionu PGE Arena w Gdań-
sku, przyznając HyDrOBUDOWiE POLSKA S.A. pierwsze miej-
sce w konkursie „Bezpieczna Budowa”.
Gratulujemy kierownictwu kontraktu oraz służbom BHP wzor-
cowego prowadzenia prac.
Mamy nadzieję, że tak wzorowe postawy, wyróżniające się 
będą podstawą działania w naszej Grupie.

Irena Deptuch
Hydrobudowa Polska

STadiony
W POZNANiU
i GDAńSKU

bezPieczne 
BUDOWy
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Spółki Grupy PBG: Hydrobudowa 9 
SA, PrG „Metro” Sp. z o.o. i KWG SA 
oraz dostawca rur - firma Hobas - zre-
alizowały budowę trasy najdłuższe-
go w Polsce, ponad 900 metrowego 
odcinka kolektora, umiejscowionego 
w osi jezdni ulicy Modlińskiej, jednej 
z najbardziej ruchliwych arterii aglo-
meracji warszawskiej. Białołęcki odci-
nek kolektora przebiega od Oczysz-
czalni ścieków ”czajka” do zbiegu ulic 
Myśliborskiej i świderskiej, jego długość 
wynosi 5 714 m . 

Całość inwestycji jest już bardzo do-
brze kojarzona i rozpoznawalna. Me-
dialne zainteresowanie wciąż wzrasta, 
bowiem właśnie przechodzimy do 
najtrudniejszego etapu realizacji kon-
traktu - Etap II – lewobrzeżny z przej-
ściem pod dnem Wisły. to pierwszy 
w Polsce tego typu projekt przy za-
stosowaniu najnowocześniejszych na 
świecie rozwiązań drążenia tuneli. 
średnica zewnętrzna tunelu wyniesie 
aż 5,35 m. Wewnątrz poprowadzone 
zostaną dwie nitki kolektorów o śred-
nicy 1,6 m. całkowita długość tunelu 
wyniesie ponad 1300 m.
Tarcza zmechanizowana TBM (Tunnel 
Boring Machine) umożliwia bezpiecz-
ne drążenie tunelu w różnych warun-
kach hydrogeologicznych przy jedno-
czesnym urabianiu gruntu, podparciu 
przodka, usuwaniu urobku oraz wzno-
szeniu obudowy. Dodatkowym jej atu-
tem jest praca w technologii tarczy 
zawiesinowej (płuczkowej - Slurry type) 
jako najbardziej optymalnej w istnieją-
cych warunkach gruntowo-wodnych, 
z uwagi na bezpieczeństwo prowa-
dzenia robót jak i samo drążenie. To 
premierowe wdrożenie tej technologii 
w polskim budownictwie. 

tarcza płuczkowa powszechnie sto-
sowana jest przy drążeniu pod cie-
kami wodnymi, w trudnych warun-
kach gruntowych (np. grunty spoiste 
i niespoiste nawodnione). Posiada 
możliwość mechanicznego kruszenia 
kamieni do 60 cm. Urządzenie to nie 
ma wpływu na pobliską infrastrukturę, 
maksymalnie ogranicza osiadanie są-
siadujących budynków, będąc pod 

stałą kontrolą w strefach oddziały-
wania. Stabilizacja przodka zawiesiną 
bentonitową to jednocześnie brak ne-
gatywnego wpływu na środowisko.
Maszyna została wyprodukowana 
przez naszego niemieckiego Part-
nera - firmę Herrenknecht. W dniu 1 
lutego br. odbył się oficjalny odbiór 
tarczy tBM w Niemczech. W wydarze-
niu uczestniczyli przedstawiciele Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji oraz nasze Konsorcjum 
wykonawcze: Przedsiębiorstwo Robót 
Górniczych „Metro”, Hydrobudowa 
Polska, Hydrobudowa 9 oraz Infra. 

Przy tak wielkich gabarytach maszyny 
realizacja transportu tarczy do Pol-
ski odbywała się zgodnie z misternie 
opracowanym planem logistycznym. 
Przyjazd pierwszych elementów tar-
czy tBM nastąpił 28 lutego 2011r. Wraz 
z początkiem kwietnia zakończył się 
montaż maszyny. Wtedy też cały kom-
pleks osiągnął tzw. status „ready to 
bore” (gotowy do pracy) i rozpoczął 
wiercenie tunelu.

Prace ruszyły od szybu startowego przy 
ul. świderskiej (os. tarchomin - Warsza-
wa). Szyb o długości ok. 70 m, szero-
kości ok. 9 m i głębokości ok. 10 m . 
Wiercenie zakończy się w szybie od-
biorczym o średnicy 10 m i głębokości 
ok. 38 m wybudowanym przy ul. Fary-
sa (węzeł Marymoncka). Prace będą 
prowadzone przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu. W ciągu doby powsta-
wać będzie od 12 do 15 m tunelu. 

Doświadczenie PRG „Metro” w tar-
czowej realizacji tuneli metra oraz Ko-
lektorów pozwala mieć przekonanie, 
że temu zadaniu również sprostamy 
z pożytkiem dla mieszkańców Warsza-
wy. Budowa tunelu pod Wisłą do oczysz-
czalni „Czajka” jest dla nas prestiżowym 
wyzwaniem ze względu na premierowe 
wdrożenie technologii TBM w Polsce – po-
wiedział Marek Gaertig, wiceprezes PRG 
„Metro” sp. z o.o., lidera konsorcjum wy-
konawczego.

Alicja Arszennik
P.r.G. Metro

Etap i – prawobrzeżny mamy już za sobą

PierwSzy
tAKi tUNEL
w PolSce

W skład komisji odbiorczej weszli od lewej:
Piotr Sawicki - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Szymon Tamborski – Wiceprezes Hydrobudowy Polska 
S.A., partnera konsorcjum wykonawczego
Adam Chwieduk – członek Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie S.A.
Marek Gaertig – Wiceprezes P.r.G. „Metro” Sp. z 
o.o., lidera konsorcjum wykonawczego z Grupy 
Hydrobudowa Polska SA
Dymitr Petrow-Ganew, przedstawiciel Herrenknecht 
na Polskę, Bułgarię, rumunię, Słowację i czechy

Zdjęcia  Archiwum P.R.G.Metro

DANE TECHNICZNE MASZYNY TBM

• Waga całego kompleksu tarczowego: 510 t
• Waga tarczy: 42 t
• Długość kompleksu tarczowego: 67 m
• Wymiary tarczy: średnica 5,35 m, długość 4,62 m
• Przewidywany postęp dobowy: ok. 12-15 m
• Długość tunelu 1305 m na zmiennej głębokości 
• Planowane rozpoczęcie drążenia: 5 kwietnia 2011
• Planowane zakończenie drążenia: sierpień 2011
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cENtrUM USłUG
KSięGOWycH
W GrUPiE PBG

Główne cele, które sobie stawiamy to:
• standaryzacja procesów funkcjonują-

cych w Grupie Kapitałowej PBG,
• skrócenie i usprawnienie procesu 
 sporządzania sprawozdań finansowych, 
• podniesienie jakości sprawozdań finan-

sowych.

