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Swiątynia Swiętej Bożej 0patrzności w Watszawie'
Realizacyjne ptoblemy konsttukcyine

w kolejnych etapach wznoszenia

. Projekt architekloniczno-budowlany' Pro]ekt świątyn
powstal na przełomie 2ao2|2oa3 (ak|). W zalożen u m a]a io
być nwestycia zrea Żowana w stanie surowym W okresie 5 at'
!Ą od 57, l ld'" l pl"^'o'la_o o'a'e /ni"/dP -ald"d'"
wyposażen]em Wnętrza Zastn ala sytuacja f]nansowa po Wy

konan U do ne] częśc kośc o|a spowodowala pewne spowol_
njen e prac iŻmjany w harmonogramle robót budow anych

Przyięto Żalożenie etapowan a budo!ły tak, aby n e dopu
ścić do zatrzvr.ania realizaci' t]staono wóWczas następujące
elapv W koleinośc czynn ka czasu]

]) Wykonan e 8 py onóW narożnych do poz omu +26,72 m]

poŻionr parteru ma rzędną 0,55 m,
2) Wykonanie zewnętrznych obwodowycrr śupóW eewa

cy]nych z Weńcem olrwodowyrn w ksztaic e ]tery L na pozjo_
mie +24,12 m,

3) Wykonanie Wewnęirznych slupów pochylych ram no
śnych św ątyni' do poŻiomL) +26'42 n'

lt |'''obl ą 
^A^ 

lęlZ_eqo oblodo^-qo /ie''"
w kształc e zaokrąqoneqo tró]kąta, spina]ącego górą slupy
pochvle ram nośnych na poŻ o..ie +26'42 m'

Stan budowy po Wykonaniu dolne] częśc kościo]a op sano
!ł nlmerŻe 3/2004 ]nżyn er BUdoWnctwa []]' a wybrane
prob emy konslrukcyjne i i€chnolog czne Żwiązane z dalszynr
prowadzeniem robót opisal autorzy n n e]szego ańykulu w nu
merŻe ]2/2005 ,,lnźynieri BUdoWn ctwa" [2]' Rozwazono tam
probemy tzw beionlr arch tekton cznego zastosowaneqo
W świątyn, moż i!,/oŚc zastosowania betonu samozagęszczo
nego (SCc). konstrukcyjnego Żblo]enia prŻypowierŻchn owe_
go skrośnego e enreniów konslrukcyjnych oraŻ trwalośc e e
mentów żelbeiowych św ątyn .

zkale v,! zeszycie 2|2Do7 k!,/ańa n ka Bldown clwo Teclr
nolog e. Archtekiura" [3] autorzy przedstawi glóWne ploble
mV techno oo czne zwiqzane z budową świątyn ' dotycŻące
skladu miesŻanki belonlr projektowanego (dobór cementU,
kruszywa' dodatkÓW idomieszek, konsystenc]a m eszanek be
tonowych zagęszczan]e m eszanek betonowych oraz receptu_
ry betonlr projektowanego), samooceplena betonóW w ee
mentach konstrukcyjnych oraz skurczu betonu w tych e emen_

W ninjejszym ańykuje przedstawono pewne, Wybrane pro-
blenry lea zacyjne, które doprowadzly dziś budowę śW ątyni
do pozionru +26,42 m, na którym to poŻ omje rozpoczęla Ś ę
rea izacja Muzeum m JanaPawla ll(rys l).Jestiootyeisiot
ny moment W budowie ś,',/iąlyn]' że W Wyniklr przetargrr nru_

zeum 10 realizuie l rma Warbud SA z Warszawy oraz że finan
sowan e tych prac iest rnożllwe z budżetu państwa.

