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Spotkanie przedświąteczne
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Bieżący rok jest dla nas wyjątkowy, ponieważ przypada 80-lecie
naszego Oddziału, który powstał w 1935 r. Obchody Jubileuszu odbędą się
24 czerwca w sali kinowo-teatralnej restauracji Pod Lipami w Katowicach-Giszowcu.
Rok obecny jest też ostatnim rokiem działalności Zarządu w bieżącej kadencji.
W IV kwartale odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze w kołach naszego Oddziału,
a w marcu przyszłego roku odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze wszystkich delegatów
Katowickiego Oddziału PZITB.
Pod koniec marca br. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyły się
Jubileuszowe XXX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, w których wzięło udział wiele naszych koleżanek
i kolegów. Tegoroczne jubileuszowe Warsztaty zorganizowane zostały przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej.
Następne XXXI Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji organizował będzie nasz Oddział PZITB, również
w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku w dniach 24 - 27 lutego 2016 r.
Pod koniec kwietnia br. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu oogłoszono wyniki
konkursu najlepszych prac technicznych wykonanych przez uczniów Szkół Budownictwa z woj. śląskiego.
Organizatorem kolejnego już konkursu było koło PZITB przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.
W tym roku szczególne zaangażowanie w organizacji tego konkursu wykazały koleżanki Ilona Mrozek i Danuta
Kazek, przedstawicielki naszego Zarządu, które zebrały bardzo dużą ilość uczestników.
Tak się złożyło, że aktualny numer „Informatora”: 1(80)/2015 jest zbieżny z 80-leciem naszego Oddziału.
W tym miejscu należy przypomnieć, że pierwszy „Informator” wydano w 1993 roku, aby w ten sposób dotrzeć do
członków z informacjami o działalności Oddziału. Pierwszymi redaktorami byli koledzy Witold Świądrowski i Janusz
Krasnowski. Pierwsze wydania były bardzo skromne, 4-stronnicowe, powielane na drukarce atramentowej. Obecnie
są to profesjonalne, kolorowe, ilustrowane zdjęciami biuletyny. Dziękuję obecnej redakcji za ich przygotowywanie.
W dalszym ciągu nasz Odział prowadzi cotygodniowe szkolenia dla koleżanek i kolegów zrzeszonych,
jak i niezrzeszonych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz nadal organizujemy kursy
przygotowawcze na uprawnienia budowlane.

Do tradycji naszego Oddziału należą uroczyste,
przedświąteczne spotkania, podczas których
członkowie wspominają wydarzenia mijającego roku
i składają sobie wzajemnie życzenia świąteczne.
Kolejne przedświąteczne spotkanie odbyło się
w dniu 12 grudnia 2014 roku w sali restauracji „Gwarek”
w Katowicach. Przybyłych na spotkanie członków
Zarządu oraz członków Oddziału, wśród nich Stefana
Czarnieckiego – wiceprezesa Krajowej Rady PIIB
i Franciszka Buszkę – przewodniczącego Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przywitał
przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB
Andrzej Nowak.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków
Oddziału. Przewodniczący Oddziału przypomniał
w skrócie ważne zdarzenia mijającego roku 2014
i podejmowane w nim działania przez Katowicki
Oddział PZITB. Były to m.in.: udział w organizacji XXIX
Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku
i Śląskiego Seminarium Budowlanego w Ustroniu,
udział w organizacji i objęcie patronatem VI Śląskiego
Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości wraz
z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych
w Katowicach, udział w organizacji XVII Gali
Budownictwa Śląskiego w Bytomiu oraz organizacja

cieszącej się dużym zainteresowaniem I konferencji
technicznej „Obiekty budowlane na terenach
górniczych”. Mówił również o udziale naszych
członków w XLVIII Nadzwyczajnym Zjeździe, zwołanym
z okazji jubileuszu 80-lecia PZITB; jubileusz
80-lecia naszego Oddziału przypada na 2015 rok.
Wspomniał o finansowym wspieraniu przedsięwzięć
podejmowanych przez średnie szkoły budowlane,
jak organizacja konkursu dla młodzieży ze szkół
budowlanych. Podsumowując działalność Ośrodka
Szkoleniowego naszego Oddziału mówił o spadającym
zainteresowaniu seminariami szkoleniowymi oraz
malejących przychodach z działalności szkoleniowej
i działalności usługowej zespołu rzeczoznawców
w Ośrodku Rzeczoznawstwa CUTOB-PZITB.
Na koniec podziękował osobom, które aktywnie
uczestniczyły w pracach Oddziału i złożył wszystkim
serdeczne życzenia świąteczne. Zabierali głos również
Stefan Czarniecki i Franciszek Buszka oraz Krzysztof
Michalik - przewodniczący reaktywowanego Koła PZITB
przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
W świąteczny nastrój wprowadziły uczestników
spotkania kolędy w wykonaniu kameralnego zespołu
muzycznego.
Maria Świerczyńska

