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Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Szanowne Koleżanki.
Szanowni Koledzy.

WSPOMNIENIE

Zbliża się koniec 2013 roku - roku nowych inicjatyw i działań naszego Oddziału,
ale również smutnych zdarzeń. W tym roku pożegnaliśmy w setnym roku jego
życia nieodżałowanego, zasłużonego seniora, byłego przewodniczącego oraz
członka honorowego naszego Oddziału PZITB Kolegę Witolda Świądrowskiego,
który odszedł od nas na zawsze w dniu 10 sierpnia br. Cześć jego pamięci.

o ś p. W i t o l d z i e
Świądrowskim

W dniu 18 września 2013, w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, odbyła się konferencja V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości,
połączona z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych, której nasz Oddział PZITB był współorganizatorem. Szersza relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronach niniejszego Informatora.
W dniu 11 października br. świętowaliśmy Regionalny Dzień Budowlanych w Dworku pod Lipami
w Katowicach - Giszowcu wraz z członkami Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Katowic
i katowickiego okręgu.
Nasz Oddział był także współorganizatorem XVI Gali Budownictwa Śląskiego, która odbyła
się w Operze Śląskiej w Bytomiu w dniu 15 listopada 2013. Mam przyjemność poinformować,
że podczas tej uroczystości Medalem i Tytułem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” zostali
uhonorowani nasi członkowie: wiceprzewodniczący Oddziału kolega Jan Witkowski oraz przewodniczący Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa kolega Franciszek Buszka. Galę zaszczycił
swoją obecnością przewodniczący PZITB kolega Ryszard Trykosko oraz sekretarz generalny PZITB
kolega Wiktor Piwkowski.
W listopadzie zakończyliśmy kursy przygotowawcze dla osób ubiegających się o uprawnienia
budowlane oraz prowadziliśmy - ze wsparciem finansowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa - zaplanowane w drugim półroczu 2013 seminaria szkoleniowe dla inżynierów
i techników z naszego regionu.
I jeszcze dobra wiadomość z „ostatniej chwili”. Reaktywowano Koło Zakładowe przy Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach, a jego przewodniczącym został dr inż. Krzysztof Michalik
– działacz naszego Oddziału przed przeniesieniem Koła Terenowego w Olkuszu/Chrzanowie
do Małopolskiego Oddziału PZITB.

W czasie oczekiwania na radosne obchody 100 Rocznicy Urodzin Jubilata,
Honorowego Członka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dotarła do nas hiobowa wieść o Jego niespodziewanej śmierci.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom oraz Kolegom z kół, zarządu
i komisji oraz wszystkim pracownikom naszego Oddziału za współpracę w mijającym roku
2013. Żegnając stary rok miejmy nadzieję, że rok 2014 - w którym Polski Związek Inżynierów
Budownictwa będzie świętował 80. lecie istnienia - będzie dla nas dobrym czasem.

