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Budowa kościoła pw. Świętych Franciszka i Klary oraz klasztoru franciszkanów w Tychach

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
W tym roku Polska Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła piątą kadencję swojej działalności.
W kwietniu odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, a w czerwcu XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Podczas tych
zjazdów wybrano władze Izby na szczeblu okręgowym oraz krajowym, na lata 2018-2022.
Gratuluję osobom wybranym z naszego Oddziału do pracy w organach statutowych okręgowych
lub krajowych.
Dobrze układa się współpraca Katowickiego Oddziału PZITB z ŚlOIIB. W ramach doskonalenia
zawodowego członkowie ŚlOIIB często uczestniczą w organizowanych przez nas seminariach
szkoleniowych – ich udział w szkoleniach finansowany jest przez ŚlOIIB. Dużym zainteresowaniem
cieszą się również kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane. Pomagają
one lepiej przygotować się do egzaminu, a osoby z uprawnieniami budowlanymi zasilają szeregi
ŚlOIIB.
Wielu członków ŚlOIIB uczestniczy co rok w Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji,
największej polskiej konferencji dla inżynierów budownictwa, organizowanej przez 3 śląskie
Oddziały PZITB oraz Oddział Małopolski, otrzymując dofinansowanie z ŚlOIIB. W marcu br.
odbyły się w Szczyrku XXXIII WPPK z tematem przewodnim „Konstrukcje żelbetowe”,
przygotowane przez Gliwicki Oddział PZITB we współpracy z naszym Oddziałem
i Oddziałami PZITB z Bielska-Białej i Krakowa. Tematem wiodącym WPPK 2019 będzie
„Budownictwo ogólne", a głównym organizatorem Oddział PZITB w Bielsku-Białej.
Jak co roku nasz Odział był patronem kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu prac technicznych
wykonanych przez uczniów szkół budowlanych z województwa śląskiego.
W ramach uczestnictwa w Forum Budownictwa Śląskiego, nasz Oddział był w czerwcu
współorganizatorem X Konferencji „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
odbywającej się w sali konferencyjnej „Budynku X" Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, a z końcem marca - poprzedzającego ją X Śląskiego Seminarium Budowlanego.

Spotkanie przedświąteczne
Tradycyjne przedświąteczne spotkanie w formie uroczystej wigilii odbyło się 15 grudnia 2017r.
w sali restauracji „Gwarek” w Katowicach.

W uroczystych spotkaniach przedświątecznych
uczestniczą członkowie organów statutowych
Katowickiego Oddziału PZITB, zasłużeni seniorzy
i inne osoby aktywnie działające w kołach
Oddziału. Gośćmi tych spotkań są od lat
przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Zamykające 2017 rok spotkanie rozpoczął
przewodniczący Oddziału Andrzej Szydłowski,
witając kolejno przybyłych.

W krótkim wystąpieniu przypomniał ważniejsze
wydarzenia mijającego roku, m.in. udział
w organizacji WPPK 2017 i konferencji Śląskie Forum
Inwestycji, Budownictwa Nieruchomości. Mówił też
o działalności Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
oraz przygotowaniach do III konferencji
dot. budownictwa na terenach szkód górniczych.
Na koniec podziękował aktywnym członkom za pracę
dla Oddziału i złożył wszystkim świąteczne życzenia.
Był czas na koleżeńskie rozmowy, wspomnienia
i wzajemne życzenia, a w świąteczny nastrój
wprowadziły kolędy w wykonaniu kameralnego
zespołu.
Maria Świerczyńska

W dniach 15-16 listopada 2018 odbędzie się III konferencja „Obiekty budowlane na terenach
górniczych”, szczegóły w ogłoszeniu na okładce. Zapraszam do udziału w tej ważnej - zwłaszcza
dla osób prowadzących działalność budowlaną na terenach pogórniczych - konferencji.
Korzystającym jeszcze z letniego wypoczynku życzę udanego urlopu i zapraszam serdecznie
wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w działalności Katowickiego Oddziału PZITB.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski
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Na odbywające się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku
w dniach 6-9 marca Warsztaty zjechała rekordowa ilość uczestników – ponad 600 osób.
Głównym organizatorem WPPK 2018 był Oddział PZITB w Gliwicach, we współpracy
z Oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie.

