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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

 Mijający rok 2020 był pod wieloma względami wyjątkowy dla nas wszystkich, jak również 
dla naszego Oddziału.

Katowicki Oddział PZITB był w tym roku głównym organizatorem jubileuszowych XXXV Warsztatów 
Pracy Projektanta Konstrukcji – na szczęście udało nam się zrealizować tę ważną doroczną 
konferencję tuż przed wybuchem pandemii.

Na ten rok przypada również 85-lecie Oddziału PZITB w Katowicach. Planowaliśmy skromną 
uroczystość z okazji tej rocznicy połączyć z tradycyjnym spotkaniem przedświątecznym, niestety 
gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem i wzmocnione obostrzenia udaremniły nasze plany.

Również w związku z pandemią planowane na dzień 31 marca 2020 Walne Zgromadzenie Członków 
Oddziału byliśmy zmuszeni przenieść na inny, bezpieczny termin. WZO Katowickiego Oddziału PZITB 
odbyło się 1 lipca 2020, przy zachowaniu wszelkich przepisów sanitarnych. W tym dniu zostałem 
ponownie wybrany na przewodniczącego Katowickiego Oddziału PZITB; WZO wybrało również 
władze Oddziału na nową kadencję w latach 2020-2024.

We wrześniu, zamiast w czerwcu 2020, odbył się w Opolu Krajowy Zjazd PZITB, podczas którego 
delegaci z całej Polski wybrali przewodniczącą PZITB, prof. dr. hab. inż. Marię Kaszyńską i nowe 
władze Związku na lata 2020-2024. 

Mimo pandemii praca w naszym Oddziale przebiega  w miarę normalnie. Szkolenia odbywają się 
głównie w trybie zdalnym, na platformie internetowej, w miarę możliwości również stacjonarnie. 
Udało nam się porozumieć z ŚlOIIB na temat finansowania udziału członków ŚlOIIB w szkoleniach 
online.

Zorganizowaliśmy kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane – wiosenna sesja odbyła się 
z powodu pandemii jesienią – niestety sesja jesienna, która miała rozpocząć się 4 grudnia 2020 
została odwołana z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem. 

Mimo niezwyczajnych warunków, z którymi przychodzi nam mierzyć się już od wielu miesięcy, 
zachęcam Koleżanki i Kolegów do działalności w naszym Stowarzyszeniu oraz częstego odwiedzania 
strony internetowej, na której zamieszczamy istotne informacje.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok  
życzę Wam dużo zdrowia, serdeczności i optymizmu.

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), kontynuator Polskiego Związku Inżynierów 
Budowlanych (PZIB), obchodził w ubiegłym roku 85-lecie działalności; z tej okazji odbył się w stolicy  
4 października 2019 roku 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Zjazd Założycielski PZIB 
miał miejsce w Warszawie 4-5 maja 1934 roku. Wybrany podczas tego Zjazdu Zarząd Główny zdecydował 
o powstaniu w pierwszej kadencji PZIB sześciu Oddziałów Terenowych – w Warszawie, Gdyni (Oddział 
Morski), Katowicach (Oddział Śląsko-Dąbrowski), Krakowie, Lwowie i Poznaniu. 
Powstanie PZIB było wynikiem formalnej legalizacji zawodu inżyniera budowlanego w pierwszym 
polskim Prawie budowlanym z 16 lutego 1928, które ustanawiało odrębne uprawnienia budowlane  
dla architektów, inżynierów budowlanych oraz techników. 
Na 2 lata przed powstaniem PZIB grupa aktywnych społecznie śląskich inżynierów planowała zrzeszanie 
się inżynierów na wzór istniejącego już w tym czasie Stowarzyszenia Techników. Z ich inicjatywy 
zwołano w Katowicach z końcem 1932 roku zebranie organizacyjne, na którym wybrano Komitet 
Organizacyjny. Komitet postawił sobie za cel, oprócz zrzeszenia ogółu inżynierów budowlanych  
z terenów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, nawiązanie kontaktów z istniejącymi zrzeszeniami inżynierów 
innych specjalności. Starania te zostały uwieńczone powstaniem Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału PZIB  
w Katowicach, jednego z pierwszych Oddziałów PZIB. Zjazd Założycielski odbył się 24 maja 1935 roku  
w Katowicach, a pierwszym przewodniczącym został wybrany dr. inż. Stefan Kaufman. 

Etapy powojennej działalności

Po przerwie w działalności z powodu II wojny światowej, 25 października 1945 roku nastąpiło 
reaktywowanie Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego PZIB jako pierwszego po wojnie Terenowego 
Oddziału PZIB; przewodniczącym został Konstanty Wolniewicz. Powstanie w czerwcu 1948 roku 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z połączenia PZIB oraz powołanego w lutym  
1947 roku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa (SITB), rozpoczęło drugi etap 
powojennej działalności Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego, już jako Oddziału PZITB. Jesienią 1953 roku,  
w wyniku podziału terytorialnego ze względu na zakres działania Oddziału, utworzone zostały samodzielne 
Oddziały w Bielsku, Częstochowie i Gliwicach; po tym podziale pozostało w Katowickim Oddziale  
443 inżynierów i techników.

Na 2020 rok przypada 85 lat działalności Katowickiego Oddziału PZITB jako kontynuatora 
Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego PZIB. Pandemia koronawirusa i konieczność przestrzegania 

związanych z nią przepisów, m.in. dotyczących izolacji społecznej, uniemożliwiła 
organizację jubileuszowej uroczystości. Zarząd Oddziału planował tę uroczystość połączyć 

z tradycyjnym spotkaniem przedświątecznym. Niniejszym artykułem chcemy - z okazji 
85-lecia - przypomnieć i przybliżyć „korzenie” oraz formy działalności Katowickiego 

Oddziału PZITB – kontynuowane lub rozwijane.

85-lecie działalności  
Oddziału PZITB w Katowicach
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Mimo zmian organizacyjnych podstawowe cele PZITB, jak dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, 
godność i solidarność zawodową członków oraz propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej i rozwój 
technik budowlanych pozostają niezmienne. 

Przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB w latach 1935 - 2016

Historia Katowickiego Oddziału została dokumentowana w kronikach z lat 1988, 1994, 1998, 2005, 
2010 i 2015, w których wspominani są aktywni działacze związku oraz ważniejsze wydarzenia z życia 
Oddziału. Ponadto w ubiegłorocznym Informatorze PZITB, nawiązując również do historii Oddziału, 
przedstawiliśmy sylwetki wybranych przewodniczących Oddziału. Najdłużej - przez 23 lata (od 1993  
do 2016 roku) - pełnił tę funkcję Andrzej Nowak. Po zmianie statutu PZITB można być przewodniczącym 
przez 2 kadencje, tj. 8 lat - Andrzej Szydłowski jest przewodniczącym Oddziału wybranym na drugą 
kadencję.
W 2002 roku powstała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Katowicki Oddział PZITB odegrał ważną 
rolę w tworzeniu samorządu zawodowego na Śląsku. Wielu członków naszego Oddziału od początku 
istnienia ŚlOIIB działa w jej organach statutowych lub organach krajowych PIIB. Współpraca PIIB ze 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi odbywa się na podstawie porozumień o współdziałaniu. 
Pierwsze „Porozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SN-T)  
z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa z 26 sierpnia 2002 roku obowiązywało  
do 15 czerwca 2012; podpisali je przedstawiciele 7 stowarzyszeń skupiających inżynierów i techników 
różnych branż związanych z budownictwem, wśród nich branży konstrukcyjno-budowlanej PZITB. 
„Porozumienie o współdziałaniu SN-T z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa” z 15 czerwca 2012 było 
odnowieniem porozumienia z 2002 roku, podobnie jak kolejne porozumienia z 5 lutego 2015 i  z 12 grudnia 
2019. W ostatnim, obok współpracy w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków poprzez 
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organizację szkoleń branżowych, zaakcentowano rolę stowarzyszeń w przygotowaniu kandydatów 
ubiegających się o uprawnienia budowlane we współpracy z okręgową komisją kwalifikacyjną.
Powstanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa budziło obawy o spadek zainteresowania 
działalnością stowarzyszeń, bowiem zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000 roku przynależność osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie jest obowiązkowa, a do stowarzyszeń dobrowolna. Z perspektywy czasu 
można stwierdzić, że to nie powstanie ŚlOIIB, ale likwidacja na przełomie XX i XXI wieku licznych 
przedsiębiorstw wykonawczych oraz dużych biur projektów, których pracownicy zasilali szeregi naszego 
Katowickiego Oddziału poprzez uczestnictwo w zakładowych kołach PZITB, skutkowała gwałtownym 
spadkiem liczebności; w grudniu 1977 roku odnotowano rekordową w historii Oddziału liczbę członków 
- 3734 inżynierów i techników, aktualnie jest to liczba 159 osób (na koniec 2019 roku). Spadek 
spowodowany jest również wykruszaniem się w naturalny sposób starszych członków, natomiast nadal 
są problemy z pozyskiwaniem nowych, zwłaszcza spośród młodzieży.
Mimo zmieniających się warunków Katowicki Oddział z powodzeniem realizuje działalność statutową. 
Środki finansowe ze składek pokrywają ją zaledwie w kilku procentach, więc fundusze pozyskiwane 
są z organizacji cyklicznych konferencji naukowo-technicznych oraz z działalności Ośrodka Szkolenia  
i Rzeczoznawstwa; połączenie dwóch odrębnych ośrodków działających od lat 90. i 80. ubiegłego wieku 
nastąpiło w 2016 roku. Ośrodek ten prowadzi od lat działalność gospodarczą oferując usługi w zakresie 
projektowania i rzeczoznawstwa oraz szeroką gamę szkoleń i kursów adresowanych do pracowników  
lub członków różnych podmiotów związanych z budownictwem. W seminariach organizowanych  
w naszym Oddziale uczestniczyło liczne grono członków ŚlOIIB, a w kursach przygotowawczych duże 
grupy osób zdających egzaminy na uprawnienia budowlane.
Od 1986 roku Katowicki Oddział jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta 
Konstrukcji, we współpracy z Oddziałami PZITB z bielska Białej, Gliwic i Krakowa, będąc co 4 lata jest 
głównym organizatorem - ostatnio w marcu bieżącego roku. Co rok podczas Warsztatów odbywają się 
spotkania Klubu Prezesów Polski Południowej – nieformalnej struktury w ramach PZITB, mającej na celu 
zacieśnienie współpracy pomiędzy Oddziałami z południa Polski.

W 2014 roku nasz Oddział zorganizował po długiej przerwie I konferencję techniczną związaną  
ze szkodami górniczymi pn.„Obiekty budowlane na terenach górniczych”, powtarzaną co 2 lata  
we współpracy z Śląskim Oddziałem ITB. W tym z powodu pandemii nie doszła do skutku IV konferencja.

Wypracowane środki przeznaczane są na prowadzenie biura Oddziału, pomoc finansową dla będących 
w potrzebie seniorów, dofinansowanie udziału członków Oddziału w konferencjach, czy wsparcie 
dorocznego Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych. Brak możliwości 
finansowych na organizację popularnych w latach minionych wycieczek technicznych krajowych  
lub zagranicznych, rekompensuje działalność koła pod przewodnictwem Elżbiety Sobery, które organizuje 
doroczne wyjazdy do Warszawy z bogatym programem technicznym i kulturalnym oraz wycieczki  
na ciekawe śląskie budowy.
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W 2008 roku powstało Forum Budownictwa Śląskiego – platformy wspólnego działania przedstawicieli 
samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze 
budownictwa województwa śląskiego. Celem Forum jest reprezentowanie wspólnego stanowiska 
do projektów legislacyjnych dotyczących zwłaszcza racjonalizacji procesów inwestycyjnych, zmian  
w systemie zarządzania i planowania przestrzennego, nowelizacji ustaw o zamówieniach publicznych 
oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Katowicki Oddział jako uczestnik Forum był wraz z ŚlOIIB i Śląską Izbą Budownictwa (ŚIB) 
współorganizatorem kilku konferencji pn. „Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości”, 
uczestnicząc wcześniej w seminariach przygotowujących program konferencji, podczas których 
podejmowano ważne dla środowiska budowlanych tematy. Jesienią w ramach Forum odbywa się Śląska 
Gala Budownictwa, doroczna uroczystość mająca na celu uhonorowanie osób i podmiotów wyróżniających 
się w działalności na rzecz szeroko pojętego budownictwa. W latach minionych kilku działaczy naszego 
Oddziału zostało podczas Gali uhonorowanych godnością „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, byli to 
Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki, Marian Ostapczyk i Jan Witkowski, oraz „Autorytet Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej” – Janusz Krasnowski, Kazimierz Konieczny i Andrzej Nowak. Także nasz Oddział 
otrzymał tytuł z nagrodą, którą odebrał Andrzej Nowak, jako jego długoletni przewodniczący.