Tak niedawno z okazji 99. Rocznicy Jego Urodzin składaliśmy śp. Witoldowi
najlepsze, najserdeczniejsze życzenia powrotu do zdrowia.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2014 życzę wszystkim Koleżankom
i Kolegom oraz ich rodzinom zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz powodzenia
w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak
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W trakcie spotkania przekonywaliśmy się o Jego nadzwyczajnej kondycji
psychicznej, doskonałej pamięci. Wymienialiśmy uwagi na temat Jego młodzieńczych dokonań na Politechnice Lwowskiej, nawiązania współpracy z profesorem
Stefanem Kaufmannem - dyrektorującym Wydziałowi Budownictwa i Transportu
przedwojennego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, trudnych początków
pracy – w powstałym po II wojnie światowej województwie śląsko - dąbrowInformator Katowickiego Oddziału PZITB
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skim przy odbudowie pod kierownictwem - a jakże - prof. Stefana Kaufmanna,
kiedy - aż do 1967r.- śp. Witold łączył pracę na odpowiedzialnych stanowiskach
– w tym jako Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Biur Projektowych - z pracą
dydaktyczną, jako pracownik naukowy na Politechnice Śląskiej.
To funkcja Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Biur Projektowych
wymagała stałych kontaktów z ówczesnym władzami. Godna uwagi i zapamiętania jest współpraca śp. Witolda z „gospodarzem ziemi śląskiej” późniejszym
Generałem Jerzym Ziętkiem, który darzył Go dużym uznaniem jako – przede
wszystkim wyśmienitego fachowca, potrafiącego mieć swoje zdanie. Inni zazdrościli tego – sami ustawiani często do przysłowiowego kąta oczywiście w imię
„wyższych racji”.
Pracując od 1968r. jako Główny Specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym doprowadził do organizowania w ramach Katowickiego Oddziału Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa corocznych konferencji naukowych poświęconych tematyce utrzymania i posadowienia obiektów budowlanych na terenach
objętych wpływami eksploatacji górniczej. Eksploatacja górnicza pod istniejącą
zabudową miejską stwarzała problemy z ustaleniem zakresu jej zabezpieczenia.
Pracując w WUG był współautorem punktowej metody określenia odporności
istniejących budynków na wpływy tej eksploatacji. Wobec stałego deficytu
wiedzy na powyższy temat wśród nowych adeptów zawodu inżynierskiego była
to działalność nie do przecenienia. Inne Jego Zasługi opisano w kronikach.
Osobiście miałem okazję poznać śp. Witolda w 1957r. jako Naczelnego Dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu Biur Projektów, kiedy podjął się trudnego „patronactwa”
nad specjalnie powołanym przez Ministra Budownictwa Zespołem Projektowym
(pod kierownictwem Wł. Aneckiego z Warszawy) - złożonym z miejscowych
projektantów - z zadaniem zaprojektowania 3 poligonowych zakładów produkcji
betonów w Sosnowcu, Zabrzu i Bytomiu dla rozwijającego swoją działalność
Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych.
Jego wsparcie pozwoliło BP „Miastoprojekt - Katowice” wywiązać się z tego nietypowego zadania w sposób, który - przy naszym znaczącym własnym wkładzie
w adaptacje projektów - pozwolił na zbudowanie 2 poligonów (stałych polowych wytwórni elementów prefabrykowanych), stanowiących od 1958 r. bazę
produkcyjną dla zapoczątkowanego budownictwa wielkoblokowego na Śląsku
oraz realizację typowych dla Śląska szkół uprzemysłowionych, też wg projektów
„typowych” BP Miastoprojekt - Katowice i licznych innych.
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Angażował się osobiście śp. Witold w rozstrzyganie najważniejszych spraw
związanych z przebudową śródmieścia Katowic.
Niezbyt wylewny potrafił się też otworzyć.
Pamiętam, gdy przy okazji Zjazdu PZITB w Rzeszowie, w chwilach wolnych
od obrad, na spacerze na Starówce Rzeszowskiej opowiadał o swoich „przygodach” związanych z „urabianiem” władzy, w szczególności Generała Jerzego Ziętka
i przekonywaniem jej do niezbędnej roztropności. Wiele by o tym opowiadać,
ale w krótkiej notce warto zauważyć tylko, że Jego zdanie, zdanie kompetentnego
fachowca brano pod uwagę i że było ono zawsze racjonalne.
Nie bez znaczenia była koncyliacyjność Witolda i siła perswazji.
Nie do przecenienia jest wkład pracy Zmarłego w dzieło umacniania ram
organizacyjnych Stowarzyszenia, które było liczącym się partnerem w ramach
– jak byśmy dzisiaj powiedzieli – „przymusowej” Naczelnej Organizacji Technicznej
NOT.
Jego praca organizatorska, a przede wszystkim wysiłki zmierzające do wpojenia
członkom Stowarzyszenia najwyższych standardów etycznych zasługują
na szczególne uznanie.
Był przy tym człowiekiem niezwykle ciepłym, ocieplającym skutecznie atmosferę
naszych licznych spotkań stowarzyszeniowych.
Cieszyliśmy się z każdego Jego pobytu w naszym stowarzyszeniowym gronie.
Traktowaliśmy każdą Jego obecność jak swoistego rodzaju święto.
Jak zły los traktowaliśmy niemożność Jego uczestniczenia w naszym ostatnim
spotkaniu gwiazdkowym. Myślami byliśmy przy Nim, z Nim.
Dzisiaj pozostaje wspomnienie o wielce doświadczonym, Najlepszym Przyjacielu,
Wielkiej Osobowości Budownictwa, który odcisnął znaczące piętno na historii
budownictwa województwa śląskiego.
W przypadku śp. Witolda sprawdza się najlepiej maksyma,
że „ można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Cześć Jego pamięci.
Jan Witkowski
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Na budowie