Dotychczasowy wykonawca, frma Z. lMarcnakSA zGo
rzowa Wekopolskego, dobrŻe zasllrżyia sę da lej budowy'
Pod bacznym okiem kierownika bldowy mgr' inż l ariusŻa
Papielca zrea zowano Wszystke' Wymien one Wyże] etapy
wznoszenia śwątynj' Wysokie kwa if]kacje reprezentowane

Fys ] Wdok korstrukc] Śwątyn ŚW]ęl€j Boze] opalt:.oś. w WalszavJ e

przez ŻespÓl Wykonawczy zaowocowaly odpowiednirn postę
pem lobót oraz Wysoką jakośc]ą prac budowlanych Można
pow edz ec, że jest to jedna Ż WŻorowo prowadzonych budóW
W Polsce o któ re] zaczyna juŹ byÓ glośno Żagran]cą [4]' Pomo
gla w tynr róWniez dobra Wspólpraca międŻy in!łestorem, wy-
konawcą' plo]ekiantanr nadzorem budoW anym'

. Etap v'rykonania pylonów' Pylony narożne, peln ące
funkcię łŻonóW konrUn kacy]nych muzeum maią prŻekló] kwa'
dratowy, o Wymiarach zewnęirŻnych 4 80 x 4 80 m lch wyso
kość Wynos 26 72 m do spodu ryg i (mostó!ł) i 3],53 m - do
ich górne] krawędzi' Sciany Żewnę1rzne ma]ą grubość 40 cm.
W pylonach zna]dują s ę schody żelbelowe, sŻyby W ndowe
oraz sale ploiekcyjne W poziom e mUzeum' Ściany kaplc Że
Wllętrznych są po|ącŻone Ż prŻec]W eglymi śc anami pylonó!,/
naroznych siropodachem w poziom e +12 24 m. Pylon stano-
W podpory lączn]kÓW, ŻWanych ,,mostam ", które są po prostu
ryglam potężnych ram pońalowych' nadających ś\łiątyn mo_

nlmentanV charakter' Tworzą one, razem z€ schodanri
Ż trzech dŻiedzjńcóW: o]czyzny, Chwaly i LudLl Bożego rodŻaj
plopy ejÓW bram We]ściowyclr do śWątyni czwarty dzedz
-, ld p --bi.el l :^ ą.) 'i' 'o d/ied/ire( Z/C J
W trakc e wykonwania py onóW zastnja|y prob emy tech

no og czne zWąŻane z kon ecznością czasowego podparcja
montazowego ,,rękawó!,/' prowadŻących na chór Nie bylo
wÓWczas]eszcze slupóW elewacyjnych, naktÓrychte,,rękawy"
są oparte Ża poślednictwem trzp]eni dylatacyjnych iypt] Jor
dah "' Podpora techno ogiczna mus ala m eĆ okreś oną podal
nośc, aby ne Wpro$/adzać dodatkowych naprężeń do kon
strukcj larczownic ,,rękawÓw (rys' 2). Po Wykonan]u obu kon
strukcj (izn' py onów lączn kóW do chórlr) wprowadzono czę

'oś'o'' podpol, p e/ 'nB'ę Ó po_
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Bys 2' \! dok p,.'cnćW j]a.Żn ka

Werzchn przekroiu tak, aby Wymusć powolny Żalożony
W pro]ekc e ] n owy rozklad obc ążen a teakc]J na trzp en e'

. Etap Wznoszenia zewnętrznych, żelbelowych slupóW
elewacyjnych. S]upy te o prŻekrojlr 80 ' 80 cnr wysokośc
28,0 m iroŻslawe W od eglośc os owei2,20 m, us),łuowane na
pane okręqlr tworŻą obrys bocz|e] nawy śWątyn są one
Utrrvierdzone W plyc e f!ndamentowej i polączone u gÓry żelbe-
towym pierśc eniem W ksztalc e ltery L Z Lrwag na dużą sm!
klość W irakc e WŻnosŻen a (są one Vrspornjkam przed spę
ciem p]erśc eniem górnym) l' = 2'0 x 28 0/0 80 = 70 na ezalo
je usŻtywn ó \,/ pozomie śc aną grUbośc 0,20 m, sęqającą do
\łysokośc ] 0 05 m (rys' 3) ProwadŻąc systemaiyczną kontro

