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Forum Rusztowaniowe

Fot. Forum Budowlane

„Forum Rusztowaniowe” to cykliczna, branżowa
impreza, którą od 11 lat organizuje Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami.
Spotkanie za każdym razem odbywa się w innej części
Polski. Jego kulminacyjnym i nieodłącznym punktem
jest piknik.
W tym roku współgospodarzem
spotkania była ﬁrma Altrad-Mostostal
z Siedlec. Spotkanie odbyło się więc
na ziemi podlaskiej, w Pałacu Łochów
koło Wyszkowa. Termin – 12–13
września br. Firma Altrad-Mostostal
była również współorganizatorem
pierwszego Pikniku Rusztowaniowego, który odbył się w 2000 roku.

W tegorocznym spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele 41 ﬁrm.
Tradycyjnie, patronem medialnym
byliśmy my, czyli miesięcznik „Forum
Budowlane”.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli: Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając wraz z Sekretarzem Rady
ds. Bezpieczeństwa pracy przy GIP

– Ryszardem Rodzochem, przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew
Janowski,
wiceprezes
Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa
Edward Szwarc. Przybyli także przedstawiciele: OIP z Warszawy, CIOP,
IMBiGS, NOT oraz przedstawiciele
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (z województw mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego i łódzkiego).
Podczas
tegorocznego
spotkania
obecna była również reprezentacja
międzynarodowej organizacji rusztowaniowej Union der Europäischen
Gerüstbaubetriebe w osobach: prezesa Jacka Bińkowskigo, przedstawiciela
z Niemiec Jörga Bergera, sekretarza
generalnego Lothara Bündera, praw-
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nika Sabriny Luther, przedstawiciela
z Wielkiej Brytanii Robina Jamesa,
przedstawiciela z Niemiec Josepha
Teupe (prezesa Stowarzyszenia Rusztowań Stalowych), przedstawiciela
z Czech Jaromira Bubenicka (członka
Czesko-Morawskiej Izby Rusztowań).
Licznie reprezentowany był PIGR, na
czele z przedstawicielami zarządu.
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Spotkanie oﬁcjalnie otworzyli dyrektor
PIGR Danuta Gawęcka i dyrektor handlowy Altrad Mostostal Piotr Sobczyk.
Pierwsze przemówienia w imieniu
organizatorów wygłosili: prezes PIGR
Piotr Stanik, prezes ﬁrmy Altrad-Mostostal Piotr Janowski, prezes UEG Jacek Bińkowski. Kolejnym elementem
części oﬁcjalnej były wystąpienia gości.
Głos zabierali kolejno: Tadeusz Zając,
Zbigniew Janowski, Edward Szwarc
i Lothar Bünder. Po tych wystąpieniach współgospodarz tegorocznego
Forum – prezes Altrad-Mostostal Piotr
Janowski, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił swoją ﬁrmę.
Całość wystąpienia zwieńczył ﬁlm,
w którym pokazano m.in. nowoczesną
halę produkcyjną, gdzie wytwarzane
są elementy konstrukcji rusztowań.
Ważnym elementem spotkania był ﬁnał II edycji ogólnopolskiego Konkursu
„Rusztowanie Roku” organizowanego
pod Patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. Konkurs służy promocji
dobrych i bezpiecznych praktyk przy
projektowaniu i stawianiu konstrukcji
z rusztowań, wykorzystywaniu nowatorskich technologii w produkcji
i montażu. Kapituła Konkursu pod
przewodnictwem Edwarda Szwarca
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii „Rusztowanie”
 I miejsce i „Złotego Kuplunga”
dla BIS plettac za tymczasową
halę z konstrukcji rusztowań modułowych na terenie elektrowni
Bełchatów;
 II miejsce i „Srebrnego Kuplunga”
dla ﬁrm Ramirent za rusztowania
robocze wiszące – przeprawa mostowa Puławy oraz ThyssenKrupp
Xervon Polska za „latające rusztowanie” (konstrukcja rusztowania
posadowionego na bandażach
kotła bloku 858MW w elektrowni
Bełchatów);
 III miejsce i „Brązowego Kuplunga”
dla Rubo Serwis za rusztowanie
wsporcze pod budowę kopuły reaktora Babcock w Stoczni Marynarki
Gdańskiej;
 Wyróżnienia
otrzymały: Altrad
Mostostal Montaż za konstrukcję
rusztowania fasadowego posadowionego na konstrukcji wsporczej
z dźwigarów stalowych w Centrum
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Chopinowskim w Warszawie oraz
GET za konstrukcję rusztowania
do renowacji kościoła p.w. NMP
w Inowrocławiu.
W kategorii „Produkt”
 I miejsce i „Złotego Kuplunga” dla
Altrad Mostostal za zestaw bezpieczeństwa;
 Wyróżnione w tej kategorii zostały:
Altrad Mostostal za pomost stalowy
ECO i Layher za pomost stalowy
T4 (piszemy o nich w bieżącym
numerze na stronie 62).
W kategorii „Monter”
 I miejsce i „Złotego Kuplunga”
dla Tomasza Cieślińskiego (BIS
plettac) i Krystiana Tobiasza (Ramirent);
 II miejsce i „Srebrnego Kuplunga”
dla Jana Musiała (BIS plettac)
i Wiesława Itricha (Rubo);
 III miejsce i „Brązowego Kuplunga”
dla Krzysztofa Sobótki (Rubo).
Kolejnym punktem spotkania była
debata na temat projektu nowego
systemu bezpieczeństwa dotyczącego
budowy i eksploatacji rusztowań
– aktualnie wspólnie opracowywanego przez PIGR i IMBiGS. Zaprezentowano ogólną ideę projektu i zainicjowano dyskusję nad jego istotnymi
elementami. Moderatorem debaty był
dr Andrzej Misztela.
Debata zakończyła oﬁcjalną część
spotkania. Zaproszeni goście po
krótkim odpoczynku i przebraniu
w swobodniejsze stroje udali się na
część drugą – piknik. Tegoroczny został urozmaicony licznymi atrakcjami
sportowymi, konkursami i zabawą.
Jednym z najzabawniejszych, a jednocześnie dostosowanym do charakteru
spotkania, był konkurs rusztowaniowy. Polegał on na rywalizacji dwóch
drużyn, w części teoretycznej (quiz)
i praktycznej (montaż rusztowania).
Zwycięska drużyna w skład, której
wchodzili Roman Rogoziński (Stettak), Jan Wasilewski (Dekor-Jan)
i Janusz Podgórski (Exim) wywalczyła
statuetkę „Chińskiego Kuplunga”.
Uczestnicy „Forum Rusztowaniowego
2009” mogli się zmierzyć w takich
konkurencjach jak: siatkówka czy koszykówka, a także skorzystać z nauki
malarstwa bądź tańca, ewentualnie
zwiedzić bryczką okolicę. Zabawa

trwała do „białego rana”.