W ramach Katowickiego Oddziału działa 6 kół - koła oraz ich przewodniczący w bieżącej kadencji 
są wymienieni w stopce Informatora – oraz 3 komisje: Samopomocy Koleżeńskiej, z przewodniczącą 
Elżbietą Soberą, Nowych Technik, z przewodnicząca Martą Kadelą i Odznaczeń z przewodniczącym 
Tadeuszem Cichockim. 

Wybuch pandemii koronawirusa był sporym utrudnieniem w pracach Oddziału. Podczas lockdownu 
biuro było zamknięte, praca odbywała się zdalnie. Dopiero lekkie osłabienie koronawirusa umożliwiło 
przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Oddziału i wyboru władz na nowa kadencję. 
Nowe uwarunkowania sprawiły, że Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa bardzo szybko wypracował 
organizację szkoleń online na platformie internetowej. Również przy wykorzystaniu tej platformy 
odbywają się cykliczne posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału.
Z nadzieją na rychłe zgaszenie pandemii koronawirusa życzymy wszystkim członkom jak najszybszego 
powrotu do normalności i aktywnego uczestnictwa w działalności Katowickiego Oddziału PZITB.

Maria Świerczyńska
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Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji stanowią od lat  
największe w kraju specjalistyczne szkolenie zawodowe osób z branży budowlanej.  

Głównym organizatorem jubileuszowych warsztatów był obchodzący w tym roku 
85-lecie istnienia Oddział PZITB w Katowicach,  

we współpracy z Oddziałami PZITB z Bielska-Białej, Gliwic i Krakowa.

XXXV WPPK kontynuowały rozpoczęty w 2018 roku czteroletni cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania  
w budownictwie”. Temat przewodni „Konstrukcje metalowe” rozbudowano o zagadnienia dotyczące lekkiej obudowy, 
posadzek przemysłowych i stalowych rusztowań. Podobna tematyka, jak podczas warsztatów przed ośmiu laty, została 
teraz przedstawiona w zaktualizowanym wydaniu, z uwzględnieniem zmian zachodzących przez lata w zakresie 
technologicznym, materiałowym i normalizacyjnym.
Konferencja WPPK organizowana początkowo dla projektantów konstrukcji budowlanych, stała się z czasem największym 
w kraju specjalistycznym szkoleniem zawodowym osób z branży budowlanej. Tegoroczne warsztaty zgromadziły ponad 
400 uczestników. Byli wśród nich projektanci branży konstrukcyjnej i komunikacyjnej, wykonawcy, wykładowcy uczelni 
technicznych kształcących inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących materiały lub technologie 
budowlane oraz programy wspomagające projektowanie. 
Patronat branżowy nad XXXV WPPPK 2020 objęła Krajowa Rada PIIB i Śląska OIIB, a patronat honorowy Małopolska 
OIIB – obie okręgowe izby reprezentowali przewodniczący okręgowych rad Roman Karwowski i Mirosław Boryczko.  
Na zaproszenie organizatorów przybył również przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
Ryszard Trykosko. 
 

       
XXXV WPPK 2020 otworzył przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB Andrzej Szydłowski, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego konferencji, a jej problematykę przedstawił przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż.  
Jan Zamorowski, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, odpowiadający za program wykładów 
pod względem merytorycznym. Po wystąpieniach zaproszonych gości: Ryszarda Trykosko, Romana Karwowskiego 
i Mirosława Boryczki tematykę XXXIV WPPK 2019 przypomniał przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej 
Przemysław Pępek, a o przyszłorocznej mówił przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB Maciej Gruszczyński. 
Wykład inauguracyjny na temat polskich osiągnięć w zakresie konstrukcji stalowych wygłosił dr hab. inż. Krzysztof 
Żółtowski, prof. Politechniki Gdańskiej. 
Problematyka konferencji odpowiada kryteriom specjalistycznego szkolenia zawodowego, zgodnie z normą  
PN-ISO-9000, i wymogom stałego dokształcania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Biorący udział w warsztatach otrzymali 4-tomowe wydawnictwo, składające się z 3-tomowej monografii zawierającej 
31 recenzowanych wykładów oraz jednego tomu z materiałami konferencyjnymi i informacjami techniczno-
promocyjnymi. Wśród uczestników było liczne grono członków PIIB z całej Polski, w tym 66 osób z Śląskiej OIIB.

Tradycyjnie towarzyszyły konferencji stoiska wystawiennicze, na których swoje produkty prezentowało 46 firm, 
wśród nich 10 firm komputerowych, 8 partnerów merytorycznych i 6 patronów medialnych. Generalnymi partnerami 
merytorycznymi były firmy NDI, PERI i Polskie Towarzystwo Cynkownicze, a patronami medialnymi 6 wydawnictw 
popularnych w środowisku budowlanych czasopism: „Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”, „Inżynier 
budownictwa”, „Materiały Budowlane”, „Izolacje”, „Builder”. Ciekawostką dla odwiedzających stoisko firmy „NOWAK 
– systemy obróbki betonu” była możliwość przetestowania symulatorem jazdy wózka widłowego jakości wykonania 
posadzek przemysłowych. 
W konkursie na „Lidera Wystawy”, odbywającym się w 3 kategoriach, pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
zdobyły decyzją jury konkursowego następujące firmy: HARD CHRIS Krzysztof Tomera w kat. materiały budowlane, 
HILTI POLAND Sp. z o.o. w kat. technologie budowlano-montażowe i DLUBAL SOFTWARE Sp. z o.o. w kat. programy 
komputerowe, a tytuł „Lidera Wystawy” firma KOELNER Sp z o.o. za wyróżniające się stoisko mobilne „RawlTruck”.