Z dniem 1 lipca 2010 roku rozpoczęło swoją działalność 
centrum Usług Księgowych w Wysogotowie. Centrum 
Usług Księgowych, w skrócie CUK, to nie tylko księgowość, 
ale także kadry, płace oraz konsolidacja. Nie jesteśmy sa-
modzielną spółką, działamy w ramach struktur PBG SA. 
Strategia Zarządu PBG w 2008 roku zakładała centraliza-
cję usług księgowych, udało się to już w roku 2010, dzięki 
pracy wielu osób, także spoza księgowości – szczególne 
podziękowania należą się tu zespołowi Avatii. Najważniej-
sze, że wystartowaliśmy!
cUK w Wysogotowie świadczy usługi dla kilkunastu spół-
ek z Grupy Kapitałowej PBG. Należą do nich: PBG, PBG 
technologia, PBG Export, KWG, Dromost, PriD, Aprivia, 
PBG Dom oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej 
PBG Dom, a także spółka infra. Aby sprostać wszystkim 
zadaniom, jakie sobie wyznaczyliśmy oraz w pełni zaspo-
koić oczekiwania Zarządów Spółek, które będą korzysta-
ły z usług centrum, do pracy w cUK zaproszone zostały 
osoby, które posiadają dużą wiedzę merytoryczną w róż-
nych obszarach, nie tylko księgowych. Uważamy, a wręcz 
jesteśmy pewni, że z takim zespołem możemy zmierzyć się 
z każdym wyzwaniem.
Zarząd PBG funkcję dyrektora centrum Usług Księgowych 
powierzył Pani Eugenii Bachorz, natomiast szefową Depar-
tamentu rachunkowości, czyli główną księgową w PBG, 

została Pani Małgorzata Jankowska. Pani Anna Nowak 
pełni funkcję Szefowej obszaru odpowiedzialnego za po-
litykę podatkową Grupy Kapitałowej.
Aby lepiej poznać naszą, przyznajmy dość skomplikowa-
ną, strukturę, zapraszamy do  BVortala Korporacyjnego 
(zakładka CUK), gdzie został zamieszczony nasz schemat 
organizacyjny. W zakładce cUK można znaleźć wiele in-
nych informacji, takich, które na przykład pomogą rozli-
czyć delegacje służbowe. Zapraszamy do lektury!
czas przekształceń to trudny okres nie tylko dla pracow-
ników cUK, ale również dla Was, Drodzy Pracownicy spółek 
GK PBG. Mając to na uwadze, staramy się na bieżąco 
rozwiązywać wszelkie Wasze wątpliwości i odpowiadać 
na pytania, czy to na stronach BVortala, czy po prostu 
w czasie wielu rozmów telefonicznych. Licząc na Waszą 
cierpliwość i wyrozumiałość, mamy nadzieję, iż współpra-
ca między Spółkami a cUK będzie układać się pomyślnie, 
ponieważ wierzymy w prawdziwość powiedzenia: „Aby 
było lepiej, najpierw musi być trudniej”. Jesteśmy przeko-
nani, że to „trudniej” nie potrwa już długo. 

Dziękujemy za Wasze wsparcie! 
Wasz cUK 

Anna Karmowska
PBG

od redakcji:  
Przypominamy i gratulujemy: Zespół Centrum Usług Księgowych w składzie:  
Eugenia Bachorz, Małgorzata Jankowska, Anna Nowak, Elżbieta Tomaszyk, Aleksandra Byczkowska, Karolina Miko-
łajczak, Anna Kaminiarz, Bartosz Kuźmin, Magdalena Bendowska Ewa Kędra, Małgorzata Sikora
otrzymał nagrodę AS w Grupie PBG za organizację struktur księgowych wspólnych dla całej Grupy PBG i zbudowanie 
zespołu fachowców o wysokiej wiedzy merytorycznej. Dla nas wszystkich cUK realizuje strategię jakości, skuteczności 
i nowoczesności w działaniu, spełnia wymagania WiG-u 20, raportowania, MSr-ów, ZUS-ów, GUS-ów i statystyk… 

   Statuetki Asów w Grupie PBG    CUK w komplecie
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Od 6 lat jestem z Wami i od 6 lat wszel-
kimi możliwymi sposobami – w tym miej-
scu zacytuję słowa Pana Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego („Odpowiedzialność spo-
łeczna Grupy PBG”) - „…dzieląc się doś-
wiadczeniem i informacjami, pomagam 
zachować dla przyszłych pokoleń to, co 
otrzymaliśmy od natury…”.tym razem, 
za pośrednictwem biuletynu korporacyj-
nego, pomogę Wam chociaż na chwil-
kę przenieść się na łono natury „Projektu 
LMG”. Pełna nazwa tego zadania brzmi: 
„Projekt LMG - ośrodek centralny, strefy 
przyodwiertowe, rurociągi i inne”. 

inwestycja LMG w większości znajduje się 
w obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka 
(PLB300015). Jest to zwarty, jednolity kom-
pleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, 
będący częścią pradoliny Eberswaldsko-
toruńskiej, równiny akumulacyjnej przek-
ształconej przez wiatr. Jest największym 
w Polsce obszarem wydm śródlądowych, 
głównie o wysokości 20-30 m, maksymal-
nie do 98 m npm. W środkowej części ob-
szaru uformowały się wały o przebiegu 
południkowym, leżące 500-600 m od sie-
bie. Wydmy pokryte są monotonnym, jed-
nowiekowym lasem, głównie sosnowym 
(92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce 
spowodowanej pojawieniem się szkod-
ników owadzich w okresie międzywojen-
nym. Na terenie ostoi znajduje się ponad 
50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia 
wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą 
mułu i zakwitami glonów. W zagłębie-
niach terenu lub na brzegach jezior utrzy-
mują się torfowiska, na ogół w pewnym 
stopniu przekształcone (dane ze strony in-
ternetowej Ministerstwa środowiska doty-
czącej obszarów Natura 2000, http://na-
tura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl).

