
Firma istnieje już od 1988 ro-
ku. Te 21 lat na rynku pozwo-
liło jej właścicielom i pracow-
nikom zdobyć wysoką renomę 
oraz niezbędne w tej branży 
doświadczenie. Jak podkreśla-
ją panowie Białobrzewscy, oj-
ciec i syn – współwłaściciele fir-
my, PBI Hydromark zajmuje 
się projektowaniem i realiza-
cją sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi, takimi jak 
np. przepompownie i oczysz-
czalnie ścieków, przekroczenia 
rzek i szlaków komunikacyj-
nych. Klienci firmy mogą jed-
nak liczyć również na doradztwo 
techniczne w tych dziedzinach. 
Wykwalifikowana kadra specja-
lizuje się w realizacji robót w wa-
runkach zwartej budowy miej-
skiej na terenie Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego i na ob-
szarach objętych wpływami eks-
ploatacji górniczej. Działania 
firmy mają charakter komplek-
sowy i obejmują również spo-
rządzanie opinii technicznych 
i ekspertyz, projektowanie i re-
alizację sieci i obiektów na sie-
ciach. Klienci Hydromarku 
nie muszą ponadto martwić 
się o uzyskiwanie wszystkich 
uzgodnień  i pozwoleń dla re-
alizacji robót. Firma dodatkowo 
zapewnienia przeprowadzenie 
badań i odbiorów wymaganych 
dla oddania obiektów do ru-
chu. PBI Hydromark to szyb-
kość i precyzja. Pracownicy fir-
my bez problemu i skutecznie 
usuwają wszelkiego typu awa-
rie na sieciach wodociągowych. 
Wyspecjalizowana kadra świet-
nie radzi sobie również z robo-
tami ziemnymi, rozbiórkowy-
mi czy spawalniczymi. 

Inwestycje warte każdych 
pieniędzy

Jednym z większych zlecenio-
dawców PBI Hydromarku jest 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów w Katowicach, na 
zlecenie którego w 2006 r. z wiel-
ką starannością i z zachowaniem 
wszelkich terminów wykonano 
wodociąg rur z wydłużonym kie-
lichem – DN 400 z żeliwa sfero-
idalnego – o długości około 2 km 
bieżących oraz sześć przewier-
tów rurą stalową DN 600 o łącz-
nej długości 61 metrów bieżą-
cych. Ponadto od 2004 do 2006 r. 
PBI Hydromark przebudował 
wodociąg z 800 mm na 500 mm 
w ul. Hagera – Skalej oraz na 400 
mm w ul. Stalmacha – Hagera 
w Zabrzu. Rok wcześniej firma 
zbudowała zaś wodociąg DN 600 
o wydłużonym kielichu, który 
osiąga długość aż 3900 metrów 
bieżących, na odcinku łączącym 
Żory z Rybnikiem.

– Specjalizujemy się w budo-
wie i renowacji sieci wodociągo-
wo- kanalizacyjnych, zbudowa-
nych z rur o dużych średnicach 

– tłumaczy współwłaściciel fir-
my, Leszek Białobrzewski, który 
zaznacza, że dzięki wykształco-
nej i specjalizującej się w wielu 
dziedzinach kadrze oraz sprzę-
cie najlepszej jakości, firma jest 
w stanie realizować również in-
westycje w bardzo trudnych wa-
runkach.

Trzy lata temu zakończono 
np. kompletne roboty ziemne, 
montażowe i spawalnicze przy 
modernizacji wodociągu ma-
gistralnego DN 1200 Halemba 

– Czarny Las, którego długość 
osiągała aż 6.5 km. Było to przed-
sięwzięcie o tyle trudne, że robo-
ty realizowano przy utrzymaniu 
ciągłego zasilania w wodę, a do-
datkowo teren robót objęty był 
wpływami eksploatacji górni-
czej, gdzie rejestruje się szkody 
górnicze kategorii III.

W 2006 r. firma uczestniczy-
ła również w realizacji renowacji 
sieci wodociągowej – przy współ-
pracy z innymi specjalistyczny-
mi firmami – w rejonie Drogi 
Wojewódzkiej nr 942 w Bielsku 
Białej, gdzie dodatkowo należa-

ło utrzymać ruch podczas ro-
bót oraz odtworzyć nawierzch-
nie drogi.