Z okazji zbliżającego się sezonu wakacyjnego życzę Koleżankom i Kolegom udanego urlopu,
miłego wypoczynku oraz słonecznej pogody.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak
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Ktoś zapyta czy to mało czy dużo ???
W życiu człowieka 80 lat to wiele,
natomiast w życiu organizacji - trudno powiedzieć.
Znamy wiele organizacji, nie wspominając o partiach, które
po znacznie krótszym okresie działania dawno odeszły
w zapomnienie, a Katowicki Oddział PZITB istnieje i działa, mimo
zmniejszającej się stale liczbie członków. Z wielkim trudem
przybywają nowi, młodzi członkowie - a działacze starzeją się.
Próbując podsumować 80 lat działalności naszego Stowarzyszenia
- Polskiego Związku Inżynierów i Techników - Oddział
w Katowicach posłużyć się należy tworzonymi przez lata kronikami. Jak wynika z ich treści, w dniu
24 maja 1935 roku - z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa mieszkających
na Śląsku, między innymi: Józefa Ćwiżewicza,
Stefana Kaufmana, Witolda Klarnera, Stefana
Śledziewskiego, Władysława Wachniewskiego,
Konstantego Wolniewicza - został powołany
na Zjeździe Założycielskim Oddziału ŚląskoDąbrowskiego Oddział Polskiego Związku
Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
Od tego czasu aż do wybuchu wojny
Stowarzyszenie rozwijało się, gromadząc
w swoich szeregach inżynierów budownictwa
związanych ze Śląskiem i Zagłębiem.
Na pierwszym planie z lewej. prof. Stefan Kaufman

Prezesi Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB.
Stoją od lewej: Stanisław Trzcionka, Konstanty Wolniewicz, Stefan Kaufman, Władysław Geisler,
Witold Świądrowski, Jan Bukowski (sekretarz ZO), Wojciech Migocki, Mieczysław Johann.
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Zbędne jest powtarzanie całej naszej historii, ponieważ w kronikach z lat 1988, 1994, 1998, 2005 i 2010
udokumentowano dzieje naszego Oddziału oraz wspomniano aktywnych działaczy Związku. Z okazji 80-lecia
naszego Oddziału powstała kolejna edycja kroniki, w której zawarto szczegółowe informacje. Przypomnę zatem
jedynie okres ostatnich 10 lat działalności.
W 2000 roku ustawą przyjętą przez Sejm RP został powołany samorząd zawodowy inżynierów budownictwa,
zrzeszający obowiązkowo osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Były obawy,
że powstanie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ujemnie wpłynie na działalność stowarzyszeń naukowotechnicznych, w tym również PZITB, do których przynależność jest dobrowolna. Okazało się, że powstanie
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie wpłynęło znacząco na naszą działalność. Mimo
wielu starań Oddziału przystępowanie do PZITB młodych członków jest nikłe. Zwiększyło się natomiast
zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe, głównie dzięki korzystaniu z nich przez licznych członków ŚlOIIB,
dla których doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem statutowym, podobnie jak dla członków PZITB.
Od 1993 roku - nadal przewodniczącym Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB jest Andrzej Nowak.
Od 2008 roku wspomaga go prawie niezmienne grono działaczy, wśród nich: Bożena Bujoczek, Tadeusz Cichocki
(Koło Seniorów), Stefan Czarnecki (OSK), Michał Korusiewicz (KNT), Janusz Krasnowski (OKR), Ilona Mrozek
(Koło PSB Bytom) Marian Ostapczyk, Jan Witkowski, Elżbieta Sobera (Koło Terenowe), Andrzej Szydłowski
oraz wielu innych.