Tegoroczna konferencja z tematem wiodącym
„Konstrukcje żelbetowe” rozpoczęła czteroletni
cykl pn. „Innowacyjne i współczesne rozwiązania
w budownictwie”, następujący po 4-letnim cyklu pn.
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”.
Jest to powrót do tematyki omawianej w ramach
Warsztatów w 2010 roku, ale z uwzględnieniem
w materiale merytorycznym szeroko rozumianych
innowacji i zachodzących przez lata zmian
w zakresie materiałowym, technologicznym
oraz normalizacyjnym. Przez prawie cztery dni
„Orle Gniazdo” stanowiło miejsce wykładów,
dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjnotechnicznych, konsultacji, wymiany doświadczeń
zawodowych, rozmów z przedstawicielami około
50 firm prezentujących swoje produkty na stoiskach
wystawienniczych. Była też możliwość uczestniczenia
w wycieczce technicznej do wytwórni prefabrykatów
Pekabex w Bielsku-Białej. Warsztaty objęły
30 wykładów problemowych trwających w sumie
10 godzin, 6 wykładów technicznych firm
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specjalistycznych – razem 3 godziny i 9 prezentacji
techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych –
9 godzin. Wykłady problemowe zawarto w trzech
obszernych tomach, natomiast w tomie czwartym
zamieszczono referaty i informacje technicznopromocyjne, prezentowane przez partnerów
merytorycznych i niektórych wystawców. Materiały
konferencyjne powiększyły „biblioteczkę projektanta
konstrukcji” będącą praktyczną pomocą dla osób
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie,
a uczestnicy konferencji otrzymali zaświadczenie
dokumentujące udział w specjalistycznym szkoleniu
zawodowym. Gościem Warsztatów był przewodniczący
PZITB Ryszard Trykosko. Krajowa Rada PIIB oraz
Małopolska i Śląska OIIB objęły konferencję patronatem
branżowym. Krajową Radę PIIB reprezentowali
na konferencji prezes Andrzej R. Dobrucki i wiceprezes
Stefan Czarniecki, Małopolską OIIB przewodniczący
Rady Stanisław Karczmarczyk, Śląską OIIB
przewodniczący Rady Franciszek Buszka.

Gliwicki Odział PZITB zadbał także o uatrakcyjnienie
wieczorów
inżynierskich,
które
prowadzili
przedstawiciele trzech głównych partnerów
merytorycznych: CPJS, Stropy.pl i BASF. Były to
wieczory: „Zbrojeniowy”, „Stropowy” i „Chemiczny”.
Oprócz ciekawostek technicznych przekazywanych
przez prowadzących można było wysłuchać występu
męskiego zespołu wokalnego „Calvi Cantores”,
opowiadania podróżnika Aleksandra Doby o jego
samotnych kajakowych przeprawach między
kontynentami po Oceanie Atlantyckim, przeplatanego
szantami w wykonaniu zespołu „Sąsiedzi”
i stepowaniem grupy „Salake”, oraz występów zespołów
„Chrząszcze”, „Womanhood” i duetu skrzypcowoakordeonowego państwa Gabrieli i Michała Kubarskich.
Na zakończenie konferencji Łukasz Drobiec i Radosław
Jasiński z Komitetu Organizacyjnego WPPK 2018
przekazali symboliczną pałeczkę Przemysławowi
Pępkowi i Januszowi Kozuli z Oddziału PZITB
w Bielsku-Białej; bielski oddział będzie za rok głównym
organizatorem XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy
Projektanta Konstrukcji, które odbędą się w dniach
4-7 marca 2019.
Maria Świerczyńska
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NASZ KOLEGA SENIOR

WINICJUSZ KROTLA
W tym wydaniu Informatora Oddziału PZITB
w Katowicach pragniemy przybliżyć czytelnikom
sylwetkę Kolegi Winicjusza Krotli - zasłużonego
członka naszego stowarzyszenia - poprzez opis
jego drogi życiowej i zawodowej, a także bogatej
działalności społecznej na niwie Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa.

Z powodu wieku i stanu zdrowia Kolega Winicjusz nie bierze już aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia,
ale w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z nami udzielając rad z różnorodnej wiedzy i bogatego doświadczenia.
Winicjusz Krotla pełnił na przestrzeni lat wiele funkcji w strukturach PZITB, zarówno na szczeblu Oddziału
w Katowicach jak i w Zarządzie Głównym w Warszawie.
Koleżanki i koledzy, którzy są z nim zaprzyjaźnieni i z Nim współpracowali używali przy zwrotach bezpośrednich
imienia Winek, jako formy zdrobniałej do imienia Winicjusz. Dwie cechy, poza innymi, które wyróżniały kolegę
Krotlę spośród koleżanek i kolegów to był wzrost oraz właśnie imię. Wzrost jest cechą naturalną, różniącą ludzi,
natomiast co do imienia to można powiedzieć, że jest ono rzadkie i oryginalne. Warto przytoczyć za danymi
encyklopedycznymi, że Winicjusz jest pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa…wino.
W Polsce jest znane dzięki „Quo Vadis" – powieści Henryka Sienkiewicza, w której Marek Winicjusz, rzymski
patrycjusz i trybun wojskowy, siostrzeniec innego bohatera – Petroniusza, kochał piękną chrześcijankę Ligię.