Organizatorzy zadbali również o atrakcyjny program „wieczorów inżynierskich”, zawierający elementy edukacyjne 
i rozrywkowe. W pierwszym dniu przygotowano panel dyskusyjny nt. „Zmiany w Prawie budowlanym dotyczące 
przygotowania dokumentacji projektowej dla przewidywanej inwestycji. Problematyka zakresu projektu 
wykonawczego i warsztatowego”. 
 

Moderatorem panelu był Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, a uczestnikami Elżbieta 
Oczkowicz, śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Małgorzata Boryczko, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego w Krakowie i Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB. T. Radziewski poinformował  
na wstępie o czekających uczestników procesu budowlanego zmianach, które niesie ze sobą podpisana 3 marca 
przez prezydenta Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw. Zabierające głos w dyskusji osoby z sali wyrażały zaniepokojenie nowymi zapisami, zwłaszcza w kontekście 
bezpieczeństwa obiektów budowlanych za które odpowiedzialni są inżynierowie budownictwa. 
Drugiego wieczoru o aspektach technicznych budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną mówili 
przedstawiciele generalnego wykonawcy - konsorcjum Besix/NDI, a muzyczną ucztę zgotował kwintet 
smyczkowy „Vołosi”. Trzeci wieczór wypełniła muzyka irlandzka w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego 
„Carrantouhill” i tańce irlandzkie grupy tanecznej „Salake”.

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, podsumowane każdego dnia dyskusją merytoryczną, 
prezentacje materiałów i technologii, konsultacje z wykładowcami i producentami materiałów budowlanych, 
spotkania i rozmowy, wymiana doświadczeń zawodowych. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie 
przewodniczących oddziałów PZITB z południa Polski oraz członków Komitetu Organizacyjnego z wykładowcami.

Na zakończenie konferencji przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB przekazał tradycyjną pałeczkę 
przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału PZITB – organizatora WPPK 2021.

Maria Świerczyńska
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XXXIV Walne Zgromadzenie  
Oddziału PZITB w Katowicach

W związku z brakiem quorum o godz. 13.00, WZO rozpoczęło się w drugim terminie, tj. o godz. 13.30.

Andrzej Szydłowski, przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB w kończącej się kadencji, przywitał zebranych, wśród 
nich przedstawiciela Zarządu Głównego PZITB – Sekretarza Generalnego ZG PZITB Wiktora Piwkowskiego oraz nowo 
przyjętych członków Katowickiego Oddziału, którzy w tym dniu otrzymali legitymacje członkowskie. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli „na wieczną wartę”.

Wybrano Prezydium WZO w składzie: przewodniczący Franciszek Buszka, z-ca przewodniczącego Tadeusz Cichocki, 
sekretarz Krystyna Stryczula i Komisje: Mandatowo-Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.

Wiktor Piwkowski mówił w swoim wystąpieniu o tym co się udało lub nie udało osiągnąć w PZITB w mijającej 
kadencji PZITB oraz o planach stowarzyszenia na przyszłość. Do sukcesów zaliczył przywrócenie możliwości 
ubiegania się techników o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, powołanie Komitetu BIM  
i organizację ważnych w środowisku budowlanym konferencji PZITB. Nie udało się natomiast w znaczący sposób 
zwiększyć w stowarzyszeniu liczby młodych inżynierów i techników, wydawnictwa stowarzyszeniowe „Przegląd 
Budowlany oraz Inżynieria i Budownictwo” mają coraz mniej publikacji i są w coraz gorszej sytuacji finansowej, 
również fundusz ZG PZITB zmniejszył się o 30% w porównaniu z wcześniejszą kadencją. W nowej kadencji ważnymi 
zadaniami stowarzyszenia będą: umocnienie pozycji PZITB w sferze publicznej, rozwinięcie Fundacji PZITB w celu 
poprawienie finansowania stowarzyszenia oraz jego sukcesywne odmładzanie.

Sprawozdania Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego były udostępnione do wglądu w Biurze 
Oddziału, dlatego przewodniczący ZO tylko skrótowo przedstawił swoje sprawozdanie. Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Oddziału, nawiązując do sprawozdania KRO i pozytywnej oceny przez KRO działalności Zarządu 
Oddziału, złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po przyjęciu uchwałami sprawozdań organów statutowych oraz absolutorium dla ZO PZITB w Katowicach, 
przystąpiono do wyborów: przewodniczącego Zarządu Oddziału i składów osobowych trzech organów statutowych 
Katowickiego Oddziału PZITB na kadencję 2020-2024.

Przewodniczącym Zarządu Oddziału został wybrany ponownie Andrzej Szydłowski.

Do Zarządu Oddziału wybrano 14 członków i 2 zastępców członków. Są to (w kolejności alfabetycznej): Henryk 
Anders, Michał Bal, Barbara Bandurowska, Grzegorz Bojanowski, Tadeusz Cichocki, Wojciech Dobrowolski, Adam 
Firut, Marta Kadela, Kazimierz Konieczny, Ilona Mrozek, Andrzej Nowak, Andrzej Nurek, Natalia Pietrzak i Elżbieta 
Sobera oraz zastępcy: Małgorzata Mazur i Grzegorz Wasylowski.

W skład OKR weszli: Bożena Bujoczek, Andrzej Cedzyński, Elżbieta Kincel i Maria Świerczyńska, a w skład 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego - Andrzej Dobrowolski, Norbert Kincel i Michał Wałkucki.

Wybrano również 3 delegatów na 51 Krajowy Zjazd PZITB, są to: Marta Kadela, Kazimierz Konieczny i Andrzej 
Szydłowski.

Na zakończenie obrad zebrani przyjęli przedstawioną przez Komisję Uchwał i Wniosków Uchwałę Generalną WZO, 
zawierającą również zgłoszone podczas dyskusji wnioski. 

Maria Świerczyńska

Ogłoszona w połowie marca 2020 pandemia koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie  
Walnego Zgromadzenia Oddziału PZITB w Katowicach w planowanym terminie 31 marca 2020.  

WZO odbyło się 1 lipca 2020 w Domu Technika przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach,  
przy zachowaniu przepisów sanitarnych.
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Uchwała XXXIV Walnego Zgromadzenia  
Oddziału PZITB w Katowicachw dniu 1 lipca 2020

1. Członkowie Katowickiego Oddziału, zebrani na XXXIV Walnym Zgromadzeniu Oddziału, przyjęli 
do zatwierdzającej wiadomości sprawozdania ustępującego Zarządu i pozostałych organów 
statutowych z wykonania uchwał XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału PZITB 
w Katowicach.