Obecny Zarząd Oddziału. Pierwszy plan, od lewej: Barbara Lipka, Danuta Todor-Kazek, Michał Korusiewicz,
Stefan Czarnecki (OSK) Maria Wasylowska (główna księgowa) Jan Oszczepalski.
Drugi rząd: Bożena Bujoczek (skarbnik), Ilona Mrozek, Barbara Bandurowska.
Trzeci rząd: Elżbieta Sobera (Koło Terenowe), Barbara Sitkiewicz, Marian Ostapczyk (wiceprzewodniczący Oddziału),
Czwarty rząd: Tadeusz Cichocki, Janusz Krasnowski (OKR) Andrzej Szydłowski (sekretarz)
Andrzej Nowak (przewodniczący Oddziału).
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Z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku budowlanym i upadłości wielu przedsiębiorstw
wykonawczych z dobrymi tradycjami, m.in. BUDUS - Katowice oraz Hydrobudowa-Śląsk,
zlikwidowane zostały zakładowe koła tam działające, przez co nastąpił gwałtowny spadek liczby
członków Oddziału. Mając na celu objęcie w 2010 roku swoją działalnością młodzież, podjęto próbę
utworzenia Koła PZITB przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Niestety cały zarząd koła WST
po ukończeniu studiów przestał się jego działalnością interesować. Obecnie trwa próba reaktywizacji
tego koła w oparciu o pracowników WST.
Mocną stroną naszej działalności, tak statutowej jak i gospodarczej, jest organizacja seminariów
i szkoleń w ramach samokształcenia oraz kursów dla osób przygotowujących się do egzaminów
na uprawnienia budowane. Współpracujemy z oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach
oraz Krakowie przy organizacji corocznych Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, a w 2012
roku byliśmy głównym organizatorem XXVII WPPK, których tematem wiodącym były nowoczesne
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne konstrukcji metalowych. Materiały
konferencyjne Warsztatów w 2012 roku, liczące ponad 1800 stron, w przystępny sposób wyjaśniły
projektantom zawiłości Eurocodu 3.

na podstawie państwowego egzaminu. Od wielu lat nasz Oddział organizuje kursy przygotowujące
kandydatów, a prowadzi je Jan Witkowski. Dobra opinia o tych szkoleniach, dających dużą pomoc
w poznaniu przepisów, skutkuje wysoką frekwencją oraz skutecznością zdawania egzaminów.

Zarząd Oddziału corocznie w marcu składa sprawozdanie ze swojej działalności, które po wnikliwej
analizie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej jest przyjmowane w formie uchwały przez Zarząd.
Od wielu lat stwierdza się niestabilną ilość członków, głównie z powodu niesystematycznego
opłacania składek oraz likwidacji dwóch dobrze działających Kół Zakładowych przy Hydrobudowie
Śląsk oraz Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

Od wielu lat stwierdzamy, że uczelnie techniczne nie kształcą inżynierów w zakresie budownictwa
na terenach wpływów górniczych. Widząc coraz słabszą wiedzę w tym zakresie, nasz Oddział
zorganizował w 2005 roku konferencję techniczną „Budownictwo na terenach górniczych”
oraz w 2014 roku rozwinięcie poprzedniej, pt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.
Szczególnie ostatnia cieszyła się dużym zainteresowaniem i planowane jest jej kontynuowanie.
Od 1995 roku, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, nadawanie uprawnień budowlanych odbywa się
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Składki członkowskie nie zapewniają prowadzenia działalności przewidzianej Statutem, aby więc
spełniać zadania statutowe niezbędne jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu stać
nas na prowadzenie biura Oddziału, dofinansowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe
w średnich szkołach szkolących przyszłych adeptów sztuki budowlanej, różne formy dofinansowania
szkoleń członków, finansowe wspomaganie członków seniorów będących w potrzebie, dopłat do
kosztów udziału w konferencjach, seminariach i kursach w ramach samodoskonalenia zawodowego.
Członkowie Oddziału PZITB licznie działają we wszystkich strukturach Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Nasz Oddział przyczynił się znacząco do organizacji Śląskiej Izby,
udostępniając swoje biuro w pierwszym okresie organizacji śląskiego samorządu; przyjmowano
w nim deklaracje o przestąpieniu do Izby oraz wyjaśniano zasady jej działania.
Wspólną inicjatywą przedstawicieli samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji
pozarządowych działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego było utworzenie
Forum Budownictwa Śląskiego, jako platformy dalszego wspólnego działania. W ramach tego Forum
działa między innymi Katowicki Oddział PZITB.
W tym miejscu należy wspomnieć o strukturach wewnątrz naszego Stowarzyszenia. Z inicjatywy
przewodniczących Oddziałów Polski Południowej powstała w 1991 roku nieformalna struktura Klub
Prezesów Oddziałów PZITB Polski Południowej. W skład Klubu KPPP aktualnie wchodzą Oddziały:
Bielsko-Bialski, Częstochowski, Gliwicki, Katowicki, Małopolski, Opolski, Rzeszowski i Wrocławski.
Klub ten stale doskonali swoje zasady współpracy, od samego początku inicjatorem jego pracy był
Mieczysław Piotrowski.
Lata 2010 - 2015 przyniosły nam niepowetowane straty osobowe. W 2012 roku zmarł Mieczysław
Piotrowski a w 2013 roku Witold Świądrowski - Honorowi Członkowie PZITB. Ponadto pożegnaliśmy:
Mirosława Faskę, Irenę Grajek, Annę Schewior, wieloletnich, zasłużonych działaczy Oddziału
oraz wielu wiekowych już członków.
Janusz Krasnowski