na codziennych dojazdach, w pewnym okresie tramwajami na trasie Sosnowiec – Bytom, a zajmowało to ponad
2 godzin w jedną stronę. Potrzeba zdobywania wiedzy oraz zmieniające się warunki umożliwiły koledze
Winicjuszowi osiągnięcie następnych szczebli wykształcenia:
• inżyniera budowlanego na Politechnikach: Śląskiej i Wrocławskiej – w 1953 roku,
• magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej – w 1966 roku,
• doktora nauk technicznych w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomii Przemysłu Budowlanego
w Warszawie – w 1982 roku.
Najdłuższy okres w życiu ludzi zajmuje zatrudnienie i praca. Mamy tutaj jeszcze jeden przykład właściwej drogi
życiowej każdego inżyniera, bo występuje tu - jak w przypadku kolegi Winicjusza - praca w przedsiębiorstwach
wykonawczych w wymiarze 8 lat, następnie zatrudnienie 8 lat w biurze projektów. Łączny okres pracy kolegi
Winicjusza wynosi 47 lat, co uzupełniają oprócz powyższych, praca w służbach inwestorskich i administracji
państwowej przez 17 lat oraz praca naukowa w wymiarze 14 lat.
Bardzo znaczący jest dorobek kolegi Winicjusza w pracy społecznej i stowarzyszeniowej. Członkiem Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest od 1948 roku.
Był założycielem i pełnił funkcję przewodniczącego kół zakładowych PZITB w Gliwickim Biurze Projektów
Budownictwa Przemysłowego, w Wojewódzkim Biurze Projektów w Katowicach oraz w Banku Inwestycyjnym
w Katowicach. Funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB oraz członka Prezydium pełnił nieprzerwanie
od 1959 do 1984 roku. Ostatnim etapem pracy stowarzyszeniowej była praca w kołach seniorów PZITB
na szczeblu ogólnopolskim.
W pracy zawodowej pełnił różnorodne funkcje, w tym
w Zarządzie Inwestycji Szkolnych okręgu śląskiego,
z czego pochodzi zdjęcie z uwidocznioną postacią
wicewojewody Jerzego Ziętka.
Dla rozwoju wiedzy technicznej, związanej
z budownictwem, oraz rozwoju budownictwa można
odnotować takie działania jak: opracowania referatów
i analiz studyjnych na konferencjach naukowych,
w tym: na Konferencje Krynickie, Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji, Instytutów ORGBUD i TNOIK
oraz uczestnictwa w konferencjach zagranicznych.

Winicjusz Krotla należy do pokolenia, które doświadczyło trudnych okresów budowy II Rzeczypospolitej, trudnych
lat okresu II wojny światowej oraz okresu powojennego, bowiem urodził się w 1929 roku w Sosnowcu. Młodszym
pokoleniom ta część historii najnowszej jest znana z opisów historycznych, dokumentacji fotograficznej, filmowej
i innych przekazów. Nie jest zatem zamiarem naszym rozbudowa znanych historycznie faktów, za wyjątkiem
kilku dotyczących kolegi Winicjusza. W wieku 14 lat, w okresie okupacji hitlerowskiej, był już zatrudniony jako
pomocnik murarza w 12-godzinnym czasie pracy. Jako młody człowiek wykazywał naturalną potrzebę zdobywania
wiedzy i kształcenia się, co mogło być realizowane tylko poprzez tajne nauczanie, jak w bardzo wielu przypadkach
tego pokolenia.
Zdobyta wiedza oraz kontynuacja nauki już w okresie powojennym, pozwoliła na zdanie ogólnokształcącej „małej
matury”. Zawód i dyplom technika budowlanego uzyskał we wrześniu 1949 roku w Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu. Warto w tym miejscu podać skalę trudności tego kształcenia, polegającej mianowicie
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W wyniku wysokiej oceny pracy zawodowej i społecznej
kolega Winicjusz Krotla został uhonorowany wysokimi
odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi.
Wśród nich są: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, srebrna i złota Odznaka
Honorowa PZITB, medale i odznaki oraz dyplomy
honorowe.

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB

Obradujący 21 kwietnia 2018 w Katowicach XVII Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa podsumował miniony rok pracy i kończącą się
IV kadencję oraz wybrał nowe władze na lata 2018-2022.
Przy wysokiej 92-procentowej frekwencji delegaci wybrali Prezydium - z przewodniczącym Zjazdu Edmundem Janicem oraz komisje zjazdowe. Uczestniczący w obradach prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki wręczył wyróżnionym członkom
organów statutowych Honorowe Odznaki PIIB. W swoim wystąpieniu akcentował potrzebę świadomości zadań naszego samorządu
i społecznych oczekiwań względem niego oraz troski o prestiż zawodu inżyniera, w szczególności w związku z ogłoszeniem bieżącego
roku Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Życzył delegatom odważnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów.

Na zdjęciu Winicjusz Krotla
w gronie koleżanek i kolegów

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych przedstawili skrótowo swoje sprawozdania, przedłożone
z wyprzedzeniem delegatom do dyskusji podczas spotkań przedzjazdowych. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka podkreślił
sprawne funkcjonowanie organów i biura ŚlOIIB realizujących założone cele. Wyraził uznanie dla poświęcenia i ogromu pracy
wykonanej przez członków organów od momentu utworzenia przed 16 laty samorządu zawodowego. W minionym roku w 2 sesjach
egzaminacyjnych uprawnienia budowlane uzyskało 491 osób, a od początku istnienia ŚlOIIB nadano 6833 uprawnienia. Nowoczesna,
własna siedziba jest dobrym miejscem na szkolenia i spotkania członków. Podejmowane przez lata działania i zaangażowanie
na rzecz środowiska zawodowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego znajdują społeczną akceptację.
Delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów, absolutorium dla Rady ŚlOIIB za 2017 rok, budżet i Zasady gospodarki
finansowej na 2018 rok oraz Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2018 – 2022, a także przyjęli uchwałę w sprawie nadania
godności Honorowego Przewodniczącego Rady ŚlOIIB Stefanowi Czarnieckiemu.