Przedsięwzięcie LMG podlega obowiąz-
kowi uzyskania decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych. Na podstawie 

przeprowadzonej inwentaryzacji przyrod-
niczej opracowany został raport oddzia-
ływania na środowisko. Opracowania te 
dają nam ogrom wiedzy na temat zaso-
bów naturalnych, z którymi mamy do czy-
nienia w przypadku realizacji naszego za-
dania „Projekt LMG – Ośrodek centralny, 
strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne”. 
i tak, przedstawię Wam: Żabkę, Bielika, 
Chrobotka i Odyńca.

Żabka
Każdy pracownik „Projektu LMG” zanim 
przystąpi do pracy zapoznawany jest 
z szeregiem wymagań środowiskowych 
wynikających z decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych. Po przeprowadzo-
nym szkoleniu, na pytanie, co najbardziej 
utkwiło w ich pamięci, zawsze pada jedna 
odpowiedź „żabki”. i słusznie, wymaganie 
dotyczące „żabek” jest jednym z ciekaw-
szych wymagań.
Wymaganie decyzji środowiskowej:
- „Aby umożliwić wszystkim zwierzętom 

swobodne przemieszczanie się po istnie-
jących szlakach komunikacyjnych zwie-
rząt zabrania się tworzenia na tych szla-
kach czasowych lub trwałych barier”

- „Przed przystąpieniem do prac wykopy 
sprawdzić na okoliczność przebywania 
w nich płazów, gadów lub innych drob-
nych zwierząt”

- „Nachylenie skarp wykopu powinno 
umożliwiać samodzielne opuszczenie 
wykopów przez drobne zwierzęta.”

- „Na w/w odcinku, w miejscach masowej 
migracji płazów, dostęp do wykopów 
należy zabezpieczyć siatką odgradzają-
cą o wysokości 50 cm o wielkości oczek 
nie większej niż 1cm*1cm.”

Wszystkie te uwarunkowania zapisa-
ne zostały w jednej decyzji i mają na 
celu zapewnić żyjącym tam żabkom, 
płazom i drobnym zwierzątkom dłu-
gie, spokojne życie. No bo co ma zrobić 

KULtUrA 
cHroboTka
i LMG

…Każdy pracownik „Projektu LMG” zanim przystąpi do 
pracy zapoznawany jest z szeregiem wymagań śro-
dowiskowych wynikających z decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych. Po przeprowadzonym szkole-
niu, na pytanie, co najbardziej utkwiło w ich pamię-
ci, zawsze pada jedna odpowiedź „żabki”. i słusznie, 
wymaganie dotyczące „żabek” jest jednym z ciekaw-
szych wymagań…

   

Żaba śmieszka (Pelophylax ridibun-
dus[2] syn. Rana ridibunda)
Żaba śmieszka z powodu ocieplenia 
klimatu zwiększyła aż o 10 proc. 
rozmiary ciała

   Na lewo strefa ochronna bielika  
w pobliżu strefy przyodwiertowej L4.

cZęść i
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   Bielik (Haliaeetus albicilla)

   

   

China Export

realizacja większości projektów/kontrak-
tów wymaga obecnie dokonywania części 
zakupów wyrobów poza granicami Polski, 
a także Unii Europejskiej. Oznakowanie cE 
umieszczone na wyrobie jest deklaracją 
producenta, że dany wyrób spełnia pod-
stawowe wymagania jakościowe oraz 
bezpieczeństwa zawarte w tzw. Dyrekty-
wach Nowego Podejścia UE. Znak CE ma 
jednak swego rodzaju „odpowiednik” – 
bardzo podobny chiński znak oznacza-
jący China Export (z dwoma niebieskimi 
paskami). 

Nie ma on jednak nic wspólnego ze speł-
nianiem wymagań odnośnie bezpieczeń-
stwa użytkownika, ochrony zdrowia i śro-
dowiska naturalnego. Dokonując zatem 
rozpoznania rynku, tworząc zapytania 
ofertowe, a także kompletując dokumen-
tację zamówień, zwróćmy szczególną 
uwagę czy interesujące nas wyroby za-
wierają właściwe oznakowanie cE wraz 
z niezbędną dokumentacją (np. deklara-
cję zgodności WE).

 Arkadiusz Jankowiak
Pbg

UWAGA NA ce Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim wyda-
niu Biuletynu Korporacyjnego, chciałbym 
przestrzec – w szczególności piony i działy 
logistyki Grupy PBG, przed nieostrożnymi 
i pochopnymi zakupami wyrobów ozna-
kowanych symbolem cE.

Znak jakości CE

taka mała skacząca sobie żabka, któ-
ra nagle wpada do wielkiego wykopu?  
Przecież nie wdrapie się po drabinie. Łącz-
nie na obszarze inwestycji LMG stwierdzo-
no występowanie 7 gatunków płazów (ro-
pucha szara, ropucha zielona, żaba je-
ziorowa, żaba moczarowa, żaba trawna, 
żaba wodna i żaba śmieszka) oraz 2 ga-
tunki gadów (jaszczurka zwinka i padalec 
zwyczajny) – wszystkie pod ochroną.

Bielik
Mamy tu również dostojną, nierozłączną 
parę bielików. Nierozłączną, ponieważ są to 
ptaki bardzo stałe w swoich związkach.
W Polsce to ptak lęgowy spotykany na ca-
łym niżu, ale głównie na zachodzie i półno-
cy kraju. to największy ptak szponiasty pół-
nocnej Europy. W Polsce objęty ochroną 
gatunkową ścisłą. Wymieniony w Dyrekty-
wie Ptasiej i Polskiej czerwonej Księdze jako 
gatunek wymagający szczególnej uwa-
gi. Gniazda bielików potrzebują mocnych 
drzew jako podstawy. Nawet stuletnie drze-
wa nie zawsze spełniają te warunki. 
Niestety, jak donosi Gazeta Lubuska 
(1 czerwca 2010 r.), znane są przypadki wy-
bierania ich jaj, a nawet wykradania mło-
dych z gniazd. Złodzieje wywożą je za gra-
nicę.