Witold
Świądrowski
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Mirosław
Faska

Anna
Schewior

XIV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB

W dniu 18 kwietnia 2015 obradował w Katowicach
XIV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Delegaci podsumowali pierwszy rok pracy organów
wybranych na IV kadencję.
Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Przy wysokiej, około 82. procentowej frekwencji
delegaci wybrali Prezydium Zjazdu z przewodniczącym Janem Spychałą i komisje zjazdowe.
Gościem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby był prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który mówił
o pracach samorządu na szczeblu krajowym, w szczególności o działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych.
Podkreślał także wagę działań organów statutowych na poziomie okręgów dla umacniania dobrego wizerunku
naszego zawodu oraz potrzebę aktywizowania młodych członków w pracach samorządu.
Miłym akcentem było wyróżnienie 11 osób Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji;
byli wśród nich członkowie naszego Oddziału: Stefan Czarniecki, Tadeusz Mika i Andrzej Nowak. Srebrną Odznakę
Honorową PIIB otrzymały 3 osoby.

Irena
Grajek
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W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili główne tezy swoich sprawozdań.
Pełne teksty sprawozdań otrzymali delegaci z wyprzedzeniem wraz z zaproszeniem na Zjazd, była więc
możliwość dyskutowania na ich temat na spotkaniach przedzjazdowych delegatów z poszczególnych obwodów.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB podkreślił sprawne funkcjonowanie organów statutowych ŚlOIIB i podziękował
osobom szczególnie zaangażowanym w prace samorządu. W odpowiedzi na zgłaszane przez delegatów propozycje
dotyczące wspierania członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozszerzenia pomocy prawnej,
zapowiedział przedstawienie przez radę w najbliższym czasie projektu rozwiązań systemowych doskonalenia
zawodowego dla wszystkich członków ŚlOIIB, natomiast pomoc prawna będzie udzielana podczas osobistych
dyżurów prawników w biurze izby w Katowicach oraz w placówkach terenowych. Zgodnie z założeniami ramowego
programu działania, siedziba izby i placówki terenowe mają być centrum kształcenia, rozwijania i wymiany myśli
technicznej oraz miejscem spotkań integrujących środowisko. Realizacji tych zamierzeń posłuży m.in. przekazanie
jesienią br. do użytku nowej siedziby po modernizacji. Na koniec podziękował prezesowi A.R. Dobruckiemu
za zaangażowanie i znaczącą rolę jaką odgrywa on w pracach nad ustawami dotyczącymi budownictwa i obronę
interesów członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozmowach z przedstawicielami
Rządu i Sejmu RP.
Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów i udzielili absolutorium dla Rady za 2014 rok
oraz przyjęli zasady gospodarki finansowej, budżet na 2015 rok i ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny rok.
Maria Świerczyńska

Stadion GKS Tychy

Charakterystyka obiektu:
Płyta o powierzchni 1000 m2, 15150 miejsc na trybunach.
Powierzchnia zabudowy 16789 m2,
wysokość elewacji 17m,
przestrzenie komercyjne na 3 kondygnacjach
o pow. 5363 m2, w tym restauracja na parterze i piętrze,
11 punktów gastronomicznych,
sala na spotkania, konferencje i
11pomieszczeń na II piętrze dla VIP-ów.
Obiekt będzie spełniał wiele funkcji; poza imprezami
sportowymi będą się tu odbywać także koncerty, targi
i konferencje.