oraz z profesorem
Leonem Rowińskim
z Politechniki Śląskiej.
Naszym młodszym koleżankom i kolegom, z czasem wypełnionym zajęciami i pracą, niech przedstawienie osoby
kolegi Winicjusza Krotli, z Jego sposobem na godzenie różnorodnych zajęć w trudnych sytuacjach życiowych,
służy za przykład swoistej samorealizacji w trudnych warunkach.
Osobę Winicjusza Krotli przedstawił Jego młodszy kolega Henryk Anders.
Zdjęcia pochodzą z archiwum oddziałowego PZITB.

Ważną część XVII Zjazdu stanowiły wybory przewodniczących i składów osobowych poszczególnych organów oraz delegatów
na Krajowe Zjazdy PIIB w nowej kadencji. Na stanowiska przewodniczących wszystkich organów statutowych zostały wybrane nowe
osoby, ponieważ ustępujący przewodniczący pełnili te funkcje przez 2 kolejne kadencje. Nowo wybrany przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski dziękując za wybór zapewnił, że uczyni wszystko by nie zawieźć delegatów, którzy oddali na niego swój głos,
a tych którzy na niego nie głosowali chce przez swoje działania również do siebie przekonać. Jako przewodniczący Rady będzie
słuchał każdego, kto ma ciekawe propozycje dla Izby i chce pracować na rzecz jej członków, dotyczy to również osób które nie zostaną
wybrane do statutowych organów, a szerokie otwarcie Izby na wszystkich członków traktuje jako priorytet działań w nowej kadencji.
Do organów statutowych Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrano grupę członków Katowickiego Oddziału
PZITB. Ustępujący przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka będzie w nowej kadencji przewodniczącym Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, w Radzie ŚlOIIB będą pracować: Grzegorz Bojanowki, Andrzej Nowak, Maria Świerczyńska i Andrzej
Dobrowolski, w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Henryk Anders, Bożena Bujoczek i Ilona Mrozek, w Okręgowym Sądzie
Dyscyplinarnym Małgorzata Mazur.
Maria Świerczyńska
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X Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
Jubileuszowa, dziesiąta konferencja pn. „Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”,
organizowana w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2018 w sali
konferencyjnej „Budynku X" Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Tematy omawiane w poszczególnych sesjach
konferencyjnych dotyczyły przedsięwzięcia
programowego
pn.
„Nowoczesne
rozwiązania w budownictwie powszechnym”.
Honorowego patronatu udzielili temu
przedsięwzięciu marszałek województwa
śląskiego, Politechniki Śląska i Częstochowska
oraz miasto Gliwice i województwo śląskie.
Organizatorami konferencji byli uczestnicy
Forum Budownictwa Śląskiego, m.in.: Śląska
Izba Budownictwa, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB
w Katowicach, Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach oraz Oddział PZITB w Gliwicach, Śląski Oddział ITB i Regionalny Związek
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Sesję inauguracyjną otworzył, witając przybyłych na konferencję, nowo wybrany prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Mariusz Czyszek. Podczas otwarcia zabierali głos również reprezentanci głównych organizatorów. W pierwszym dniu
konferencji odbyły się jeszcze dwie sesje. W sesji drugiej, poświęconej głównie problemowi rewitalizacji, przedstawiono
tematy: „Ekonomiczne budowanie i remontowanie…”, „Energetyczne aspekty rewitalizacji przestrzeni miasta”,
„Projektowanie zrównoważone w rewitalizacjach”, „Rewitalizacja systemów dociepleń” oraz 2 wykłady na temat oczekiwań
użytkowników przestrzeni publicznej. Sesja trzecia, w której wygłoszono m.in. wykład pt. „Program badawczy architektury
kosmicznej”, dotyczyła głównie architektury przyszłości, a w wystąpieniach firm przedstawiciele Arsanit Sp. z o.o. i Farby
Kabe Polska Sp. z o.o. mówili o rewitalizacji systemów dociepleń i stwierdzonych w nich błędach wykonawczych; te firmy
reklamowały również swoje produkty na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych w ramach konferencji.
W drugim dniu zaplanowano 2 sesje. Pierwsza dotyczyła nadzorowania przetwarzania danych, po zmianach związanych
z wprowadzeniem w życie 25 maja 2018 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO; nowe przepisy mają na celu
zapewnienie ujednoliconego poziomu ochrony danych w całej Unii Europejskiej i dotyczą wszystkich podmiotów, które
na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. W kolejnej sesji panel dyskusyjny poświęcono tematom
jawności życia publicznego i przyszłości rewitalizacji w aspekcie aktualnych wymagań oraz budownictwu mieszkaniowemu
– socjalnemu i komunalnemu. Były też 2 wykłady na temat problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektami
budowlanymi, w tym budynkami inteligentnymi. Większość interesujących wykładów została opracowana i wygłoszona
przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, m. in. dziekana wydziału dra hab. inż. arch.
Klaudiusza Frossa. Materiał z konferencji Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości publikowany jest
w czasopiśmie „Forum Budownictwa Śląskiego”.
Maria Świerczyńska
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XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB
W dniach 29-30 czerwca 2018 obradował w Warszawie, przy około
97-procentowej frekwencji, Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.
Wybrani w okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych delegaci
na Krajowe Zjazdy PIIB w nowej kadencji ocenili działalność samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa w 2017 roku i wybrali władze PIIB
na piątą kadencję, tj. lata 2018-2022.