Wymaganie środowiskowe dotyczące Bieli-
ka brzmi:
- „W okresie lęgowym ptaków, penetrację 
terenu przez pracowników prowadzących 
prace budowlane ograniczyć do pasa 
technologicznego, placów budowy i in-
nych miejsc przeznaczonych do wykorzysta-
nia podczas prac realizacyjnych, zaś w stre-
fie bielika prowadzić je poza jego okresem 
lęgowym”.

Pracownicy PBG realizując Projekt LMG, 
ściśle stosują się do wymagań środowisko-
wych, zachowując dla przyszłych pokoleń, 
to co my wszyscy otrzymaliśmy od natury.  
chronią żabki i bieliki  a także inne zwierzęta, 
o których  napiszę w drugiej części artykułu, 
w kolejnym numerze Biuletynu Korporacyj-
nego i w części tej  postaram się przybliżyć 
naturę Chrobotka i zaprezentować sylwet-
kę  Odyńca.

Ewa Jernas 
Pbg

c.D. 
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Ogłaszamy nowy konkurs dla brygad! celem 
konkursu jest promowanie najlepszych prak-
tyk w zakresie bezpie czeństwa, higieny pracy 
i ochrony środowiska brygad wykonawczych 
w spółce  PBG technologia Sp. z o.o. 

Patronat honorowy nad konkursem przyjął Zarząd PBG 
technologia Sp. z o.o. Organizatorem konkursu jest Dział 
BHP, PPoż. i Ochrony środowiska, przy wsparciu Działu Za-
pewnienia Jakości. W konkursie biorą udział wszystkie bry-
gady wykonawcze w spółce  PBG technologia Sp. z o.o.  
z Wysogotowa. Warunki przyznawania punktów za posz-
czególne obszary, m.in. przeglądy BZś, meetingi BZś, listy 
kontrolne brygad wykonawczych czy terminowość wy-
konywania badań lekarskich zostały ujęte w Regulaminie 
Konkursu Bezpieczna Brygada Roku. regulamin ten do-
stępny jest w Dziale BHP, PPoż. i Ochrony środowiska a tak-
że w BVortalu PBG technologii.

Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 
2011 roku.

Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową, 
w składzie:

Mariusz Zaranek (przewodniczący),•	
Agnieszka Michałowska,•	
Przemysław Nowak (wiceprzewodniczący),•	
Karol Batura,•	
Przemysław Pomerenke,•	
Agnieszka Michałowska,•	
Michał Wassel.•	

WAŻNy KONKUrS!
bezPieczna
BryGADA rOKU

Przemysław Nowak trafił do naszego działu z rekruta-
cji w październiku 2007 roku. Od samego początku wie-
działem, że to będzie dobry kandydat na to stanowisko. 
Skończył szkołę podyplomową, aby uzyskać dodatkowe 
uprawnienia i może pracować na stanowisku specjalisty 
ds. bhp i jednocześnie być inspektorem ppoż. Dał radę. 
W międzyczasie został szczęśliwym ojcem i otrzymał ko-
lejny pakiet obowiązków. No cóż, taka kolej rzeczy.  Kie-
dy wchodzi się do naszego działu, to Przemek zawsze coś 
czyta i przeważnie jest to Kodeks Pracy. Jeżeli są jakieś 
zmiany, nowelizacje to Przemek wie o tym pierwszy. 

Przemek stara się brać udział w różnych konkursach orga-
nizowanych w Grupie PBG oraz sam jest autorem jednego 
z nich. Z tego, co mi wiadomo to nawet któryś wygrał.
Jako pracownik jest osobą komunikatywną, otwartą, 
wrażliwą. Jeżeli poproszono go napisanie artykułu do 
gazetki, to nie było z tym najmniejszego problemu pod 
warunkiem, że znajdzie trochę czasu pomiędzy swoimi 
zajęciami. Gdy skończy jedno zadanie, to stara się nie 
marnować czasu i sam znajduje sobie kolejne zajęcie.  
Myślę, że daje to pewien obraz naszego kolegi z działu 
i na początek wystarczy. Przemysław Pomerenke

PBG

Okresowe oceny brygad wpisywane są na specjalnym formula-
rzu. Dokumentacja, na podstawie, której przyznawane są punkty, 
jest jawna i dostępna dla wszystkich uczestników konkursu.
Organizator najlepszym brygadom przyzna nagrody za I, II i III 
miejsce.
Organizator oraz Honorowi Patroni mają prawo do ustanowienia 
nagrody specjalnej. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym 
podsumowaniu, które odbędzie się w pierwszym kwartale 2012 
roku.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu!

Przemysław Pomerenke
PBG technologia

KrótKO O AUtOrZE NOWEJ NAZWy
BiULEtyNU KOrPOrAcyJNEGO PBG 

CSR po ludzku

od redakcji: 
Przemek Pomerenke (na zdjęciu obok, podczas SiS-ów PBG techno-
logii w 2010 r.) szef zespołu - pomysłodawców konkursu. to dzięki nim: 
Agnieszce, Przemkowi Nowakowi, Jarkowi i Karolowi konkurs się od-
będzie a rywalizować warto bo i cel szczytny, i nagrody wiele warte!
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Spotkania informacyjno-Szkoleniowe mają w PBG oraz w spółkach 
z Grupy długą tradycję. Jednak dopiero w zeszłym roku połączy-
liśmy je w jedno spotkanie dla całej Grupy i 26 kwietnia 2010 roku 
odbyło się i korporacyjne SiS, którego tematem było „Zarządzanie 
ryzykiem”.
Nowością było także to, że spotkaliśmy się w kilku lokalizacjach: 
Wysogotowo, Warszawa, Mikołów, Gdańsk i Włocławek, wykorzy-
stując łącza wideokonferencyjne. W Spotkaniu wzięło udział nie-
mal 500 osób ze wszystkich spółek Grupy PBG. 

SiS
KWiEciEń 2010

i korPoracyjne
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Podczas pierwszego turnieju grało 5 drużyn ze spółek: Hydro-
budowa Polska, Hydrobudowa 9, PBG, Avatia oraz Infra.  Ze-
szłoroczna Liga przyciągnęła ich aż 8, reprezentujących 
spółki:  PBG, Hydrobudowa Polska (wystawiła dwie drużyny), 
Hydrobudowa 9, PBG Technologia, Infra, Avatia i Aprivia.

rok temu rozegraliśmy w sumie 30 meczów, a finałowe spo-
tkanie odbyło się 13 czerwca 2010 r. i w tym też dniu, po za-
ciętej walce, wyłoniliśmy zwycięzców.
 