2. WZO przyjęło kierunkowe zamierzenia organizacyjne przygotowane na XXXIV Walne 
Zgromadzenie Oddziału przez ustępujący Zarząd jako wytyczne działania nowego Zarządu 
Oddziału PZITB, zobowiązując Zarząd do uwzględnienia tych propozycji w corocznych planach 
pracy.

3.   WZO przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
4. WZO przyjęło do realizacji zgłoszone przez członków Katowickiego Oddziału PZITB, 

uczestniczących w XXXIII Walnym Zgromadzeniu Oddziału, następujące wnioski: 
•	 składanie	propozycji	 tematów	szkoleń,	w	 szczególności	 z	 zakresu	 technicznego,	przez	

członków Oddziału; Katowicki Oddział stanowi ważną bazą szkoleniową dla ŚlOIIB;
•	 współudział	członków	Oddziału	w	redagowaniu	biuletynu	informacyjnego	„Informator	

PZITB” poprzez dzielenie się doświadczeniami zawodowymi lub informacjami  
o ciekawych obiektach budowlanych, w których projektowaniu lub realizacji 
uczestniczyli;

•	 organizowanie	 szkoleń	 dotyczących	 praktyki	 budowlanej	 w	 ramach	 kursów	
przygotowawczych dla osób starających się o uprawnienia budowlane;

•	 umożliwienie	 organizacji	 dyskusji	 na	 portalu	 internetowym	 w	 celu	 omawiania	 
i wyjaśniania problemów budowlanych.

5. Kierunkowe zamierzenia organizacyjne Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach przedłożone 
XXXIV WZO w dniu 1 lipca 2020 r. w częściach: 
•	 2÷3		Podstawowe	cele	statutowe	i	gospodarcze,
•	 4						Przedsięwzięcia	programowo	-	statutowe,
•	 5						Formy	prowadzenia	działalności

stanowią integralną część uchwały XXXIV Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.

Uchwałę podpisali przewodniczący WZO Franciszek Buszka  
i przewodnicząca KUiW Maria Świerczyńska.

Ukonstytuowanie się organów statutowych Oddziału
15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału PZITB, podczas którego wybrano 
skład Prezydium Zarządu. W związku z rezygnacją Barbary Bandurowskiej z członkostwa 
w Zarządzie jej miejsce zajął Grzegorz Wasylowski, natomiast w związku z wyborem  
do Krajowego Sądu Koleżeńskiego PZITB rezygnację z członkostwa w Zarządzie zgłosił również 
Tadeusz Cichocki – jego miejsce zajęła Małgorzata Mazur. 
Komisja Rewizyjna Oddziału oraz Sąd Koleżeński Oddziału ukonstytuowały się podczas swoich 

pierwszych zebrań - KRO 1 lipca 2020, SKO 28 lipca 2020.
Składy osobowe organów statutowych w kadencji 2020-2024

Zarząd Oddziału PZITB w Katowicach

Prezydium Zarządu
Andrzej Szydłowski – przewodniczący (wybrany podczas WZO)
Andrzej Nowak – zastępca przewodniczącego
Kazimierz Konieczny – zastępca przewodniczącego
Natalia Pietrzak - sekretarz
Wojciech Dobrowolski - skarbnik
Marta Kadela – członek Prezydium
Michał Bal – członek Prezydium

Członkowie
Henryk Anders
Grzegorz Bojanowski
Adam Firut
Małgorzata Mazur
Ilona Mrozek
Andrzej Nurek
Elżbieta Sobera
Grzegorz Wasylowski
Danuta Todor-Kazek – zastępca członka 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

Maria Świerczyńska – przewodnicząca
Bożena Bujoczek – zastępca przewodniczącej
Elżbieta Kincel – sekretarz
Andrzej Cedzyński – członek

Sąd Koleżeński Oddziału 

Andrzej Dobrowolski – przewodniczący
Michał Wałkuski – zastępca przewodniczącego
Norbert Kincel - sekretarz
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Jak co roku, także w październiku 2019, zaprosiliśmy do udziału w XIX Edycji Konkursu wszystkie szkoły budowlane  
z terenu województwa śląskiego. 
Z długoletniego doświadczenia wiemy, że nauczyciele z uczniami już jesienią przystępują do pracy, aby wystartować  
w Konkursie w danym roku szkolnym.
Niestety tegoroczna, zarówno wcześniejsza jak i aktualna, sytuacja w kraju spowodowana pandemią zmusiła nas  
do dwukrotnego przesunięcia terminu oddania prac na termin bliżej nieokreślony. 
W Konkursie bierze udział zazwyczaj kilkanaście szkół z naszego województwa, które wystawiają średnio po 3 prace  
w różnych kategoriach, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
Tabela obrazuje ilość osób zaangażowanych przez ostatnie lata w działania związane z konkursem, tj. w przygotowanie prac 
konkursowych oraz opiekę nad uczniami przy wykonywaniu tych prac.

Rok Ilość uczniów Ilość prac Ilość szkół Ilość nauczycieli
2015 57 27 15 22
2016 53 31 12 20
2017 39 32 13 16
2018 41 32 11 20
2019 57 34 12 20

Kolejny raz Konkurs mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
w Katowicach oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Od paru lat nagrody dla uczestników 
funduje także Stowarzyszenie Absolwentów przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.
Z powodu pandemii nie było możliwości wykonywania prac konkursowych oraz dostarczenia ich do naszej placówki. 
Trudności organizacyjne oraz zarządzenia wynikające z panującej pandemii uniemożliwiłyby czynności związane  
z ocenianiem prac przez komisję. 
Mamy jednak nadzieję, że sytuacja w końcu się unormuje i będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym zorganizować  
XIX Edycję Konkursu oraz wykorzystać pozyskane na nią środki.

Danuta Todor-Kazek

W związku z pandemią koronawirusa Krajowy Zjazd  
Sprawozdawczo-Wyborczy PZITB został przesunięty o trzy miesiące  

i odbył się w dniach 11 – 13 września 2020.  
Gospodarzem Zjazdu był Opolski Oddział PZITB.