Oprócz licznie przybyłych delegatów, reprezentujących blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele organów rządowych
(m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert Książek), stowarzyszeń naukowo-technicznych i samorządów zawodowych.
Obrady XVII Zjazdu otworzył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. W swoim wystąpieniu przypomniał, że inżynierowie
budownictwa zawsze chcieli mieć swój samorząd zawodowy - silną organizację, reprezentującą i broniącą interesów środowiska.
Taką organizację udało się przez minione lata zbudować i należy o nią dbać. Podkreślał potrzebę należytego i sumiennego
wykonywania zawodu przez członków PIIB, zgodnie z zasadami Kodeksu etycznego, bowiem losy samorządu zależą od każdego
z nas. W części oficjalnej zabierali głos również zaproszeni goście. Wiceminister Artur Soboń akcentując wolę współpracy
z Izbą zapewniał, że prace nad ustawą o zawodach nie doprowadzą do dezintegracji procesu inwestycyjno-budowlanego,
a przygotowywane przepisy będą funkcjonalne i uwzględniające specyfikę obu zawodów. Reprezentanci stowarzyszeń
naukowo-technicznych i zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych podkreślali dobre współdziałanie z PIIB w wielu ważnych
dla budownictwa sprawach, dotyczących m.in. regulacji prawnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy dbałości o jakość
świadczonych usług.
XVII Zjazd PIIB prowadził Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej OIIB, przy wsparciu dwóch
wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczanie odznaczeń.
Z ŚlOIIB Medal Honorowy PIIB otrzymał Stefan Czarniecki, członek Katowickiego Oddziału PZITB, a Honorową Odznakę PIIB
Krystyna Trojan.
Podczas dwudniowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania przewodniczących
organów statutowych Krajowej Izby, udzielili absolutorium Krajowej Radzie, przyjęli budżet na 2019 rok i wybrali przewodniczących
organów statutowych oraz składy osobowe organów na nową kadencję. W nowej kadencji funkcję prezesa Krajowej Rady PIIB
będzie pełnił prof. Zbigniew Kledyński z Mazowieckiej OIIB. Do krajowych organów zostało wybranych 10 członków ŚlOIIB,
wśród nich Franciszek Buszka i Maria Świerczyńska – członkowie Katowickiego Oddziału PZITB. Po dyskusjach delegaci przyjęli
również regulamin w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, program działania PIIB w piątej kadencji i sprawozdanie
Komisji Uchwał i Wniosków oraz „Stanowisko”, wyrażające stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta
i inżyniera budownictwa
Maria Świerczyńska

Wyjazd techniczny do Tychów
15 czerwca 2018 grupa członków Oddziału PZITB w Katowicach uczestniczyła
w wycieczce technicznej na budowę unikalnych obiektów, wznoszonych
w Tychach przy ul. Paprocańskiej, na wzór budowli w Asyżu. Jest to
niewyobrażalne przedsięwzięcie, bardzo ciekawe architektonicznie,
prowadzone z wielkim oddaniem przez kilka osób.
Budowa trwa 18 lat. Kamień węgielny został poświęcony
w 1999 roku, od tego czasu zakonnicy wspomagani
przez chętnych wiernych wspólnymi siłami budują swoją
świątynię. Prowadzący budowę to:
- reprezentujący Inwestora o. Wawrzyniec Jaworski
- główny projektant architektury - Stanisław Niemczyk
- współpraca – Anna Wojtecka, Robert Wojtecki
- konstrukcja - Marta i Leszek Weszke
Budowę kościoła pw. Świętych Franciszka i Klary
oraz klasztoru franciszkanów rozpoczęto w 2000 roku.
Pierwszym obiektem wzniesionym na miejscu przyszłej
świątyni była kaplica Porcjunkula. Powstała na wydzielonym
fundamencie. Była symbolem początku, bowiem od małej
kaplicy Porcjunkuli pod Asyżem, którą św. Franciszek otrzymał
w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami,
rozpoczęła się osiemset lat wcześniej historia franciszkanów.