ę uman (zw]ększan a) WytrŻymalośc betonu k]asy C40/50
!ł tych eLementach moŹna bylo przyspieszyć proces lea zacyj_
ny ogran czyć

P erśc eń W eń
czący slupy ma wy-
nrary 180 : 205 r
,ł0 cm. Zbro]en e
Weńca na eżalo za
pro]ekior'łać tak, aby
bylo zdo ne do prze
n es enia dlrżych sil
od skurczu beton!r

WplyWóW term cz
nych, spowodowa
nych samooc ep e-
n ern s ę belonu pod
Wply\'łem c epla hy
dratacjL cemeniu,
Ż urr'/zg ędn eniem
1erm nÓW roŻpoczę

betonowania
i zespo enia calośc
w różnych Warun_
kach k matycznych
Uzyskane ŻnacZne
sily rozc ągające
\ł pierśc en U sklonl

ly projektantóW do zastosowa
n a lącŻenia zbro]en]a glóWne-
go na muiy typu Lenton .

prŻy stopn U zbrojenia tego
eement!r=08-1 59ó'

Tak Wykonana śc ana ze
Wnętrzna stala sę nezaeżną
konstr!kc]ą samostabiną,
przygolowaną do póŹn eisze
qo polączen a z promien ście
uksztaltowanymi ryg arn ram
glównych śWjątyn

PosŻUku]ąc optyma nego
IozwąŻan a tych ryg bez ko_
n eczności ch deskowania
oraz wykonan a bardzo wyso
kch rlrsztowań. uzgodn ono
Vlspó nie u k elown ctwem blr
dowy Że zostaną one Wyko_

nane z lraconym ściennym desko\^/aniem z prefabrykatóW ŹeL

betowych' W lym ce u opracowano nowe \r'ręzly lączące te ry-
ge z WewnętrŻnym pochylym slLrpami żelbetowym ze
\i/nętrznym pierśceniem ścian zewnętrznyclr Ż Wykorzysta_
niem polączeń mufowych szyn VS (rys 4)

. Etap wznoszenia wewnęt2nych pochylych slupów
żelbetowych. W€Wnętrzne pochyle slupy że belowe są e e'
r.entaml ram glÓWnych śWąiyn (por rys 3)' Mają one prze
kró] zm enny na !,]ysokośc (b = 80 cm h = ]80+Ż11] cm) są
utw erdzone W plyc e lUndamentowe] Doce owo są one spjęte
na poz om e +26 42 m trójkątnym p erśc enjem Wewnętżnym
oraz na poŻ orn e +37.58 m obrzeż|ym p erśc en em dżW ga

]ącym kopl]lę koścola obrŻezną rynną perścenoWą Zaninr

Rys 3. Fra!menl kD.slrukcti ze
wnętrŻiy.h ŚlupÓw usz1y['n Óny.h
ś.i.ńą osloncvlą ole2 ocal.a s]!pa
po.lry]e!c ne tym.Żasowe] l.nS1r!k.

.] l]spol.Że]

H'jl 1 F.Ż[ązańe p.la.zer a ry!] a z z€lrrę1rzrym slupeń
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slupy te osiągną poz om p erwszego gÓrnego stężenia na po
zor.ie +26'42 m, są one pochy]onyrrr e ementam Wspoln ko

go' Podparcie 1o bylo koniecŻne Ż lwagi na duże momenty
zginające' |a które te sllpy ne byly pro]ektowane' a także
z uwag na dUŻą snruklość, mozliwośÓ utraty statecznoŚcr,
zwlaszcŻa przy zaistnien u slJ poz omych dzalającyclr plosto
padle do ich powierzchni bocznych (np. od parcia wiatru).