Na Zjazd przybyło 83 delegatów ze wszystkich Oddziałów PZITB w Polsce - Katowicki Oddział reprezentowali 
delegaci: Marta Kadela, Kazimierz Konieczny, Andrzej Szydłowski. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną 
organizatorzy zadbali o zachowanie reżimu sanitarnego.

W pierwszym dniu obrad zjazdowych, po wystąpieniach zaproszonych gości, delegaci wybrali Prezydium i komisje 
zjazdowe, wysłuchali sprawozdań przewodniczących organów statutowych PZITB - Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W swoim 
wystąpieniu przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko przypomniał ważne wydarzenia kończącej się kadencji, m.in. 
jubileusz 85-lecia PZITB i spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Mówił też o dobrej współpracy PZITB z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa, z uczelniami, z organizacjami i stowarzyszeniami z Polski i z zagranicy oraz podziękował 
osobom, z którymi działał przez osiem lat pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego związku.  
Po uroczystości wręczenia odznaczeń odbyły się wybory na przewodniczącego PZITB w kadencji 2020-2024.  
Nową przewodniczącą została wybrana prof. Maria Kaszyńska.

W kolejnym dniu wybrano członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu 
Koleżeńskiego oraz delegatów do Rady FSNT NOT. Przeprowadzono również dyskusję nad programem 
działania stowarzyszenia w nowej kadencji i przyjęto uchwałę generalną LI KZD PZITB. Do Krajowego 
Zarządu został wybrany Andrzej Szydłowski, a do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Tadeusz Cichocki.  
Organizatorem kolejnego KZD w roku 2024 będzie Oddział PZITB w Lublinie.

Andrzej Szydłowski

LI Krajowy  
Zjazd Delegatów PZITB w Opolu

Odroczenie XIX Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych
Uczniów Szkół Budowlanych
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Krajowa Narada Seniorów 
31.08 - 02.09.2020 r. w Częstochowie Na inauguracji narady obecni byli m.in. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, powiatowy inspektor 

nadzoru budowlanego dla powiatu częstochowskiego Bogdan Anioł, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Częstochowskiej  
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa PCz dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, przewodniczący 
Rady Śląskiej OIIB Roman Karwowski, przewodniczący Małopolskiej OIIB Mirosław Boryczko, prezes Zarządu Federacji  
SN-T NOT Grzegorz Lipowski, przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz przedstawiciele Zarządu O. PZITB w Częstochowie  
z przewodniczącą Agatą Modrzycką. 

Przewodniczący rad oiib przedstawili bieżącą działalność samorządu zawodowego, podkreślając dobrą współpracę  
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w szczególności w zakresie form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz przedsięwzięć integracyjnych. Uczestnicy narady mieli możliwość podjęcia merytorycznej dyskusji dotyczącej branży 
budowlanej i samorządu zawodowego -wielu seniorów pomimo przejścia na emeryturę jest nadal czynnych zawodowo. 

Na zakończenie pierwszego dnia XXXIII Krajowej Narady Seniorów, inż. Adam Chmura wygłosił wykład „Uprzemysłowienie 
budownictwa mieszkaniowego w ocenie seniora - rzeczoznawcy budowlanego”. Uczestnicy narady mieli okazję poznać 
800-letnią historię Częstochowy oraz zwiedzić Sanktuarium wraz z Klasztorem oo. Paulinów na Jasnej Górze. W drugim dniu 
obrady odbywały się w Koszęcinie, gdzie po części merytorycznej zaopiekowali się seniorami przewodnicy Zespołu Pałacowo-
Parkowego, przybliżając historię obiektu oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który ma w zwiedzanym kompleksie swą siedzibę. 
Każdy z uczestników narady otrzymał materiały merytoryczne oraz informacyjne związane z samorządem zawodowym  
i stowarzyszeniem, a także pierwszą Kronikę Koła Seniorów Oddziału PZITB w Częstochowie.

Krajowa narada była dla seniorów PZITB okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i integracji. Tegoroczne przedsięwzięcie 
zostało docenione przez jej uczestników, podkreślających znakomitą organizację i wartości merytoryczne.

Waldemar Szleper

XXXIII

Wieloletnią tradycją w PZITB są coroczne spotkania seniorów na krajowej naradzie. 
Organizatorem kolejnej Krajowej Narady Seniorów w dniach 31.08 - 02.09.2020 r.  

w Częstochowie był Zarząd Częstochowskiego Oddziału PZITB, a patronat honorowy 
objęły Śląska OIIB i Małopolska OIIB. W spotkaniu wzięli udział seniorzy reprezentujący 

10 Oddziałów PZITB z całego kraju. 
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W dniu 3 września 2020 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród trzydziestej edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku 2019”. 
Głównym organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
przy współudziale Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) 
ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki  
z polską osobowością prawną - inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji 
(w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-
montażowych - generalni lub główni. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Waldemara Szlepera 
ocenił zgłoszenia, przyznając nagrody w 9 kategoriach.

Tytuł BUDOWA ROKU 2019 otrzymały budowy które spełniły wszystkie kryteria na bardzo wysokim 
poziomie i zdobyły w swojej grupie nagrodę I stopnia. 

NAGRODZONE BUDOWY Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NAGRODA I STOPNIA – Obiekty drogowe (Grupa VII)

Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3 (H oraz I) łącznej długości 31,85 km  
– węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)

Zgłoszona do konkursu inwestycja to odcinek projektowy nr 3 autostrady A1 o nawierzchni betonowej, obejmujący: 
odcinek „H” długości 16,7 km (od km 442+500 do km 459+200) oraz odcinek „I” długości 15,15 km (od km 459+200  
do km 474+350).

Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie/Oddział w Katowicach

Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, Wrocław,  
STRABAG Sp. z o.o., Pruszków

Jednostka projektowa: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., Katowice, TRAKT Sp. z o.o. sp. k., Katowice

Inne jednostki: Konsultant konsorcjum: ECMG GmbH, Wiedeń, SGS Polska Sp. z o.o., Warszawa

Kierownicy	projektu:	mgr	inż.	Michał	Mendrok	(odcinek	„H”	03.2016	÷	06.2016),	mgr	inż.	Grzegorz	Potempa	(odcinek	„H”	
od 07.2016 do końca), mgr inż. Sylwester Kasperek (odc. „I”)

Kierownicy	 budowy:	 mgr	 inż.	 Piotr	 Golda	 (odcinek	 „H”),	 mgr	 inż.	 Filip	 Bacik	 (odcinek	 „I”	 09.2015	 ÷	 12.2017),	 
mgr	inż.	Jarosław	Prusak	(odcinek	„I”	01.2018	÷	08.2019)

Główny inspektor nadzoru: mgr inż. Witold Woźnica

Główny projektant: inż. Michał Hoszowski

Droga na odcinku „H” przebiega głównie przez tereny rolnicze i częściowo leśne. Przecina też tereny leśnej zabudowy 
jednorodzinnej, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych. Zakres prac obejmował: 
budowę odcinka autostrady A-l od km 442 + 500,00 do km 459+200,00, budowę węzła drogowego „Woźniki", 
Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Starcza" typu I, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 904, dróg powiatowych  
1055 S, 1053 S, 1023 S, 2338 S, 2336 S i przebudowę 5 dróg gminnych, budowę dróg dojazdowych w pasie 
drogowym autostrady A-l dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń 
związanych z funkcjonowaniem autostrady, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, 
przepustów drogowych, ogrodzenia autostrady, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chodników, ścieżek rowerowych, 
budowę obiektów inżynierskich w tym wiaduktów w ciągu autostrady A-l i w ciągu dróg poprzecznych, mostów 
nad rzeką Kamieniczką oraz potokiem Kamienickim, żelbetowych przepustów w miejscach przekroczeń  
cieków i rowów melioracyjnych, ekranów akustycznych i innych niezbędnych do funkcjonowania autostrady 
urządzeń i instalacji. 

NAGRODA I STOPNIA - Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 
przy ul. Zamkowej 4. 

W ramach zadania wybudowano nowy budynek szpitalny wraz z łącznikami, ciągami komunikacyjnymi  
oraz lądowiskiem helikopterów na dachu obiektu służącego Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu.

Inwestor: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., Zabrze

Inwestor zastępczy: KABIS Sp. z o.o, Częstochowa

Generalny wykonawca: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego  
Spółka Akcyjna, Gliwice

Jednostka projektowa: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski, Zduny

Kierownik budowy: mgr inż. Marek Rotkegel

Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Kasprzyk

Główni projektanci: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski (architektura), dr inż. Jarosław Zdeb (konstrukcja)

XXX edycja Konkursu PZITB  
Budowa Roku 2019
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W ramach zadania zrealizowano nowy budynek szpitalny na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  
wraz z łącznikami, ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem helikopterów, zlokalizowanym na dachu budynku 
na wysokości ponad 20 m. Na I piętrze nowego budynku znajduje się oddział łóżkowy – ginekologiczny z jedną salą 
zabiegową, natomiast na II piętrze – nowoczesny blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi. Przedmiotem 
inwestycji była również przebudowa, remont oraz rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej. Ponadto 
szpital dysponuje całodobowym zapleczem diagnostyczno - zabiegowym, blokiem operacyjnym, działem 
obrazowania, laboratorium i oddziałami łóżkowymi z niezbędnym zapleczem, potrzebnym do utworzenia 
oddziału medycyny ratunkowej SOR. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań, które skracają czas oczekiwania  
na fachową pomoc jest nie tylko lądowisko helikopterów, ale bezpośrednie skomunikowanie z miejscem,  
w którym pacjentowi jest udzielana specjalistyczna pomoc - z lądowiska pacjent trafia prosto do windy,  
by w ciągu 2 minut od wylądowania być na stole operacyjnym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 2702,00 m2,  
powierzchnia użytkowa 3719,00 m2, a kubatura 14 087,00 m3; całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy. 

NAGRODZONE BUDOWY W INNYCH WOJEWÓDZTWACH
realizowane przez członków ŚlOIIB i firmy budowlane z województwa śląskiego

NAGRODA I STOPNIA – Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX) 
Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronach drzew w Krynicy-Zdroju, ul. Słotwińska 51

Wieża widokowa o unikatowej konstrukcji drewnianej i wysokości 49,5 m została zbudowana na szczycie stacji 
narciarskiej Słotwina Arena, wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. 

Inwestor: SŁOTWINY ARENA Sp. z o.o., Krynica Zdrój

Generalny wykonawca: Braty i Kompany S.c. Wojciech i Maciej Trzebunia, Kościelisko

Jednostka projektowa: Podhalańska Pracownia Architektoniczna Buduj A Woloj S.c., J.Karpiel i St. Michałczak,     
Zakopane

Kierownik budowy: Władysław Żyrek - (SLK/BO/0700/02)

Inspektor nadzoru: Piotr Pajor

Główni projektanci: mgr inż. arch. Jan Karpiel (architektura), 

                                      mgr inż. Stanisław Czernik (konstrukcja)

Wieża widokowa, o unikatowej konstrukcji drewnianej wysokości 49,5 m, została zbudowana na szczycie stacji 
narciarskiej Słotwina Arena, wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Podstawa wieży ma kształt trójkąta 
równobocznego o boku 21,00 m. Do wieży prowadzi drewniana ścieżka długości 1030 m, podpierana 18 wieżami 
wsporczymi i 87 słupami. Dzięki zastosowaniu drewna z Robini Akacjowej stworzono konstrukcję bezpieczną 
oraz gwarantującą walory estetyczne. Nowatorskie rozwiązanie architektoniczne i konstrukcyjne nawiązuje  
do drewnianej architektury regionu. Fundamenty wież stanowią mikropale żelbetowe oraz płyta fundamentowa 
grubości 50 cm i ławy żelbetowe. Konstrukcję wieży stanowi szkielet drewniany (słupy, rygle, podciągi i podesty) 
i słupy z drewna akacji, ze złączami stalowymi. Zastosowano stężenia z lin stalowych, schody ewakuacyjne  
o konstrukcji stalowej i balustrady wysokości 130 cm. Długość ścieżek napowietrznych wynosi 418,77 m.  
Długość ścieżek wieży wynosi 612,54 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 2296,90 m2, a kubatura obiektu  
21 997,40 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.

NAGRODA II STOPNIA – Obiekty drogowe (Grupa VII)
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10

Obwodnica ma na celu usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Opole – Krapkowice  
(w tym połączenie z autostradą A4 w Gogolinie). 