Od maja 2008 r. do marca 
2009 r. PBI Hydromark na zle-
cenie firmy Prologis przebudo-
wał wodociągi DN 1200 i DN 
1400, kolidujące z inwestycją 
zespołu magazynowo – dys-
trybucyjnego Prologis przy ul. 
Niedźwiedziniec w Chorzowie. 
Tym razem roboty wykonywa-
no w sąsiedztwie wiązki torów 
szlakowych PKP, gdzie również 
cały czas utrzymywano ciągłość 
dostaw wody przez przebudo-
wywane wodociągi. W czerwcu 
2008 r. zakończono zaś realiza-
cję projektu „Budowa magistra-
li wodociągowej DN 600 GPW 

– Zbiornik Chrzanów”, współ-
finansowanego z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej z za-
chowaniem unijnych procedur 
FIDIC. Obecnie firma realizuje 
roboty przy budowie obwodni-
cy Bielska Białej.

Sprzęt na miarę XXI wieku
Firma realizując każde zada-

nie, korzysta ze sprzętu najwyż-
szej jakości. Są to m.in. koparki 
kołowe o pojemność łyżki do 0,8 
m3, koparki gąsienicowe o po-
jemności łyżki 1,5 m3, koparko 

– ładowarki, spychacze, 9 tono-
we i 1,5 tonowe walce drogowe, 
zagęszczarki, samochody cię-
żarowe o ładowności 12, 17 i 5,5 
tony oraz, co szczególnie waż-
ne, własne agregaty prądotwór-
cze i spawalnicze o dużej mocy. 
Jak podkreśla właściciel firmy 
Zygmunt Białobrzewski, dzię-
ki profesjonalnemu sprzętowi 
firma – mimo iż specjalizuje się 
w realizacji dużych inwestycji 

– w każdej chwili jest w stanie 
wykonać mniejsze zlecenia np. 
przyłącza domowe.

Nowoczesna technologia
PBI Hydromark wysoką ja-

kość swoich usług zawdzięcza 
również nowoczesnej techno-
logii i materiałom, jakie stosuje 
podczas realizacji poszczegól-
nych zadań. Są to np. systemy rur 
z żeliwa sferoidalnego, z żywic 

poliestrowych GRP, czy też PE 
i PCV. Przy współpracy z inny-
mi firmami zajmuje się również 
renowacją wodociągów. Polecaną 
przez PBI Hydromark metodą 
renowacji rurociągów jest pro-
ces Phoenix. Jest to metoda wy-
kładania rur od środka rękawem 
tkaninowym. Poprzez zastoso-
wanie specjalnej żywicy grubość 

„rękawa” będzie niewielka, przy 
zachowaniu dużej wytrzyma-
łości. Jedną z ciekawszych tech-

nologii renowacji jest np. pro-
ces cementyzacji. Polega on na 
natryskaniu zaprawy na ściany 
rur przy pomocy pomp wyso-
kiego ciśnienia, aż do osiągnięcia 
przewidzianej grubości warstwy. 
Po utwardzeniu i przed ponow-
nym włączeniem do eksploata-
cji, następuje dokładne płuka-
nie nawierzchni. Tego rodzaju 
wykładzina chroni wodocią-
gi przez 10-lecia przed brudem 
i rdzą. Karolina Włoczyk

PBI Hydromark realizuje kompletne usługi obejmujące uzbrajanie terenów dla budownictwa

Wprost do naszych kranów
Woda z kranu na zawołanie 

to dziś standard, bez którego nie 
wyobrażamy sobie życia. Nikt, 
korzystając z tego dobra cywilizacji, 
nie zastanawia się zwykle, ile pracy, 
pieniędzy, sprzętu, rąk ludzkich 
i czasu potrzeba, by zbudować sieć 
wodociągowo-kanalizacyjną. Jedną 
z firm, która dba o to, abyśmy mieli 
wodę w zasięgu swoich kranów, 
jest PBI Hydromark Białobrzewski 
spółka jawna.

»

PBI HYDROMARK 
Białobrzewski
spółka jawna

ul. Stacyjna 3
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 241 72 88 
Faks: (32) 346 02 31

hydromark@hydromark.pl 
www.hydromark.pl
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Montaż rurociągu DN1200 z żeliwa sferoidalnego w Bielsku-Białej

Montaż węzła rurociągu DN1400, DN1200

Przejście rurociągiem DN1200 nad Czarną Przemszą

ŚLĄSKA WODA RAPORT 2009 19