Zdobywcą I miejsca i Pucharu Prezesa PBG Jerzego Wiś-
niewskiego została drużyna PBG (drugi rok z rzędu!). Na II 
miejscu uplasowała się debiutująca w rozgrywkach druży-
na spółki PBG Technologia, III miejsce zajęła Infra. Puchar za 
wytrwałość trafił do reprezentantów spółki Hydrobudowa 9, 
a nagrodę Fair Play wręczyliśmy drużynie Avatii. Królem 
strzelców został Michał Zboralski (PBG ), który zdobył aż 26 
bramek.

W tym roku gramy w każdą majową sobotę tradycyjnie już 
na gościnnych boiskach WKS Grunwald w Poznaniu. Fina-
łowe mecze planujemy 28 maja podczas korporacyjnego 

rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka (więcej szczegó-
łów o festynie już wkrótce!). Osoby zainteresowane udziałem 
w rozgrywkach prosimy o kontakt drogą mailową na adres 
filip.grobecki@fundacjapbg.pl lub agnieszka.gostkowska@
fundacjapbg.pl 

Serdecznie zapraszamy również kibiców!!!

Filip Grobecki i Agnieszka Gostkowska
Fundacja PBG

rozgrywki ligi
PiłKArSKiEJ 
GrUPy PBG 2011

naSze nowe dzieci

tegoroczna runda Ligi Piłkarskiej GK PBG 
o Puchar Prezesa Jerzego Wiśniewskiego bę-
dzie już trzecią imprezą, w której pracownicy 
mogą „pokopać w piłę”,a chętnych z roku 
na rok przybywa i duch sportowej rywaliza-
cji nie ginie.

w PBG na świat przyszła
Małgosia Pawłowska, urodziła 
się 18 marca 2011 roku, o czym 
informują nas jej rodzice Magda-
lena (PBG) i Marek.

w Metoreksie na świat przyszła 
Maja Żwirbla, córka Kamili 
i Dominika. 
Urodziła się 7 stycznia 2011 r. 
o godzinie 17:05, 
ważyła 2840 g, wzrost 52 cm.

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!

Małgosia Maja

życie w grupie

   

      

Puchary dla drużyn

Drużyny PBG i HBPJeden z ostatnich meczów, 13.06.2010 r.
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POciEcHy DLA UciEcHy

W zeszłym roku ogłosiliśmy konkurs na najlepszy tekst w roku 
2010! Specjalnym  znaczkiem – logotypem konkursu - opa-
trzony był każdy artykuł spełniający wymagania konkurso-
we. W tym numerze publikujemy alfabetyczną listę autorów 
biorących udział w naszej zabawie. 
Jeśli nie pamiętacie tekstów - zapraszamy do lektury archi-
walnych wydań gazety w BVortalu. W zakładce Biuletyn Kor-
poracyjny znajdziecie wszystkie numery naszego pisma.
 
Każdy z Was może oddać jeden głos na wybrany przez sie-
bie tekst. Głosować możecie, wypełniając specjalny for-
mularz znajdujący się w BVortalu i  w sekretariatach Zarzą-
dów Waszych Spółek. Wypełnione formularze prosimy zo-
stawiać w sekretariatach lub przesyłać e-mailem na adres:  
redakcja@fundacjapbg.pl. 

Czytelnicy do dzieła! Doceńcie swoich kolegów - wybierz-
cie Mistrza Lekkiego Pióra! Na Wasze głosy czekamy do 29 
kwietnia, a oficjalne ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas 
majowego wernisażu w PBG Gallery.

Przypominamy, że dla autorów najciekawszych, najbardziej 
atrakcyjnych merytorycznie i stylistycznie artykułów przewi-
dziane zostały nagrody w trzech kategoriach: 

Nagroda Honorowej redaktor Naczelnej•	
Nagroda redakcji•	
Nagroda czytelników •	

 
Nagrodę stanowi weekend dla wszystkich laureatów z rodzi-
nami w Smólsku.

Joanna Skałuba 
Fundacja PBG

Leszek 1. Adamski 
Elżbieta 2. Balasa-Jużkiewicz 
Waldemar 3. Barański 
Agata 4. Białczyk
iwona 5. Bis    
Wiesław 6. Bober
Jacek 7. Brzozowicz 
Włodzimierz 8. Cebulski 
Jarosław 9. Cel 
Eugeniusz 10. Ciukaj 
anna 11. Dzierzgowska  
Janusz 12. Flaga 
Bartosz 13. Gratkowski 

Filip 14. Grobecki
Bartosz 15. Janas 
Lilianna 16. Jesionek
Magdalena 17. Kaczmarek 
ewa 18. Kędra 
dorota 19. Kirchner
Hanna 20. Koczorowska    
Szymon 21. Kubaczyk 
Karolina 22. Kubica-Kamińska 
Karolina 23. Łysik
tomasz 24. Matczak 
anna 25. Matysiak 
Michał 26. Mikulicz 

rafał 27. Patelski 
Józef 28. Pawłowski
anna 29. Pietrzkiewicz   
Hanna 30. Piskorek
lidia 31. Prętka  
Olga 32. Rytter  
Jakub 33. Skowroński 
Piotr 34. Stankiewicz 
konrad 35. Staszewski 
tomasz 36. Strzelecki
Marek 37. Wojciechowski  
Zofia 38. Zaręba   
łukasz 39. Zieliński

WyBiErAMy

Lista autorów biorących udział w konkursie „Lekkie Pióro”:

Drodzy czytelnicy, wielu z Was nie tylko czyta, ale także 
chętnie pisze teksty do naszego biuletynu, tworząc go 
wraz z zespołem redakcyjnym. Serdecznie Wam dziękuję 
za tę współpracę i bardzo ją doceniam. razem z redak-
cją postanowiliśmy dać szansę czytelnikom, by też mogli 
wyrazić swe zdanie, podziękować i wyróżnić najlepszych 
autorów i tak narodziła się idea Konkursu Lekkie Pióro. 

dziękujemy za uśmiech!

