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Sztuka rozbierania

R

ozbiórka budynku zwykle kojarzy się nam ze spektakularnym
widowiskiem – niczym w programie telewizyjnym. Kłęby kurzu, spadające elementy przed chwilą jeszcze
istniejącego obiektu. Takie widowisko
przyciąga naszą uwagę, może dlatego,
że tak rzadko mamy okazję przyjrzeć
się takiemu procesowi na żywo. Dla
większości ludzi rozbiórka kończy się
z chwilą zrównania z ziemią budynku,
dla PGW Polskiej Grupy Wyburzeniowej
jest zaledwie wstępem do wielkiego
przedsięwzięcia, którego celem jest
pozostawienie pustej przestrzeni dla
nowej inwestycji. Założyciel firmy PGW
Polskiej Grupy Wyburzeniowej (dawniej
Bojan-Road), inż. Ryszard Liniewicz,
zwykł mawiać, że „nie jest sztuką wyburzyć budynek, sztuką jest po nim posprzątać.”
Fundamenty, na których powstało
PGW, to ogromne doświadczenie założyciela zdobyte podczas wyburzeń
setek obiektów. W parze z doświadczeniem idzie zaangażowanie, a przede
wszystkim poczucie odpowiedzialności
i postępowanie zgodnie z kodeksem
etycznym. Przez kilkanaście lat firma
współpracowała zarówno z klientami indywidualnymi, jak i największymi firmami
branży budowlanej. Pozwoliło to zdobyć
zaufanie inżynierów i zyskać opinię firmy rzetelnej i godnej polecenia. Dziś
firmą współkieruje następne pokolenie,

przez wiele lat przygotowywane do tej
roli. Młodzi specjaliści opierając się na
trwałych i solidnych fundamentach starają się odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnego rynku budowlanego.
Proces organizacji jest w przypadku
rozbiórek kluczowy, stanowi w zasadzie gwarancję powodzenia całego
przedsięwzięcia. Po pierwsze należy
pamiętać, iż prace rozbiórkowe obarczone są wysokim ryzykiem, a nieumiejętnie przeprowadzone mogą być
zagrożeniem dla ludzi. Jednym ze sposobów ograniczenia w znaczny sposób
ryzyka jest prowadzenie prac metodą
mechaniczną, przy użyciu jedynie ciężkich maszyn budowlanych wyposażonych w specjalistyczny osprzęt. Warto
tutaj dodać, że często zdarzają się
sytuacje, w których inżynierowie projektanci, wykonując projekt rozbiórki,
narzucają bezzasadnie wykonanie prac
metodą „ręczną” – przy udziale pracowników fizycznych. Jest to nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia
i życia ludzi, ale generuje także znacznie większe koszty czasowe i finansowe, podnosząc je nawet kilkukrotnie.
Po drugie przewidywanie, już na etapie
rozbiórki, tego, jaka ilość i jaki rodzaj
odpadów powstanie w wyniku prac,
pozwala zaplanować gospodarowanie
nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oszczędzając czas i pieniądze inwestora. Obecnie na rynku

obserwujemy, że obiekty rozbierane
są w sposób chaotyczny, co generuje
ostatecznie niewspółmierne koszty.
Dobrze zorganizowana rozbiórka pochłania znacznie mniej czasu, aniżeli
sądzą inwestorzy.
Jednak nawet doskonała organizacja nie
miałaby sensu bez udziału ludzi. PGW
Polska Grupa Wyburzeniowa zatrudnia
od początku swojego istnienia ten sam
zespół pracowników, który identyfikuje
się z firmą i ma poczucie bezpieczeństwa dzięki stabilnemu zatrudnieniu.
Marka Bojan-Road pracowała na wizerunek firmy przez kilkanaście lat, zyskując
opinię jednej z najlepszych firm rozbiórkowych na mazowieckim rynku budowlanym. Nadszedł jednak czas podjęcia decyzji o dalszym rozwoju firmy i jasnym
zasygnalizowaniu niezależności na rynku. Powołano więc do życia PGW Polską
Grupę Wyburzeniową, której działania
opierają się na zdobytym doświadczeniu
i kładą nacisk na rzetelną gospodarkę
odpadami i ochronę środowiska. Firma
wchodząc na rynek ogólnopolski liczy na
to, że wyznaczy tutaj dobre standardy
i praktyki.
Dzięki solidnym fundamentom, doświadczeniu, umiejętnościom organizacyjnym
PGW Polska Grupa Wyburzeniowa zapewnia swoim klientom wysoką jakość
usług, bezpieczeństwo, niezawodność
oraz gwarancję działania w trosce
o nasze środowisko naturalne.
W związku z rozwojem firmy, ekspansją
na cały kraj zapraszamy do współpracy rzetelnych Inwestorów, którym tak
jak nam zależy na sprawnym procesie
rozbiórki, z dbałością o ochronę środowiska.
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