Wycieczka techniczna na budowę siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach
W dniu 11 czerwca 2013 grupa koleżanek i kolegów
z Koła Terenowego przy Zarządzie Oddziału PZITB w Katowicach
zwiedziła budowę nowej siedziby NOSPR.
Zwiedzanie pod opieką kierownika budowy
zostało poprzedzone spotkaniem z kierownikiem projektu
z f-my Warbud SA, który mówił o kolejnych etapach realizacji obiektu
oraz zastosowanych w nim ciekawych
rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych.
Budowa nowej siedziby Narodowej
Orkiestry
Symfonicznej
Polskiego
Radia jest jedną z trzech inwestycji
Urzędu Miasta Katowice realizowanych
w ostatnim czasie w rejonie al. Walentego
Roździeńskiego w Katowicach na
terenach po kopalni Katowice. Trzy
nowe obiekty - siedziba NOSPR, siedziba
Muzeum Śląskiego i Międzynarodowe
Centrum Kongresowe - utworzą wraz
z istniejącym budynkiem Spodka tzw.
Oś Kultury - miejsce nauki, edukacji,
sztuki i rozrywki. Inwestycja realizowana
jest na podstawie zwycięskiego projektu
konkursowego autorstwa Konior Studio
w Katowicach. Zadanie wykonuje
konsorcjum firm. Liderem konsorcjum
i generalnym wykonawcą jest firma
Warbud, do której należy wykonanie
robót o wartości 85% kontraktu.
Konstrukcję obiektu zaprojektowano
w Buro Happold.
W bryle obiektu można wyodrębnić
budynek
główny
i
przylegający
do niego od strony wschodniej budynek
6
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techniczny. Budynek główny składa się
z dwóch części. W jego centrum
znajduje
się
jednokondygnacyjny
budynek Wielkiej Sali Koncertowej,
której widownia liczy 1796 miejsc.
Z Wielką Salą Koncertową ściśle
związane są usytuowane przed i za
widownią dwie trzykondygnacyjne
części technologiczno - użytkowe
(reżyserki, loże VIP, kulisy chóru, śluzy
akustyczne, pomieszczenia techniczne).
Zasadniczym elementem konstrukcyjnym dachu WSK są stalowe kratowe
dźwigary o dł. 33 m, do których podwieszony jest sufit akustyczny oraz wielo-

segmentowy plafon. Plafon jest także
pomostem technologicznym, wykorzystywanym na potrzeby nagłośnienia
i oświetlenia. Na kratownicach znajduje
się strop z płyt kanałowych, a na nich
konstrukcja dachu właściwego. Budynek
WSK o wys. 28,05 m jest wyniesiony
ponad okalający go pięciokondygnacyjny budynek pierścienia. W podpiwniczeniu pierścienia znajdować się będą
garaże i pomieszczenia techniczne,
a na kondygnacjach nadziemnych foyer
dla publiczności, garderoby, sale prób
sekcyjnych, zaplecze administracyjno-biurowe oraz restauracja. Hol główny
na parterze może być wykorzystywany jako przestrzeń wystawowa.
We
wschodniej
części
budynku
pierścienia znajduje się Sala Kameralna
dostępna z poziomu foyer w atrium.
Wielka Sala Koncertowa oraz Sala
Kameralna wykonane są w technologii
„pudełka w pudełku”. Obie sale mają
dwie ściany w konstrukcji żelbetowej
– zewnętrzną i wewnętrzną – które są
oddzielone od siebie dylatacjami wypełnionymi wełną mineralną, aby dźwięki
i drgania nie przenosiły się z zewnętrzna
do wewnątrz i na odwrót oraz są postawione na wielkich wibroizolatorach
w celu izolacji od drgań podłoża. Pod
salami koncertowymi zaprojektowano
przestrzenie techniczne, niezbędne do

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

7

wentylowania sal. Wysokie wymagania
akustyczne i komfort widzów były
powodem
lokalizacji
pomieszczeń
technicznych w odrębnym budynku
technicznym. W celu połączenia
budynku głównego z technicznym
zaprojektowano chronioną akustycznie
przestrzeń podziemną, w której znajdują
się wielkowymiarowe kanały wentylacyjne połączone z żelbetowymi
komorami rozprężnymi, wyposażonymi
w elementy tłumiące hałas pochodzący od urządzeń technicznych.
Elewacja budynku głównego - zgodnie
z zamysłem architekta obiektu Tomasza
Koniora - ma przypominać kształtem
stos partytur, a wyłożenie elewacji
czerwoną cegłą - nawiązywać do
śląskiej architektury robotniczych osiedli
z przełomu XIX i XX wieku, w szczególności zabytkowego Nikiszowca.
Na prefabrykowanych elementach
nośnych elewacji (740 elementów o wys.
2,30 m) zabudowano ponad 400 tysięcy
sztuk cegły klinkierowej.
Z uwagi na przeznaczenie budynku
głównego kluczowym zadaniem było
przyjęcie takich rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, które zapewnią wymagane
warunki
akustyczne.
Szczegółowe
rozwiązania mające wpływ na akustykę
sal koncertowych oraz całego budynku