Kaplica była zatem jakby kamieniem węgielnym całego kościoła. Teren ten był jednak niewielki a zamiar inwestycyjny bogaty
- miał stanąć kościół i klasztor.
Architekt przyjął koncepcję wertykalnej kompozycji – dwupoziomowy kościół zbudowany na planie krzyża, wysokie wieże,
wielopiętrowy budynek klasztoru. W programie ideowym świątyni uwzględnił elementy symboliczne, ważne dla duchowości
franciszkańskiej, jak kaplica Porcjunkula, grób św. Franciszka, umieszczony w dolnym kościele krzyż z San Damiana zarysowany
na stropie dolnego kościoła. Pięć wież nawiązuje do pięciu ran Ukrzyżowanego (4 wieże o wys. 40 m symbolizują rany rąk
i nóg, najwyższa, symbolizująca serce – osiągnie wysokość 70 m). Chrzcielnica zaprojektowana została na poziomie górnego
kościoła, dokładnie nad miejscem symbolicznego grobu św. Franciszka. Pomiędzy kościołem a murami klasztoru powstała
uliczka przypominająca nastrojem ciasne uliczki średniowiecznego Asyżu.
Tak bogaty projekt architektoniczny znalazł odpowiednie, złożone rozwiązania konstrukcyjne. Podstawowym budulcem
jest jasny kamień (dolomit z kamieniołomu w Libiążu) oraz beton, w części barwiony na kolory: czerwony, grafitowo-czarny
i brązowy (jak umbra, kolor ziemi Umbrii, w której leży Asyż). Wyzwaniem dla konstruktorów była wizja więźby dachowej jaką
zaproponował architekt; drewniana więźba przykrywa dużą kubaturę kościoła górnego. Ciężar więźby dachowej przejął ganek
obejścia modlitewnego łączący pięć wież.
Realizacja od wielu lat jest efektem współpracy kilku osób bez reszty oddanych w tworzenie wielkiego dzieła sztuki budowlanej,
które budzi szczery podziw. Byliśmy pod wrażeniem wielkości obiektu i zaangażowania osób mających udział w tej realizacji.
Jednocześnie jako fachowcy w dziedzinie budownictwa mamy obawy, czy upływający czas nie spowoduje degradacji wykonanych
wcześniej fragmentów. Należałoby znaleźć sposób na realną pomoc w ukończeniu dzieła, które tworzy ważny rys naszej historii.
Elżbieta Sobera

Nagrodzone budowy z województwa śląskiego

XXVIII edycja Konkursu PZITB
„Budowa Roku 2017”
Organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
od 1989 roku konkurs - przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, następnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - ma na celu wyłonienie obiektów
budowlanych, dla których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Przedmiotem konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny
(również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu
mogą dokonywać uczestniczące w procesie budowlanym jednostki z polską osobowością
prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym
deweloperzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlanomontażowych - generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom
zgłaszającym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 czerwca 2018 w gmachu
Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

14

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

Budynek parku wodnego wraz z elementami zagospodarowania w Tychach przy ul. Sikorskiego
Tytuł "Budowa Roku 2017" - nagroda I stopnia (Grupa V - Obiekty użyteczności publicznej)
Inwestor: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, Tychy
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Warszawa
Jednostka projektowa: SCHICK Architekci, Ruda Śląska
Dyrektor Kontraktu: mgr inż. Rafał Kuraj
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Rywacki
Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Karnus
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Truszczyński, mgr inż. arch. Paweł Kobierzewski,
mgr inż. arch. Irena Kokot (architektura), mgr inż. Mirosław Pacek,
mgr inż. Anna Karp (konstrukcja)
Park Wodny obejmuje budynek główny wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi nieckami basenowymi i tarasami, kompleks
symulatora surfingu, sauny (w tym saunę zewnętrzną), wanny z hydromasażem, miejsca do relaksu oraz kompleks zjeżdżalni,
przestrzeń konferencyjno-edukacyjną z zapleczem wystawienniczym, gastronomię oraz administrację całego zespołu,
budynek techniczny, a w nim m.in. stację transformatorową, pomieszczenie kogeneracji i wymiennikownię. Budynek
techniczny jest połączony z budynkiem głównym łącznikiem technicznym. Park Wodny stanowi spełnienie oczekiwań dzieci,
młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, sportowców, osób samotnych oraz rodzin. Powierzchnia zabudowy wynosi
7938,33 m2, powierzchnia użytkowa 15 899,70 m2, a kubatura budynku 89 429,22 m3. Całość prac wykonano w ciągu
38 miesięcy.
Informator Katowickiego Oddziału PZITB

15

infrastruktury drogowej. Prace były realizowane w najstarszym polskim lunaparku w Chorzowie i dotyczyły największej
w tej części Europy kolejki górskiej, która zachwyca parametrami: wysokość - 40 m, prędkość - 95 km/h, inwersje - 4, długość
toru - 908 m, czas przejazdu - 104 sekundy. Generalny wykonawca inwestycji realizował też wszystkie obiekty towarzyszące
(dekoracje), które nawiązują do legendy powstania naszego państwa. Cały obiekt ma również charakter edukacyjny.
Aby odtworzyć klimat tamtych czasów, fasady wszystkich elementów wykonano z polimerobetonu o odpowiedniej
imitacji lub z drewna, a dachy wszystkich obiektów – z blachodachówki imitującej gonty. Powierzchnia zabudowy wynosi
1185,65 m2, powierzchnia użytkowa 978,02 m2, a kubatura obiektów około 4600,00 m3. Całość prac wykonano
w ciągu 6 miesięcy.
.

