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Szkie let sal ope ra cyj nych jest już go to wy. Obec nie 
wy ko naw ca ocze ku je na po zo sta łe ele men ty kon struk cyj ne.
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Za a wan so wa ne pra ce wy koń cze nio we
Kie dy bu do wa no we go blo ku ope ra cyj ne go i cen -
tral nej ste ry li za tor ni by ła je dy nie pla nem roz bu do -
wy Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
w Ol szty nie, chy ba nie wie lu wie rzy ło w to, że ta
wi zja ka dry za rzą dza ją cej jed nost ką tak szyb ko sta-
 nie się rze czy wi sto ścią.

Dziś, pa trząc na plac bu do wy, moż na stwier dzić,
że pla ny roz bu do wy szpi ta la przy bra ły już re al ny
kształt. Od da nie no we go skrzy dła szpi ta la, któ re ma
się od być w grud niu 2012 r., bę dzie waż nym wy da-
 rze niem nie tyl ko dla pra cow ni ków, ale prze de
wszyst kim dla miesz kań ców na sze go re gio nu, któ-
 rzy trud ny czas cho ro by i le cze nia bę dą mo gli spę-
 dzić w wa run kach, ja kie są ofe ro wa ne w naj lep -
szych re no mo wa nych szpi ta lach świa ta. W no wych
po miesz cze niach znaj dzie się 12 sal ope ra cyj nych,
cen tral na ste ry li za tor nia oraz część dy dak tycz na
dla stu den tów z sa lą au dy to ryj ną i sa la mi se mi na -
ryj ny mi. Po nad to na ca łej wy so ko ści bu dyn ku

głów ne go szpi ta la wy bu do wa no już zes pół czte-
 rech wind ko mu ni ku ją cych po szcze gól ne od dzia ły
i dzia ły z no wo bu do wa nym skrzy dłem.

Szkie let sal
Obec nie pra ce roz bu do wy szpi ta la są na pół met ku.
– No we skrzy dło bu dyn ku jest już w sta nie su ro wym,
czy li po sta wi liś my ca łą kon struk cję żel be to wą z po-
 sa do wie niem. Przed zi mą roz po czę liś my już pier w-
sze pra ce wy koń cze nio we i ele wa cyj ne. Co waż ne,
ro bo ty in sta la cyj ne w tak spe cy ficz nym bu dyn ku, ja -
kim jest szpi tal, a w szcze gól no ści sa le ope ra cyj ne,
po o pe ra cyj ne czy ste ry li za tor nia, wy ma ga ją spe cja -
li stycz nych roz wią zań – mó wi mgr inż. Ma rek Wło-
 dek, kie row nik bu do wy z ra mie nia ge ne ral ne go wy-
 ko naw cy fir my Bu di mex S.A. Dzię ki te mu, iż zi ma
w tym ro ku nie by ła zbyt dłu ga, pra ce ele wa cyj ne
do bie ga ją ku koń co wi. W du żym stop niu rów nież
za a wan so wa ne są pra ce wy koń cze nio we i in sta la -
cyj ne. Pra cow ni cy kła dą gla zu rę i te ra ko tę, wy ko na -
ne są rów nież kon struk cje sal ope ra cyj nych. – Jest to

część bar dzo spe cja li stycz na ca łej in we sty cji. Bę dzie
wy ko na na w sy ste mach za bu do wy. Do przy go to wa -
nej kon struk cji zo sta ną za mon to wa ne obu do wy ze
spe cjal ne go ma te ria łu. Z tym wią żą się pew ne wy-
 ma ga nia, a mia no wi cie mu szą one być na eta pie bu-
 do wy do sto so wa ne do za mon to wa nych w póź niej -
szym cza sie urzą dzeń me dycz nych – wy jaś nia kie-
 row nik bu do wy. Pię tro wy żej, nad sa la mi ope ra cyj -
ny mi, znaj du je się część tech nicz na, w któ rej zo sta -
ną za mon to wa ne spe cja li stycz ne urzą dze nia kli ma -
ty za cyj no-wen ty la cyj ne. Aby ca ła in we sty cja zo sta -
ła wy ko na na w ter mi nie, na pla cu bu do wy pra cu je
po nad 100 pra cow ni ków.

Sztu ka bu do wla na
O ogro mie in we sty cji mo że świad czyć fakt, iż na
stan su ro wy bu dyn ku zu ży to po nad 5,5 tys. m sze-
 ścien nych be to nu. A że w prze wa ża ją cej czę ści
kon struk cja skła da się z żel be to nu, do jej wy ko na -
nia wy ko rzy sta no rów nież po nad 500 ton sta li. 
– Ca ły bu dy nek po sa do wio ny jest na 120 stud niach

fun da men to wych. Te ren wy ma gał ich za sto so wa nia.
Ich głę bo kość się ga do oś miu me trów – wy jaś nia mgr
inż. Ma rek Wło dek – Za sto so wa no je, gdyż wzię to
pod uwa gę moż li wość, w przy szło ści, nad bu do wy
no we go skrzy dła. Na da chu znaj du ją się rów nież ele-
 men ty – me tro we żel be to we słu py, któ re ma ją ewen-
 tu al nie łą czyć ko lej ne kon dy gna cje z obec nie wy bu -
do wa ny mi – do da je. Po wierz chnia za bu do wy obiek -
tu wy no si 2,5 tys. m kw. Po wierz chnia użyt ko wa
– 6,6 tys. m kw. Wy so kość – 10 m. – Wła ści wie nie
moż na po wie dzieć, że coś by ło ja kimś ogrom nym
wy zwa niem. Cho ciaż w każ dym obiek cie jest coś
wy jąt ko we go – wy zna je kie row nik bu do wy.

Prze wi dy wa ny ter min za koń cze nia bu do wy wy zna-
 czo ny jest na wrze sień 2012 r. Do koń ca grud nia
cen tral ny blok ope ra cyj ny wraz ze ste ry li za tor nią
ma być w peł ni od da ny do użyt ku. Dla szpi ta la jest
to ogrom ne przed sięw zię cie lo gi stycz ne, a dla pa-
 cjen tów moż li wość le cze nia w naj lep szym stan dar-
 dzie ofe ro wa nym w Pol sce.

Pra ce ele wa cyj ne do bie ga ją ku koń co wi.Kie row nik bu do wy Ma rek Wło dek po ka zu je szcze gó ły
roz bu do wy szpi ta la.

W bu dyn ku wię kszość in sta la cji we wnętrz nych jest już 
po ło żo na. Obec nie trwa ją pra ce nad wy koń cze niem ścian.