W dniu 26 lutego 2015 członkowie Koła Terenowego przy Zarządzie Oddziału, uczestniczyli
w wycieczce technicznej na budowę Stadionu GKS w Tychach.
Była to ostatnia szansa poznania interesującego obiektu w końcowym stadium realizacji.
Na początku 2013 roku istniejący 43 lata Stadion Tyski
został zrównany z ziemią i w jego miejsce rozpoczęto
budowę wspaniałego obiektu, spełniającego kryteria
najnowocześniejszych stadionów w Europie oraz wymogi
UEFA i FIFA.
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Wykonawca obiektu - Mostostal Warszawa
Inwestor - Urząd Miasta Tychy
Projektant – Perbo - Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. z Krakowa
Lokalizacja stadionu – ul. Edukacji i Baziowa
Koszt Inwestycji - 128,9 mln. złotych
Elżbieta Sobera

Realizacja obiektu jest na etapie końcowym, przewidywane
ukończenie w czerwcu br. Trwają prace wokół budynku,
montaż krzeseł, wewnętrznych ścianek działowych
oraz wykonywanie warstw płyty stadionu.
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Linowa konstrukcja dachu 17 000m2 o różnicy wysokości ok. 8 m
i o dwóch przegięciach – klasyczna konstrukcja inżynierska „ siodłowa”
znana z geometrii różniczkowej.

Wyjazd techniczny na budowę hali
zorganizowało Koło Terenowe przy Oddziale PZITB w Katowicach
w dniu 4 marca br., a uczestniczyła w nim grupka członków
Oddziału zainteresowanych tego typu obiektami.
Hala w Gliwicach ma być najnowocześniejszym obiektem
wielofunkcyjnym w Polsce. W chwili obecnej udało się
już wykonać roboty murowe na wszystkich poziomach
hali treningowej dla różnych dyscyplin, z widownią
na 1180 osób (będzie tu możliwość organizacji zawodów
hokejowych) oraz budynku fitness, w którym mieści się
Spa. Wellness – centrum spa będzie integralną częścią
hali; na poziomach 1 i 2 zlokalizowane zostaną fitness,
siłownia, sauna oraz salon piękności. W hali głównej
będzie 10.314 miejsc stałych (w tym 1008 VIP - owskich)
oraz 3438 miejsc rozkładanych na czterech poziomach:
0,1,2 i 3. Na uwagę zasługuje wielofunkcyjność areny,
która ma pow. 4785 m2 umożliwiającą organizowanie
np. meczu siatkowego lub zawodów lekkoatletycznych
oraz mitingów - po zamontowaniu bieżni lub skoczni.
Hala została zaprojektowana tak, aby mogły się w niej
odbyć m.in. targi, wystawy, koncerty - scena powstanie po
demontażu kilku trybun. W chwili obecnej zamontowano
konstrukcję linową dachu - szkoda że nie wykonano
zaprojektowanego monitoringu konstrukcji w żelbetowym
ringu dachu, co może się odbić na poziomie bezpieczeństwa
obiektu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu żaden
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poziom bezpieczeństwa nie jest przesadzony – stały,
elektroniczny monitoring konstrukcji jest obligatoryjny
w obiektach przeznaczonych na większą liczbę osób
i należy się spodziewać, iż jakiś monitoring konstrukcji
będzie. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, któremu ma również
zostać powierzony zarząd obiektem. Hala będzie
znacznym generatorem ruchu, o czym mogą świadczyć
parkingi, których będzie kilka w bezpośrednim otoczeniu
hali: parking podziemny na 73 samochody oraz
w kilku lokalizacjach powierzchniowe parkingi, w sumie
na 567 samochodów osobowych i 21 autokarów.
Dodatkowo na dwupoziomowym parkingu od strony
ul. Kujawskiej będą mogły zaparkować 263 samochody.
Obiekt jest jeszcze „surowy” ale już robi duże wrażenie.
Został wykonany na planie „celownika” - z dwiema
przecinającymi się osiami. Budowana hala jest większa
od katowickiego Spodka i Ergo Areny w Trójmieście.
W czerwcu br. planowane są roboty wykończeniowe
i elewacyjne, a w połowie 2016 roku - pierwsze imprezy,
w przyszłości nawet dla 16 600 osób.