NADZÓR INWESTORSKI Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, NAGRODZONA
REALIZACJA SPOZA ŚLĄSKA

Zespół obiektów tematycznych towarzyszących urządzeniu rozrywkowemu
Lech Coaster (kolejka górska) w Chorzowie, Plac Atrakcji
Tytuł "Budowa Roku 2017" - nagroda I stopnia (Grupa IX - Obiekty oceniane indywidualnie)
Inwestor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., Chorzów
Generalny wykonawca: eRSbet Sp. z o.o., Nowy Sącz
Jednostki projektowe: Plus8.pl S.C. M. Górczyński Ł. Pluta R. Seemann, Zabrze (Stanica i obiekty otaczające),
TIM INVEST architektura Tadeusz Kostoń, Chorzów (Restauracja Lech Restaurant)
Kierownicy budowy: Waldemar Janisz, mgr inż. Leszek Kociołek
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Ziemiański
Główni projektanci: Stanica i obiekty otaczające: dr inż. arch. Michał Górczyński (architektura i konstrukcja),
Restauracja Lech Restaurant: Tadeusz Kostoń (architektura), mgr inż. Witold Chmura (konstrukcja)
Motywem przewodnim kolejki, do którego nawiązuje jej nazwa, jest legenda o powstaniu Państwa Polskiego i jej bohater –
legendarny Lech. Otoczenie kolejki stanowią dekoracje nawiązujące do piastowskiego grodu. Elementem strefy oczekiwania
na przejazd kolejką jest media room, w którym pasażerowie mogą obejrzeć wprowadzający ich w tematykę kolejki film,
przygotowany przez Platige Image. Tor kolejki ciemnoszary ze złotym paskiem wzdłuż szyn, podpory jasnoszare. Na czele
pociągu logo kolejki z motywem orła nawiązującego do polskiego godła.
Przedmiotem inwestycji był zespół obiektów towarzyszących: budynek peronu kolejki –„stanica” z jej bezpośrednim obejściem,
warsztat kolejki, konstrukcja „sztuczne drzewo”, obiekt małej gastronomi, dwie wieże „strażnicze”, obiekt gastronomiczny „Lech
Restaurant” z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym i tarasem, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa
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Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze
Tytuł "Budowa Roku 2017" - nagroda I stopnia (Grupa VIII - Obiekty komunikacji drogowej i kolejowej)
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Kraków
Dyrektor projektu: mgr inż. Rafał Zahuta
Generalny wykonawca: Budimex S.A., Warszawa Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie
Dyrektor kontraktu: mgr inż. Dariusz Bac
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Wójcik
Nadzór inwestorski: MP-Mosty Sp. z o.o., Kraków, INKO Consulting Sp. z o.o., Pszczyna
Inżynier Kontraktu: mgr inż. Wojciech Zachwieja
Jednostka projektowa: Halcrow Group Sp. z o.o., Oddział Polska (Jacobs)
Główni projektanci: mgr inż. Leon Ludkiewicz (branża kolejowa); mgr inż. Wojciech Jarominiak, mgr inż. Tomasz Szurowski,
mgr inż. Sławomir Świrski (branża mostowa); arch. Maciej Połomski (architektura)
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Łącznica umożliwiła uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny –
Skawina i dalej w kierunku Oświęcimia i Zakopanego. W ramach zadania wykonano nowe przystanki kolejowe Kraków
Zabłocie i Kraków Podgórze. Najbardziej charakterystycznymi elementami budowanej łącznicy są estakady i wiadukty
kolejowe. Miejsce w którym zlokalizowano łącznicę wymusiło wyniesienie niwelety toru kilkanaście metrów nad
otaczający teren. Obiekty inżynierskie są zlokalizowane nad pomieszczeniami handlowo-usługowymi przystanku
Zabłocie, ulicami Dekert i Dąbrowskiego, węzłem drogowym ulic Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców
Śląskich, nad linią tramwajową w ciągu ulic Wielickiej i Limanowskiego oraz nad nasypem i wiaduktem kolejowym
w ciągu linii nr 91 w rejonie ulic Dąbrowskiego i Dekerta. Wyniesione estakady i wiadukty mają łączną długość ponad
1500 m. Estakady kolejowe wykonano w spadku podłużnym 2% w kierunku Zabłocia. Zastosowano łuki poziome
o promieniu od 267 do 330 m. Ustrój nośny to konstrukcja belkowa stalowo-betonowa ciągła, wieloprzęsłowa,
z jazdą pośrednią. Konstrukcja składa się z dwóch stalowych dźwigarów poprzecznie połączonych żelbetowym korytem
zespolonym (na tłuczeń, tory i kable sterowania ruchem kolejowym). Dźwigary mają przekrój skrzynek prostokątnych
szerokości 0,9 m i wysokość 2,6 m oraz zmienną wysokość nad podporami najdłuższego przęsła, gdzie ich wysokość
dochodzi do 9,0 m. Wierzchy skrzynek, poza rejonem podpór najdłuższego przęsła, są równoległe do profilu toru.
Dźwigary nad podporami najdłuższego przęsła są stężone stalowymi ryglami. Estakady oparto na 30 podporach.
Filary są typu „T” – jednosłupowe, żelbetowe, z obustronnymi konsolami, na których oparto łożyska. Słup podpory
ma kształt graniastosłupa ośmiobocznego. Przyczółki nawiązują konstrukcyjnie do filarów. Podpory są posadowione
na palach CFA. Powierzchnia zabudowy wynosi 2540,00 m2 (budynki przystanków), powierzchnia użytkowa
1450,00 m2 (budynki przystanków), a kubatura 3350,00 m3 (ogrzewane części przystanków). Łączna długość obiektów
inżynierskich, mostów, estakad i wiaduktów wynosi 1500 mb. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Projektanci z województwa śląskiego, nagrodzona realizacja spoza Śląska
Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454
Nagroda II stopnia (Grupa VIII - Obiekty komunikacji drogowej i kolejowej)
Inwestor: Województwo Opolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Generalny wykonawca: DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, Częstochowa
Główny wykonawca robót mostowych: Nowak – Mosty Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Jednostka projektowa: SWECO Engineering Sp. z o.o. (Dawniej Transprojekt Kraków), Kraków
Nadzór inwestorski: Konsorcjum firm: ROAD-SKAN-EXPERT, Pszczyna, eR GRUPA Sp. z o.o., Katowice
Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Zbroszczyk
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Adrian Miś, mgr inż. Mariusz Komrauz (branża drogowa),
mgr inż. Wojciech Otto, mgr inż. Ireneusz Kłysz (branża mostowa)
Główni projektanci konstrukcji: mgr inż. Marcin Błachut (główny projektant branży drogowej),
mgr inż. Maciej Olejarczyk (główny projektant branży mostowej)