„Kiciu, nie uciekaj, 
chcę z tobą zdjęcie”
Zdjęcie Miłosza, 
synka Joanny Kubiak 
z Hydrobudowy 
Polska 

Szczery uśmiech Wiki daje 
ojcu pozytywnego kopa na 
co dzień. Wiki na zdjęciu ma 
ok. 7-8 miesięcy, a dziś jest 
już 14 miesięczną panienką 
i córką Przemka Nowaka z 
PBG technologia.Miłosz

Wiki

życie w grupie
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Drodzy czytelnicy, miło podzielić się z Wami  informacją, że 
w minionym roku PBG Gallery zorganizowała i przygotowała 
dla nas, wszystkich pracowników oraz dla naszych gości, 
klientów, naszych przyjaciół i członków rodzin, rekordową, jak 
dotąd, ilość wystaw. Było ich jedenaście. to po pierwsze, po 
drugie, z radością piszę też o tym, że do ważnych wydarzeń 
w życiu galerii zaliczyć możemy wydanie specjalne Biuletynu 
Korporacyjnego nr 2/ 2010 w całości poświęcone sztuce. 
Jeżeli ktoś z Was nie miał dotąd okazji obejrzeć tego wydania, 
zapraszamy do archiwum bvortala (http://bvortal/article/
show/id/4801), gdzie można obejrzeć i poczytać biuletyn 
w formie elektronicznej lub do Joasi Skałuby z Fundacji PBG, 
gdzie można otrzymać go w formie papierowej.

 Zachęcam!

SZtUKA,
Z  Którą  
SPOtyKALiśMy Się
W 2010 rOKU

Kompozycje, Obiekty malarskie
13 września – 6 października 2010

Wrześniowa wystawa pokazała nam twórczość dwóch twórców. Zuzanna Lesińska to 
młoda, uzdolniona artystka zajmująca się sztuką w wielu kontekstach i przestrzeniach 
artystycznych – malarka, designerka, architekt wnętrz – absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Jej obrazy olejne stworzyły w naszej galerii ciekawe, abstrakcyjne 
Kompozycje z dominacją i ekspresją barw. Z pewnością ta zabawa kolorem była wyra-
zem nastroju i stanu duchowego artystki. Zaprezentowała też tzw. murale – czyli wielko-
formatowe instalacje przestrzenne do wnętrz jako wyraz sztuki pięknej i użytkowej. 
Iwona Bis, artysta plastyk, pracownik naszej firmy, jak zawsze zaskakuje nas wszechstron-
nością form artystycznych. Ma w swoim dorobku rysunek, akwarelę, akryl, olej. tym ra-
zem pokazała prace w technice mieszanej. Podczas wernisażu opowiedziała o tym, 
że często inspiracją do podjęcia działań artystycznych, czasami nie do końca jeszcze 
określonych, stają się przedmioty, materiały oraz ich faktura, z którymi spotyka się na bu-
dowie podczas pracy, jako inżynier. Prezentacje swoich obrazów zatytułowała Obiek-
ty malarskie. impresje malarskie iwony Bis są odzwierciedleniem jej przemyśleń, odkryć, 
„pewnej gry w sztuce”, w której znajduje ujście dla swoich pomysłów, wizji i wyrażania 
tego co nierealne…Otwarcie wystawy poprzedziliśmy krótkim wstępem na temat sztuki 
współczesnej, który wygłosiła kurator wystawy – prezes poznańskiej fundacji MadeinArt, 
Andżelika Jabłońska-Macowicz.

Flamenco, Damy Zadumy, Byłam Hiszpanką 
8 października -12 listopada 2010 

Październikową, jesienną aurę ożywiła wystawa o tematyce - kobieta i jej piękno z dominacją 
Flamenco jako sztuki w ogóle. tym razem było to spotkanie z twórczością aż trzech artystek. 
Każda z nich poprzez swoje malarstwo i rysunek wypowiedziała się w tym temacie w spo-
sób sobie tylko właściwy, z jednakową wrażliwością na piękno kobiety. Delikatne akwarele 
Zofii Sierszeńskiej, subtelny rysunek Justyny Olszewskiej (tu podkreślmy – pracownicy PBG,a 
obecnie Fundacji PBG) oraz bardziej zdecydowane malarstwo olejne Romy Rymszewicz-Ranz 
wprowadziły nas w świat sztuki flamenco. Warto wspomnieć, że w krótkim czasie po naszej 
wystawie, 17 listopada, hiszpańskie flamenco jako zjawisko kulturowe (folklor anadaluzyjskich 
cyganów obejmujący taniec, muzykę, śpiew strój i zachowanie) zostało wpisane na Listę 
Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNEScO.
Adam Nowaczyk, zaproszony do nas młody artysta malarz związany z poznańską uczelnią ar-
tystyczną z wielką przyjemnością podjął się roli kuratora wystawy i z niezaprzeczalnym urokiem 
mówił o twórczości pięknych pań, bohaterek wystawy. Wystąpienie profesjonalnej tancerki 
flamenco Andżeliki Bobkowskiej dodało naszemu spotkaniu niezwykłego kolorytu. 
Zofia Sierszeńska skorzystała z zaproszenia galerii i 27 października zaprosiła swoich przyjaciół 
i bliskich na Wieczór Flamenco w PBG Gallery. Spotkanie z jej twórczością ubarwił i dopełnił 
swoją muzyką Witek Łukaszewski, najlepszy polski gitarzysta flamenco. Było nam ogromnie 
miło. Wierzymy, że w przyszłości na takie zaproszenia odpowie swoją obecnością wielu z nas. 

...O czterech wystawach ostatniego 
kwartału opowiada Lidia Prętka 
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Listopad – to słowo ma w swojej etymologii dwa inne słowa i dla-
tego wszyscy wiemy, że w listopadzie liście opadają. Zanim jed-
nak opadną, „przez liście” można też obserwować otaczający 
nas świat przyrody, nie tylko gołym okiem, ale i okiem obiektywu. 
Osobą, którą wszyscy znamy i dla której współpraca z obiekty-
wem to wielka frajda, zaproponowała nam tym razem kolekcję 
swoich prac fotograficznych, które zatytułowała „Przez liście”. 
Wyjątkowa malarskość fotografii pani prezes Małgosi Wiśniew-
skiej urzekła nas wszystkich. Zatrzymane w kadrze drżące na ga-
łęziach ostatnie, jesienne liście czy krople wody na misternie uwi-
tej pajęczynie pokazują jak bardzo czarowny i magiczny może 
być świat przyrody… często niedostrzegany.
Wspaniałym uzupełnieniem listopadowej wystawy była seria 
akwarelowych pejzaży jej autorstwa. W tej technice pani prezes 