Na propozycję k]erownika budowy Żdecydowano zbudo_
Wanie Wewnątrz ŚW]ątyni staowej konstrukci wsporĆŻe], ze
stolem moniaźowym na poziom e +20 0 nr (rys' 3 5)' Kon_
silukcia ta by|a tak przygotowana że przeimowala poz orne s
ly powstale W trakc e betonowan a slupów W ce u zmn ejsze
nia deformacii tei konstrukcji n eprŻew dz]anych przemiesz
./e .l-lo, o^or ra- oon o,o pohod/o-a tdp-o-e)ra
param ' Wykonano lakże n e n oWą ana izę slatycŻną nośnośc
oo l .'Aoo lsoo'l i.d ' -pd \7 | 

^_q 
ęo 'el ió' ll ó' l o '

modul! splężystości betonU W cŻas e) W celu okr€ślen a mak
synra/nej sly, którą prŻekaże slup na staową konstrukc]ę

oparc e slupa na tej konsłukci zapro]ekiowano przez spe
cja ne kompensatory (rys. 6) tak aby Wykluczyó ewentua ność
niekontro o\łranego dodatkoWego racisku na konstr!kcję
Wsporczą od WplyWÓW term cznych' Tak \łykonane slupy
przez pew en cŻas opieraly się na poziomle +20'00 m, czeka_

]ąc na ch polącŻene Wewnętrznym W]eńcem na poŻiofń e
+26.42 m' Na lym etapie lch siy przekrojowe pochodŻily od
.7a'L '|d-| óoo odpo-'o15nl.'' w\oo1 -e' o'dl por'lo

. Etap wykonania WewnętlŻnego obwodowego Wieńca
spinaiącego slupy pochyle. Weniec wewnętrzny ob\łodowy
jest ]ednym z na]bardŻiej odpowiedz]alnych elementóW' stab _

izującym caiy Uklad konstrukcyjny tys' 7)' W ce]u zapewnie_
n]a \,./ duze] nr eże jego nieŻm ennośc geometryczne] W trak
c]e rea iŻacji zostal on zaploiektowany jako sta owa rula obe
tonowana że betowym plaszczem (rys 8)' W ce u zapewnien a
Żespoenia zastosowano pewną odmianę lącznikóW lisiwo
Wych W postac sŻeregu b ach Ż otworarn na dllrgości e emen
tu (rys' 9)' Betonowan e odbywa|o się odcinkam ' z lączen enr
prętÓW zbloieniowych mL]fam typu Lenton''

KaŹdy etap Wykonanei konsilukcj śWqtyn bylanalizowany
pod Wzg ęden, kosztów' Po Wykonan u calego llieńca nwestor
poinfolmowal uczestników procesu budowlanego Że Że
WŻględóW fjnansou'ych naeźy plzygotować Wykonaną kon
strukc]ę na dluzszy przestój' Wynoszący okojo 6 8 mies]ęcy,
Ż Lrsunięc em zbędrych deskowań i podpór technolog cŻnych
Stanowilo to ko eine WyŻWan e dla konstlt]ktorów, jak zabez
p eczyÓ lazdzelne konstlukcie ścian Żew|ętrznyclr i pochy
lych slupóW WewnętrŻnych prŻed defolmacjami Lrczynić ie

Fys 5 Fragn]enlroŻwiązan a końslllkcy]reqo vr'eń.a wewnelrŻne!.o

it5 6 KomD€nsat.l ' ł eiscu Ópar.a sllpa iro.lry]eg. na ko.stllk.r
spo(7s-

F|s 5. Fragmenl sia ofl€] ko|slrlkĆ] \łspolczej Fys 7 Flagment wień.a wewnęlrznego stab zL]ą.€go konstrukcję
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Bys 9 Vr'dok rlry slaowe] zastosovrańe]!l |leńĆ! llewnęt.Żnym

konstlukcjami n ezależnyrn samonośnyrni Wprowadzono da
ne Wed]ug proponolłanego schematu do programÓW [4Es