Budowa ciągu komunikacyjnego obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 obejmowała
część drogową i mostową. Zbudowano nowe drogi klasy G łącznej długości 5,3 km, przebudowano i zbudowano odcinki
innych dróg łącznej długości 1,64 km. Zbudowano drogi transportu rolnego łącznej długości 3,58 km, skrzyżowania
i rondo (5 typu i 3 ronda zwykłe) oraz miejsce kontroli pojazdów. W części mostowej wykonano też wiadukt PG-01
nad drogą do śluzy Wróblin, most MD-02 nad rzeką Mała Panew oraz wiadukty WD-04 nad linią kolejową PKP
i bocznicą do Elektrowni Opole, WD-06 wiadukt nad linią kolejową PKP, WD-07 nad ulicą Elektrownianą. Obwodnica
usprawnia ruch drogowy w rejonie dzielnicy Wróblin miasta Opola i miejscowości Czarnowąsy (obecnie dzielnica
Opola). Część obwodnicy położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (obszary zalewowe) została
zaprojektowana i wykonana tak, aby mogła funkcjonować w trakcie powodzi porównywalnych do powodzi w roku
1997 i 2010. Uzyskano to dzięki wyniesieniu jezdni i systemu odwodnienia (elementów kanalizacji deszczowej) ponad
poziom wód powodziowych. Jednocześnie obwodnica praktycznie nie wpływa na piętrzenie się wód powodziowych,
a tym samym – na zmianę granic obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Powierzchnia zabudowy wynosi
146 400,00 m2. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.

Waldemar Szleper
W artykule wykorzystano materiał z katalogu konkursowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2017”
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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

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
ZAPRASZA
na konferencję naukowo-techniczną

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH
Tereny pogórnicze, nieciągłe deformacje terenu, awaryjne stany budynków

która odbędzie się
w dniach 15 ÷ 16 listopada 2018 roku
w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12
Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia
specjalistycznego spełniającego wymogi określone w systemach
zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
budowlanych zgodnie z normami serii PN - ISO - 9000,
oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Do prowadzenia wykładów wzbogaconych znaczną ilością przykładów
obliczeniowych, zaprosiliśmy grono specjalistów z tej dziedziny,
prezentujących aktualne podejście do powyższej problematyki.
PROGRAM KONFERENCJI OBEJMUJE :
• wykłady, w tym przykłady obliczeń, zamówione u autorów,
• dyskusje oraz możliwość zadawania pytań autorom wykładów,
• prezentacje firm produkujących i oferujących materiały dla budownictwa
na terenach górniczych,
• wycieczkę techniczną.

Opracowanie:
Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski
Koła Oddziału PZITB Katowice
Koło przy Ośrodku
Szkolenia i Rzeczoznawstwa
Przewodnicząca: Małgorzata Mazur
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 - Stanisław Nardelli
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Koło Młodych PZITB
Przewodniczący - Michał Bal
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Drukarnia Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl

Informacje i zapisy na www.pzitb.katowice.pl
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NAKŁAD: 250 szt.