spróbowała swoich sił po raz pierwszy i bardzo była ciekawa na-
szych opinii. tak jak bardzo jest to trudna technika, tak bardzo 
dobry efekt uzyskała  artystka w swoich pracach. Gratulowaliśmy 
jej wszyscy wielkiej pasji, radości tworzenia i odkrywania piękna. 
Gratulacje padły też z ust kuratora wystawy, krytyka sztuki Lesz-
ka Lesiczki, Zupełnie niepostrzeżenie nasze spotkanie wzbogaci-
ło się o świat poezji - w wykonaniu mamy pani prezes, Ireny Kle-
czewskiej, słuchaczki Uniwersytetu iii Wielku, która w wieku 89 lat 
z pamięci wyrecytowała piękny i wzruszający wiersz Jana Kaspro-
wicza. Wernisaż zakończyliśmy akcentem muzycznym –  w roku 
chopinowskim wysłuchaliśmy kilku najpiękniejszych utworów na-
szego wielkiego muzyka Fryderyka chopina w wykonaniu piani-
sty, kameralisty poznańskiego, Adama Szyszki. 

Filt zen, I’M kolor 
6 grudnia 2010 -14 stycznia 2011

W Dzień świętego Mikołaja, 6 grudnia odbyło się otwarcie wystawy prac dwóch 
artystek:  Magdaleny Arłukiewicz z Gdańska oraz Iwony Molsy z Florencji. Było to 
niezwykle ciekawe połączenie prezentacji kolekcji tkanin oraz biżuterii. Kolekcja wy-
konana wyłącznie z filcu i naturalnego jedwabiu emanowała swoimi bardzo arty-
stycznymi formami i wielością żywych kolorów. Malarska aranżacja strojów, nakryć 
głowy i innych akcesoriów mody damskiej  w pomieszczeniach naszej galerii stała się 
inspiracją  do artystycznego zaprezentowania wyrobów emalierskich iwony Molsy. 
Biżuteria artystyczna wykonana z najwyższej próby srebra i zdobiona emalią w róż-
nych technikach (Faberge, witrażowa) budziła zachwyt i zainteresowanie nie tylko 
naszych pracowniczek. Obie artystki zaprezentowały wysokiej klasy rzemiosło, per-
fekcję stylistyczną oraz pokazały, że żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić dłoni 
artysty. Na temat tkaniny artystycznej zaprezentowanych wyrobów wypowiadała 
się Sławomira Chorążyczewska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a wiele 
ciekawych informacji  z zakresu sztuki emalierskiej przekazał nam kurator wystawy, 
rzeczoznawca sztuki jubilerskiej Piotr Sobisiak. Dodam jeszcze, że ta właśnie wystawa 
zapisała się w historii galerii dwoma wernisażami. O godz. 12.00 artystki spotkały się 
przede wszystkim z naszymi pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi, 
artystami. Natomiast tego samego dnia wieczorem uroczystość miała charakter 
bardziej kameralny w gronie przyjaciół i zaproszonych gości. Oba spotkania ze sztu-
ką uświetniła też wspaniała muzyka. Marta Jaśmina Pawłowska przy akompania-
mencie profesora swojej uczelni zagrała kilka utworów na skrzypcach. ta młoda, 
wyjątkowo uzdolniona skrzypaczka, studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i jed-
nocześnie Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie zachwyciła nas talentem, 
lekkością wykonania i urodą. Wieczorny wernisaż  natomiast dostarczył nam wrażeń 
muzycznych w wykonaniu niezwykłego duetu – harfistki Cecylii Matysik-Ignyś oraz 
klarnecisty Piotra Orlińskiego. 

W sieci, Przez liście 
19 listopada – 3 grudnia 2010)

Lidia Prętka
PBG Gallery
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1. „Podnoszenie poziomu funkcjonowania społeczeństwa 
poprzez wdrażanie nowych technologii i rozwiązań 
w branży budowlanej”

2. Obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swo-
je lub czyjeś czyny, przyjęcie na siebie obowiązku za-
dbania o kogoś lub o coś

3. Jest nim pracownik, a także członkowie jego rodziny, 
inwestor giełdowy, zleceniodawca, słowem każdy 
podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, 
urząd), który może wpływać na przedsiębiorstwo oraz 
pozostaje pod wpływem jego działalności. 

4. PBG ma trzy podstawowe, możesz ich szukać w Polityce 
Zintegrowanego Zarządzania, 

5. …Są to dokumenty, które porządkują naszą pracę, opi-
sują procedury postępowania dotyczące wielu aspek-
tów działania firmy, z którymi się na co dzień spotyka-
my… 

6. Układ elementów mający określoną strukturę i stano-
wiący logicznie uporządkowaną całość, w PBG istnieje 
zintegrowany…

7. Jedna z naszych wartości
8. Sprawozdanie z jakichś prac lub relacja o stanie cze-

goś, w PBG mamy środowiskowy lub giełdowy
9. Przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszą-

ce zysk; potocznie też: firma realizująca to przedsięwzię-
cie, może być społecznie odpowiedzialny. PBG w Poli-
tyce Zintegrowanego Systemu Zarządzania nazywana 
jest świadomym i zrównoważonym.

10. rozgrywki piłkarskie Grupy Kapitałowej
11. „chcemy być jedną z najlepszych grup budowlanych 

w Europie środkowo-wschodniej”
12. Arkusz z pytaniami i miejscem na odpowiedzi,   

W PBG przeprowadzana podczas SiSów,   
nazywana badaniem satysfakcji pracownika

13. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, angielski skrót 
nazwy

14. Oficjalny dokument stwierdzający np. zgodność pro-
duktu z normami, PBG posiada ich wiele, m.in. wydane 
przez Urząd Dozoru technicznego

15. Okazja do spotkań w firmie, Pani Małgosia Wiśniewska 
obchodzi je 10 czerwca

16. tytuł zakładki w BVortalu, w której znajdują się prośby 
o wsparcie dla osób rekomendowanych przez naszych 
pracowników

17. Jedna z naszych wartości
18. Ogół elementów otoczenia, działania na rzecz jego 

ochrony silnie podkreśla PBG 
19. Stan niezagrożenia
20. Jedna z naszych wartości
21. rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagra-

żając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych 
pokoleń, inaczej zrównoważony rozwój

22. Hospicjum wspierane przez PBG
23. Osoba, firma lub instytucja wspierająca rozwój sztuki, 

społeczeństwa czy nauki, nazwa w tytule jednego z ar-
tykułów tego wydania PBG Wiadomości

24. Dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy 
przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za 
osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp., 
jest nią np. „Złota Strona Emitenta” uzyskana przez  PBG 
w 2009 roku 

25. Zespół ludzi kierujących pracą instytucji lub organizacji, 
wg wielu – nasz jest najlepszy!

26. instytucja, za której pośrednictwem dokonuje się kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych i walut, jesteśmy 
na niej od 2004 r.