Inwestor: Województwo Opolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Generalny wykonawca: DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, Częstochowa, woj. Śląskie

Jednostka projektowa: A-PROPOL Sp. z o.o., Sp. k., Gliwice

Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Zbroszczyk  - SLK/BD/6587/10

Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogusław Musioł

Główni projektanci: mgr inż. Adam Biegański, mgr inż. Kazimierz Kurowski (konstrukcja)
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Pamięci Janusza Krasnowskiego

Zaprojektowana obwodnica miała na celu usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Opole – Krapkowice (w tym 
połączenie z autostradą A4 w Gogolinie). Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Malnia i Chorula  
na wybudowaną obwodnicę jest istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo ruchu w tych miejscowościach. 
co jest szczególnie istotne dla ruchu pieszego i rowerowego związanego z potrzebami mieszkańców. Nastąpiła 
także poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu tranzytowego relacji Opole – Krapkowice oraz ruchu 
związanego z funkcjonowaniem zakładów cementowych. Obwodnica zapewnia jednocześnie wysoki poziom 
obsługi komunikacyjnej zakładów Górażdże. W celu ograniczenia dostępności obwodnicy z przyległych terenów, 
zaprojektowano sieć dróg serwisowych, które wraz z innymi drogami niższej kategorii przejęły obsługę tych 
terenów. Droga ma długość 6,1 km. Spełnia wymagania drogi klasy G2. Została zbudowana jako betonowa. 
Charakteryzuje się następującymi parametrami: obciążenie 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5, szerokość jezdni 
7,00 m, obustronne opaski szerokości 0,50 m, pobocza utwardzone szerokości 1,25 m. Wybudowano też 
wiadukt drogowy nad istniejącą drogą wojewódzką 424 oraz drogi lokalne, zakładowe i serwisowe, konieczne  
do skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania (w tym związanych z działalnością Cementowni 
Górażdże), przebudowano istniejące i kolidujące uzbrojenia terenu. Inwestycja obejmowała także budowę ciągu 
komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką 424 oraz drogę powiatową nr 18320. 
Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.

Waldemar Szleper

W artykule wykorzystano materiał z katalogu konkursowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2019”

Studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ukończył w 1963 roku uzyskując tytuł 
inżyniera budownictwa. Posiadał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Pracę zawodową rozpoczął  
w 1957 w Biurze Projektów „Miastoprojekt – Nowe Tychy”, gdzie współpracował  
przy realizacji budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury w Tychach oraz budownictwa 
rolniczego na terenie woj. śląskiego, z kolei w „Inwestprojekcie - Śląsk” w Katowicach  
– przy realizacji budownictwa spółdzielczego na terenie woj. śląskiego. W spółdzielczości 
mieszkaniowej przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od starszego asystenta 
przez projektanta i inspektora nadzoru do członka zarządu ds. inwestycji i w 1992 roku 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Paderewski” w Katowicach. Posiadał wszechstronna 
wiedzę i wieloletnie doświadczenie, którymi dzielił się i wykorzystywał przy wykonywaniu 
licznych ekspertyz budowlanych, również w ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa przy 
Katowickim Oddziale PZITB.
Przez wiele lat działał w szeregach Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa pełniąc różne funkcje w organach statutowych Oddziału PZITB w Katowicach,  
m.in. skarbnika lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. Był członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji od początku organizacji  
tej konferencji, mającej aktualnie rangę największej w Polsce konferencji dla osób działających 
w branży budowlanej, a w latach 2000, 2004, 2008 i 2012 - przewodniczącym tego Komitetu. 
Od 2001 roku aktywnie uczestniczył w organizacji Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa i jej biura, którym kierował do 2007 roku. Równocześnie działał w różnych 
organach statutowych Izby. Był delegatem na zjazdy okręgowe i krajowe, sekretarzem 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w latach 2004-2014, członkiem Prezydium Rady ŚlOIIB 
w kadencji 2002-2006, członkiem Rady ŚlOIIB w kadencji 2010-2014. Był także przez wiele lat 
członkiem zespołów redakcyjnych Informatora ŚlOIIB i Informatora PZITB. 
Honorowany za pracę zawodową i społeczną licznymi wyróżnieniami, otrzymał m.in. Złoty 
Krzyż Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PIIB oraz Nagrodę i Tytuł „Autorytet Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej”, a za działalność stowarzyszeniową Honorowe Odznaki PZITB.

Żegnamy Cię z ogromnym żalem, spoczywaj w pokoju!

Koleżanki i koledzy 
z Katowickiego Oddziału PZITB

Głęboko zasmuceni informujemy,  
że 4 listopada 2020 roku odszedł  
od nas na zawsze w wieku 82 lat  
nasz Kolega Janusz Krasnowski  
- znakomity fachowiec w branży 

konstrukcyjno-budowlanej  
i życzliwy człowiek.



POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Katowicki Oddział PZITB, który powstał w roku 1935, zgodnie z wolą 
jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem 
naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników 
budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość  
o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową 
członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej i rozwój technik 
budowlanych oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami, młodą 
kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami 
technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych 
sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa,  
którego zakres działalności obejmuje :
•	 organizację	kursów,	szkoleń	i	seminariów	o	tematyce	zawodowej,
•	 wykonywanie	ekspertyz	i	opinii	konstrukcyjno	–	budowlanych	 

i mykologicznych,
•	 dokonywanie	przeglądów	technicznych	obiektów	budowlanych,
•	 opracowywanie	wycen	majątkowych	i	kosztorysowych 

oraz wszelkiego rodzaju opracowania w dziedzinie budownictwa.

Katowicki Oddział PZITB

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

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 

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  
Justprint Katowice
info@justprint.pl

NAKŁAD: 120 szt.

XXXI Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Zwykle z końcem roku zamieszczaliśmy szczegółową informację dotyczącą 
dorocznej konferencji naukowo-technicznej WPPK, odbywającej się zawsze 
w pierwszym kwartale następnego roku. Niestety w czasie pandemii 
wiele wydarzeń zostaje przesuniętych, odwołanych lub organizowanych 
w trybie dostosowanym do przewidywanej sytuacji. Po otrzymaniu 
stosownej informacji dot. WPPK 2021 od organizatora przyszłorocznych 
WPPK, którym jest Małopolski Oddział PZITB, zamieścimy ją niezwłocznie 
na stronie internetowej Katowickiego Oddziału PZITB.