Garaż dwupoziomowy i ściana architektoniczna
stanowiąca oś „celownika”.

Prace ziemne - 360 000 m3
Wzmocnienie gruntu kolumnami betonowymi - 6 850 szt.
Ilość zabudowanego betonu - 51 700 m3
Ilość zabudowanej stali zbrojeniowej - 6 200 t
Powierzchnia całkowita zabudowy - 21 300 m2
Powierzchnia całkowita - 56 900 m2
Kubatura całkowita - 634 500 m3
Michał Korusiewicz

Widok na płytę i trybuny hali głównej.

Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Wysoki poziom organizacyjny tegorocznych Warsztatów jest zasługą
Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącym Oddziału PZITB w BielskuBiałej Januszem Kozulą i członkami Oddziału - Ludwikiem Ignatowiczem,
Małgorzatą Łyko, Zbigniewem Walawskim i Janem Wiśniowskim
– wszyscy są członkami ŚlOIIB - oraz pracownic biura Oddziału.

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH BUDOWNICTWO OGÓLNE
„Trzydzieści lat minęło, jak jeden dzień,
A ty przyjeżdżać nadal tutaj chcesz.
Trzydzieści lat minęło, odeszło w cień,
I dzięki temu coraz więcej wiesz.
Bo wiedza tu roztacza uroki swe i prosi żeby brać”.
Krzysztof Stypuła

XXX Jubileuszowe Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbyły
się w dniach 25-28 marca 2015 w Szczyrku
w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”.
Organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku-Białej
przy współpracy Oddziałów PZITB
w Gliwicach, Katowicach i Krakowie.
Patronatem branżowym objęły konferencję Polska Izba
Inżynierów Budownictwa (PIIB), Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa i Śląska OIIB.

W Warsztatach uczestniczyło 497 osób, wśród nich zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Zarządu Krajowego PZITB
Ryszard Trykosko oraz przedstawiciele Patronów Branżowych: wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady
Małopolskiej OIIB Stanisław Karczmarczyk i przewodniczący Rady Śląskiej OIIB Franciszek Buszka. Podczas spotkania uczestników
Warsztatów z przedstawicielami Patronów Branżowych Franciszek Buszka wysoko ocenił doroczne Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
- zarówno w zakresie merytorycznym jak i organizacyjnym oraz podziękował Oddziałom PZITB za taki kierunek działań. Frekwencja
tegorocznych Warsztatów potwierdziła ich pozycję jako największej inżynierskiej konferencji w kraju, przeznaczonej dla projektantów,
wykonawców i pracowników nadzoru budowlanego; zaobserwowano też znaczne odmłodzenie jej uczestników. Opracowanie tematyki
wykładów oraz ich ocenę merytoryczną powierzono pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej – dr. hab. inż. Łukaszowi Drobcowi
i dr. inż. Zbigniewowi Pająkowi.
Tematem wiodącym tegorocznych XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji były
„Naprawy i wzmocnienia obiektów budownictwa ogólnego”, w nowym, istotnie rozszerzonym i uwspółcześnionym wydaniu w stosunku
do poruszanego na Warsztatach przed ośmiu laty, w związku ze zmianami jakie zaszły w zakresie materiałowym i technologicznym.
Wykład inauguracyjny pt. „Utrzymanie budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”
wygłosili profesorowie Lech Czarnecki i Zbigniew Paszkowski. 31 merytorycznych wykładów, opublikowanych w III tomach obejmujących
1442 strony wygłoszono w VIII sesjach konferencyjnych i poddano dyskusji podczas paneli dyskusyjnych. Wykłady zostały przygotowane
przez naukowców z jedenastu ośrodków naukowo-badawczych oraz przez praktykujących inżynierów legitymujących się znacznym
doświadczeniem.
Oddział PZITB w Bielsku-Białej, zachowując tradycje z lat poprzednich, poświęcił jeden z wieczorów tematyce związanej
z wykonywaniem zawodu inżyniera. Wieczór poprowadził Jan Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
który najpierw wygłosił referat na temat: „Nadzór autorski w świetle przepisów Prawa budowlanego”, a potem udzielał odpowiedzi
na pytania uczestników dyskusji dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego i przepisów ustawy Prawo budowlane w tym zakresie.
W programie Warsztatów znalazły się również spotkania promocyjno-techniczne partnerów konferencji (PERI, CONSOLIS, Farby KABE,
MAPEI, RAWLPLUG, SPC) oraz firm wystawienniczych (XELLAPOLSKA, ROBOBAT, FISCHERPOLSKA, CONSTRUSOFT, HYDROSTOP, PRUSZYŃSKI,
MERCOR, CPJS, S&P, QUICK-MIX, TECHSERVICE, ASTRA).
Tradycyjnie zorganizowano Konkurs na Lidera Wystawy Towarzyszącej i najciekawsze stoiska wystawiennicze.
Tegoroczne Warsztaty miały stosowną oprawę związaną z jubileuszem. W czasie otwarcia konferencji wystąpił gitarowy duet koncertowy
NOVA, drugi dzień zakończył recital Iwony Loranc i Roberta Talarczyka - dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach, a finałem trzeciego dnia
był Wieczór Jubileuszowy XXX-lecia Warsztatów, z okolicznościowym tortem, występem zespołu CRAZY BAND pod kierunkiem Ewy Zug
i przypomnieniem trzydziestoletniej historii Warsztatów. W trzydziestu konferencjach uczestniczyło ponad 11.500 osób, wydano ponad
20 tys. stron „Materiałów konferencyjnych”, prezentowało się ponad 600 wystawców. Członkami Komitetów Organizacyjnych wszystkich
dotychczasowych konferencji byli: Zbysław Kałkowski, Janusz Krasnowski i Włodzimierz Starosolski.
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Podczas zakończenia Warsztatów przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Janusz Kozula przekazał symboliczną pałeczkę
sztafetową Andrzejowi Nowakowi - przewodniczącemu Oddziału PZITB
z Katowic, który będzie organizatorem kolejnych warsztatów w 2016 roku.
Materiały konferencyjne w formie papierowej oraz elektronicznej
można nabyć w Oddziale PZITB w Bielsku-Białej:
tel. (33) 822 02 94, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl .
Janusz Kozula
Maria Świerczyńska