' 
^5-Óll^dll 

e'.o ola -o n 
^ 

l^io |^ i d

ny plezbitel Um, gdz e alchitekl uwo nil tę prŻestrzeń od czte-
rech rafll na]eży Wykonać pochylą ścianę tarczę wysokoŚc]
h = 2,2 m W ce u przeriesien a dośÓ Żnacznych naprężeń po
Wstavcrr od zqinan a skręcan a (rys ]0)'

FyŚ ] 1 Ana Żolvańy noae konstfukcj z dvJońa ryg am lą.Żą.ym {eńce

/ ę/ou Tęd/J LorS''Ltcjd i |l' '1) " ^Ż"j"-| 
- p/"-

m eszczenia poz ome w eńcóW W Jazje prŻesto]!r prac bUdoW
lanycfr oszacowano na f = l0 r.m

ostatn m etapem byio usunięc e kompensatoróW iŻwolnie'
n e konstrukcj ze betowej od jak chko wiek podpÓr Uzgodn o
no wspónie Ż kierown ciwem budowy że oslabiaÓ należy
kompensatory (co drl]g) eżące naprŻecwko s]eb]e i spraw
dzać przem eszczenia pochy]ych konstrukcjj WeWnętrznych'
Takizab eg powtarzano do ostatn ego kompensatora. Oslabie-
ne po egalo na tym, ze kompensator pozbawono dolnych
igórnychbach Zebla zostaly ty ko ponadcnane co dawa]o

poT'lralr/l rr arrpo | "boLoa"
ktÓre podparcia. W]zlalnie po ch zwoln]en ! bylo Widac, Źe
b achy się odksłalcają, co potwerdzlo sluszność Wcześn ei
szych zaiożeń, iż ob e konstrukc]e powjnny być na tym etapie
realŻaci rozdz e one, tak aby nie oddz]alywaĆ na s eb e'

Po czterech miesącach dokonano dokladnych ponriaróW
góodo J''Jc1 / erca oolodoleoo Po-|Ó e o'?e1'p -7' ?e-
nia calego p]erśc e|ia na zewnątrz W k erunku strony dŻ edz ń
ca LUdU Bozego wynosiły l = 52 mm, a róznica między po_

sŻcŻegóLnym i węzlam] .r' = 5 10 mm, ktÓra powslawala W trak_
cie betonowan a e ementÓw odkszlalceń sŻa unkóW'

. Bóżne koncepcje Wykonania rysli lam glównych' Ko-
ejnym etapem realzaci śWątyni ]esl Wykonanie ryql ram
q'onl J''' q'7ą' r l po' L, ' .l lp, 

^p!' 'ęl/' F / p^ '' '
niem zewnętrznym nad slupam ścian elewacyinych' Byg e ie,
prŻew dz]ane do Wykonan a W póhoczu 2008 r'' będE stano
Wc e ernenty nośne stropLr pod MUzeLrm Jana Pawla ll' dea
Wykonania tych rygl zostala poddana szczególowej ana iŻle

Pierwszą propozyc]ą bylo ,',/ykonan e ich jako e ementó!,/
o korstrukcji mono!tycŻnej Koncepcja Żablrdowan a calego
pańeru wiezam podporowymi do deskowania !łykonan a
tych e en,entóW budŻila pewien niepokó] Byla to koncepc]a
dośc tradycyjna' Żaproponowano zatem Wykonywane rygi
r.etodą nawisową' roŻpoczynaiąc od s|upa pochylego W po
stac Wsporn ka o Wysokośc h = 360 cm' Analjza f nansowa
Wykazala jednak ze]esito dość drog e rozw ązan e m in d a-
tego zosta]o ono odrŻUcone