27. resztka surowca odpadająca przy produkowaniu cze-
goś lub pozostająca po wykorzystaniu czegoś, planu 
ich segregacji szukaj w tym numerze!

28. cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowa-
nych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub 
czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny. W PBG korzysta-
my z nich chętnie!

29. Dział technologii obejmujący łączenie metali przez spa-
wanie i zgrzewanie

30. Wieś  w Polsce położona w województwie wielkopol-
skim, w powiecie poznańskim, w gminie tarnowo Pod-
górne

1
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11
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25
26
27
28
29
30

Przygotowaliśmy upominki dla pierwszych 20 osób, 
które zgłoszą się do nas z hasłem! Zapraszamy!
rozwiązania przesyłajcie na adres:
redakcja@fundacjapbg.pl  
lub dzwońcie: 61 6398754

Jak rozwiązać krzyżówkę?
Słowa, które znacie wpiszcie w poziomie.•	
Litery z pól zaznaczonych utworzą rozwiązanie •	
– hasło krzyżówki.

KrZyŻóWKA
Z NAGrODAMi

HASłA

po godzinach
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Pamiętacie słynną rubrykę ryszarda Lewickiego 
„rylew radzi”? Obok publikujemy jeden z jego ar-
tykułów. Z olbrzymią przyjemnością informujemy, 
że już od następnego numeru „Ogniwa” na na-
szych łamach pojawi się stała kolumna poświęco-
na savoir-vivre’owi! 
Dobre obyczaje cenimy i będziemy o nich pisać!

hofmana

dobre PrakTyki 
i SAVOir-ViVrE 
NADAL W cENiE!

ok
o

savoir-vivre
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Firmowa gazetka ma w PBG długą historię – zwróćcie uwagę na nu-
mer na okładce –  to już 139 numerów jesteśmy z Wami…
A dla przypomnienia...
Jednym z wielu ważnych wydarzeń w 1997 roku było wydanie pierw-
szej gazetki firmowej – pierwsze kwietniowe egzemplarze gazetki nie 
posiadały jeszcze... tytułu, tylko numer, a kolejne ukazywały się w ta-
kiej formie aż do lipca czyli do 3. numeru. W tym samym czasie trwał 
konkurs na nazwę gazetki. Sierpniowy, 4. już numer opatrzony był pięk-
nym tytułem Piecobiogazetka, który przetrwał  do grudnia 2003 roku! 
Może ktoś nie uwierzy, ale korektę gazetki robił Roman Szostak, miała 
też ona bardzo dobre rubryki pt. ”Osiągnięcia zawodowe” oraz „Spra-
wy intymne”. choć od pierwszego numeru gościł w gazetce humor, 
to na początku była ona jednak niezwykle poważna, kolejne numery 
były coraz milsze, cieplejsze, może mniej oficjalne. A oto cytat z pierw-
szego numeru  gazetki z artykułu pt. „Dlaczego chcemy mieć System 
Jakości i uzyskać certyfikat?”: „ Uwaga: wszystkie dokumenty jakoś
ciowe tj. procedury, instrukcje i zarządzenia, które Państwo otrzyma-
cie w najbliższym czasie, należy przechowywać w miejscu łatwym do 
odszukania i oczywiście są to dokumenty obowiązujące czyli należy je 
przestrzegać”.
Pierwsze wydania były jeszcze czarno-białe, dwustronicowe, a w mia-
rę swojego rozwoju pojawił się kolor, rosła objętość i nakład. Już numer 
14 wydany został  w ilości 100 egzemplarzy! W 2004 roku gazetka otrzy-
mała nową nazwę (PBG Info), aby już rok później na kilka lat stać się  
PBG Wiadomościami.
Pismo rozwija się wraz z rozwojem firmy. Kolejne przekształcenia wła-
snościowe (powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spół-
ki akcyjnej, a potem wejście na giełdę) stają się kamieniami milowymi 
i znajdują swoje miejsce na łamach tego wydawnictwa.
Ważną datą był 1999 rok - pojawiła się tradycja wydań specjalnych. 
Wydania jubileuszowe jak i numery „barbórkowe” były związane z ko-
lejnymi rocznicami firmy. 
Do 2009 roku ukazało się 125 numerów gazetki firmowej PBG. Obecnie 
PBG Wiadomości stały się wydawnictwem okazjonalnym, a jego za-
dania przejął Biuletyn Korporacyjny Grupy Kapitałowej PBG. 
W maju 2008 roku - ukazał się 1. numer Biuletynu Korporacyjnego, któ-
ry, już kilka numerow póżniej otrzymał nazwę Nasza Grupa=Twój suk-
ces. 
Zapraszamy do lektury 1. numeru Ogniwa i jednocześnie 139. numeru 
naszej firmowej gazetki!

opracowanie na podstawie tekstów archiwalnych
Joanna Skałuba

Fundacja PBG

ZMIENIAMY SIę DLA WAS!
od PIECOBIOGAZETKI 
do PBG WIADOMOśCI 
i OGNIWA…

Numer Biuletynu Korporacyjnego, który macie przed 
sobą wygląda trochę inaczej niż poprzednie. Odrobinę 
zmieniliśmy layout, a przede wszystkim winietę.  W tej winiecie, 
zaprojektowanej przez Sławka Strugałę pojawiła się nowa 
nazwa naszego pisma – Ogniwo. Pomysłodawcą takiej 
nazwy jest Przemek Nowak, który brał udział w konkursie 
na nazwę pisma. tym samym, Przemek jako kolejny laureat 
konkursu będzie mógł zabrać rodzinę i spędzić weekend 
w Pałacu w Smólsku!

Słownik języka polskiego podaje następujące znaczenia słowa:
 

Ogniwo:

składowa część jakiejś organizacji,1. 

składowa część łańcucha, element, jedno z kółek,2. 

źródło prądu elektrycznego.3. 
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