Wydawca
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl
Zespół redakcyjny:
Janusz Krasnowski
Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski
Koła Oddziału PZITB Katowice
Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB
Przewodniczący: Bronisław Sadowski
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Seniorów
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału
PZITB w Katowicach
Przewodnicząca - Elżieta Sobera
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło przy Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu
Przewodnicząca - Ilona Mrozek
Adres korespondencyjny:
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02
Koło przy ‘Energoprojekt”
Przewodniczący - Andrzej Szlosek
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Drukarnia Kaga-Druk
40-607Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl
NAKŁAD: 300 szt.
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Zgodnie z tradycją organizacji Konferencji technicznej
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
przyszedł czas na przygotowanie
XXXI Warsztatów w 2016 roku
przez Katowicki Oddział PZITB.
Informujemy, że Konferencja ta odbędzie się w dniach
24÷27 lutego 2016 roku w Szczyrku.
Będzie kontynuowany cykl:
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych,
a tematem wiodącym będą:
• przebudowa konstrukcji metalowych, w tym rozwiązania konstrukcyjno
– materiałowe istniejących obiektów, diagnostyka konstrukcji metalowych,
określenie nośności istniejących konstrukcji stalowych, zasady napraw
i wzmocnień, wzmocnienia konstrukcji stalowych,
• naprawy i wzmocnienia posadzek przemysłowych,
• zastosowanie rusztowań przy robotach wzmacniających,
• prawne aspekty przebudów, wzmocnień i napraw konstrukcji metalowych.
Przewiduje się, że na Warsztatach zostanie wygłoszonych 30 wykładów
z prezentowanego zakresu, przygotowanych przez specjalistów z tej dziedziny.
Jak zawsze Warsztatom towarzyszyć będzie około 50 wystawców
prezentujących urządzenia, programy komputerowe i materiały budowlane
związane z tematyką konferencji.
Koszt udziału zostanie ustalony w czerwcu br.
Zgłoszenia do udziału w Warsztatach
przyjmuje sekretariat Oddziału PZITB w Katowicach
ul. Podgórna 4, tel. (32)2554665.