Ko e]ną propozycją bylo Wykonanie ryg r.etodą traconych
deskowań tys 12)'Wspónez{ilmąJordah & Pfeifer opraco
wano projekt koncepcy]ny, ktÓryWsiępnie zostal zaakceptoWa
ny przez inwesiora, ]ako rozwązan e nowoczesne, a zarazem
spelnlaiące Wyrnaqan a ekonorn cŻne' Zapro]ektowano !'/szyst
k e nowe polączen a rygla ze slupam. Zadecydowaro że na
Wet te. kióre n e są poMarzalne, zostaną Wykonane Wedlug te
qo loŻW ązan a na przyklad ryg elnad chórem tys ]3)

nad p €zL le Um. ł\solÓlri2 2 ń

Ko ejne p],łanie brzm alo: czy rozdŻie ność iych konstrukci
będz e rozw ązan em prawdlowym, czyteŹ na eży je po]ącŻyć'
Biorąc pod uwagę Że obe konstlukc]e zostaly Wykonane
W tym samym czase, pEy ch dlrze] masywności dlugośc
przeszlo 2]0 m lcŻonosię, ż naprężen a skurczowe nada bę
dą odgrywaly znaczEcą lo ę oba Wleńce zaprojekto'4/ano beŻ
dy atacj, co oznaczalo' że wprowadzen e dodatkowych stężeń
'ą' ,,ą ) 'ab-'a s'-.'Ó'ooo^'tl'l' oo'aló'e.e'o'
zóW sŻtywnych Po Wn k wej anaize zdecydowano sęWyko
nać tylko dwa kró1ke ry_oe zokal]zowane rad chÓrem po
pźeciwrre] stron e Wykonanej śc any tarczy' ob czen owo Wy

kazano, że to m ejsce ]estWlaścwe n e Wprowaclza sztywnych

364



FVs ]3 BV.]]e nad sllor]eń clrotr

Komp etna dokumenlacia by]ajlrż golowa Wtrakcie Wykonv
Wania W eńca zewrlętrznego W którym zabetonowano stosollr_
ne lączn ki VS oraŻ polączenia gwinlowane PH firmy .Pfe fer

. Technologia belonu w masywnych iślednio masyw_
nych elementach' Większość żelbetowych e ementó\/! śWiąty]ri
to e ementy o średn e] masywnośc (2'0 < r7 = F/y: ]5'0 m ])'

ae biżej eemenióW masywnyclr (m:2,0 m]) Na przyklad
ścany gruboścl 30 cm ma]ą modu| powierzchn owy m =
6'7 m ]' gruboścj 40 cm m = 8,0 m , sllrpy 80 ! 80 cm
m = 5,0 m I asllrpv 80 :296 cmm = 3 18 m I. We emenlach
takich dużeŻnaczen e mają polaterm czne od samoocieplen a
sę belonL tr Wyniku c]epla hydratac]i cemenlL Poalegene_
rU]ą pola lermicznych naprężeń Wlasnych Wymuszonyclr
iprŻy stn eniU l'lrręŻÓW zewnętrŻnych), które mogą byc prŻyczy
ną Żarysowań tenn cznych Plob em ten szcŻeqólowo omó\'!io_
o^od'' ] Podd1ol"" 01|a/'7 ?rga'a.F al^ą?a'a

dolyczące receptury m eszanek betonowych siosowanych na

Beż m technologiczny od momentu rozpocŻecia Wykonywa'
n a e ementóW nad kośc olem dolnym byl narzucony plzez b L]

ro konstrlrkcy]ne' PrzedloŹono specyl kacie r. eszanek betonU

Wspomagajmy darowiznami budoWę śWiątyni ŚWiętei Bożei opatrzności
Wplaty na konto Fundacia BL]doWy ŚW ątyn opalrŻnośc Boże]
00 695 Warszawa L]l' Nowogrodzka Żl9 le iIax o22 621-25 9a

Bank PEKAO SA, nr konta 70 1240 10241111 OOOO O27O 2746

pro]ektowanego na polę letną zimową' które stanowly pod
s1awę Wykonan a receptlrry d a dostawcy m eszank betonowej
WskaŻywala ona rodzaj cement! (W tylrr WypadkLr CE[4 l/B_S
425NJ' krlrszywo lamane do.]atk ] dom]esŻk lemperatL]rę
m esŻank konsystenc]ę mlozoodporność

Drug m WaŻnym plob enrem bylo panowan]e nac] rozwo]em
ler.peratl!ry W e ementach' Zoslaly ściś e okleś]onetakie para
metry. jak maksyma na temperat!ra w okres e samoocieplen a
betonl] na poŻiom e t"-' = 6o"C oraz średn] gra.] ent :]i]]lx <
20 K/m' Tak zalożone parametry byly W tlakc e procesu beto
nowan a konlro owane z\'llaszcŻa W okles]e Ż mowym' DŻięk]
dLrżeiodpowedzalnośc k elown ka bUdowy. Wszystk e !łyma_
gan a Żostaly dotrŻynrane co Żaowocowalo Wysoką ]akoścą
LrzYskanego beloru.

. MUŻeum Jana Pawla ll - kolejny elap budowy' Przeiom
roku 2007i2008 Żoslal zapocŻątkowany ogloszen em prŻetar
9' a'Ą'Lo-al
niami da L]czestn kÓW procesLr bl]dowanego' Zakres prac
obe]mu]e konstlukcję po\t]yze) 2B 42 n' Żakończoną tarasem
W dokowynr co stawia duże Wyriagan a techno ogiczne. KrÓt
k termin Wykonan a cŻęści nuzea nej (9 m es ęcy) spo\,l'odo_
Wal że nowy Wykonawca. Warbud SA zadecydowal Wykona
nie rygl ram g]óWnyclr o konstrL]kci monoliycŻne] przy tradv
'l' d-.Lono.L \'.^oo'ć'I ooopoo

Koie]nymi tlUdnymi etapami budoWy będzie Wykonan]e pochy_
le] śc any kLirynowe] nad prezb terium ś!ł ątyn olaz mostóW
pomiędzy glow cam py onóW'

. Uwagi końcowe' W ańyku]e poruszono kika Ważnych
olobA-no^ lo \l' | 'l 'L l .l ó oe elo o'^ą J'p''] ._
olila' olon| ó| 7ó'( r\ ol'- )I -l- Bo/e' op"l.7:oS(i
WWalsŻaw e Ważneiest ze problemyte. przyWspólpracy Ż n
Westorem i Wykonawcą pomyśinie rozwiąŻano Że budowa ta
roLra reor.o.rt ' Jo oooo d,_ r.rope ldo^o.oo
Wan a. Na eży podkreś cWysokq]akość deskowań rusztowań
zapro]ektowa|ych d a ie] budowy przeŻ firmę PEBl Polska sp
z o o obecn e jest gotowe okolo 2l3 stanlr sLJrowego ś\łiąty| 

'a dobry postęp prac Ża]eży od pomyślnego rozwąŻa| a kwest
finansowa| a budowy Zdaniem aulolóW artykLllu do pomyś
nej rea zacji dotychczasowyclr prac walnie przyczynila s e cto
bla Wspólpraca medzy irrwestorem. \lrykonawcą zespolem
o'o|pL oI' No./' .l ooo.'F l| oL'Ó _oo' b7a^a'P .)'
nŻ' 

^/Iacieia 
LesŻczyńskiega r.Lqr ń' Mariusza Jan]aka z b u

re pro]ektóW Nazbud DIaz l.Lgr nż' Jacka ll|asiejaiWaicjecha
sL/chocłlego z f]rmy Wykonawczej 

''Z. l'4arc n ak SA'
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.] donelo kcścola śvatyń Śwęle] B.ze oDavznoś. lr \łarszafle

nż|n era BUdov{r Ćx!D'. nr 3]2oo4
|2) Flaga K lłaz]ęblÓ |nl \ł-!bran€ plcbem| konstllkcy]ne te.lrnoo!].Żne

budou]! s,v atyn svJęlej B.zei opalrŻńÓsci ' Mlszawe nżVnela
B!downictwo nr 1212005

-ooÓ' ''.' ' o 'Ą B ' o^o Óo . opo '' o l'o \ .rn /o por
Cemerl nr2r2o07
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