zostały opracowane przy udziale japońskiej pracowni Nagata Acoustics posiadającej
wieloletnie
doświadczenie
w projektowaniu tego typu obiektów
na świecie.
Konstrukcja
budynku
głównego
o powierzchni zabudowy 7875 m2,
4
kondygnacjach
nadziemnych
i 1 podziemnej, będąca połączeniem
żelbetowego monolitu (podwójne ściany
sal koncertowych) oraz konstrukcji
stalowej pochłonęła 23 000 kubików
betonu, 2850 ton stali zbrojeniowej
i 1600 ton stali konstrukcyjnej (m.in. na
33. metrowe dźwigary dachowe nad
WSK, masa jednego dźwigara wynosi
22 tony). W szczytowym momencie
na budowie pracowało ponad pół
tysiąca osób z licznych firm podwykonawczych oraz od dostawców.
Do wyzwań związanych z wznoszeniem
konstrukcji budynku realizator zalicza
m.in.: wykonanie ponad 1200 m2 ścian
radialnych WSK z unikalnym systemem
żłobień
dla
odbijania
dźwięku,
ok. 2000 m2 ścian elewacyjnych prostych,
z
betonu
architektonicznego
barwionego w masie z architektonicznym odciskiem deski oraz 620 m2
sferycznej ściany elewacyjnej WSK
wysokości 18,2 m będącej wycinkiem
kuli.
Kiedy zwiedzaliśmy budowę w czerwcu
2013, zakończona była konstrukcja
wszystkich budynków i trwały roboty
wykończeniowe, m.in. zabudowa na
elewacji kilku tysięcy cegieł klinkierowych. Obecnie prowadzone są
roboty związane z zagospodarowaniem
terenu o powierzchni 35 tys. m2 wokół
gmachu oraz ważne prace wykończeniowe elementów zapewniających
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walory akustyczne sal koncertowych
jak sufit akustyczny, balustrady i plafon
akustyczny. Potem nastąpią kilkumiesięczne badania akustyczne i ewentualna
regulacja elementów. Siedziba NOSPR
będzie jednym z najnowocześniejszych
tego typu obiektów w Europie, a Wielka
Sala Koncertowa, spełniając najwyższe
standardy akustyczne - również
w zakresie izolacyjności akustycznej
- przeznaczona będzie do prezentowania wszystkich rodzajów muzyki
symfonicznej, także z rozszerzonym
składem orkiestry, 120. osobowym
chórem czy z towarzyszeniem organów.
Będzie nie tylko największą w Polsce
salą koncertową, ale także największym
w kraju studiem nagrań.

W dniu 25 października 2010 została
podpisana w Warszawie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka
umowa o dofinansowanie projektu.
Umowę z wykonawcą podpisano
13 lutego 2012, a budowę rozpoczęto 20 lutego 2012 roku. Zakończenie
prac budowlanych planowane jest
z początkiem 2014 roku.
Łączna powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi netto 25.450 m2,
kubatura brutto 199.841 m3.
Całkowity koszt inwestycji
szacowany jest na 265 milionów zł
wkład własny inwestora wynosi
142.800.000 zł, a kwota nieco ponad
122 mln. zł stanowi dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko.

Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Konferencja V Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości
Programowo – Naukowej
konferencji weszli profeW dniu 18 września 2013 odbyła się w Sali Sejmu
sorowie ekonomii, prawa,
Śląskiego doroczna Konferencja „Śląskie Forum Inwestycji, architektury i budowBudownictwa, Nieruchomości” organizowana w Katowicach nictwa ze śląskich uczelni.
Wśród
zaproszonych
od 2009 roku z inicjatywy Forum Budownictwa Śląskiego, gości byli dwaj przedstaktórego członkiem jest takżę Oddział PZITB w Katowicach. wiciele Komisji KodyfiKonferencja ma na celu wypracowanie stanowiska śląskiego kacyjnej Prawa Budowlanego:
Janusz
Żbik
środowiska budowlanego w kluczowych kwestiach
– podsekretarz stanu
w Ministerstwie Transdotyczących procesu inwestycji w budownictwie.
portu,
Budownictwa
Organizatorami konferencji były: Śląska i Gospodarki Morskiej, wiceprzewodniczący
Izba Budownictwa w Katowicach, Śląska KKPB i Ryszard Trykosko – przewodniczący
Okręgowa Izba Inżynierów Budow- PZITB, członek KKPB, przedstawiciele władz
nictwa, Regionalna Izba Gospodarcza lokalnych z wicewojewodą śląskim Piotrem
w Katowicach oraz Katowicki Oddział Spyrą i marszałkiem województwa śląskiego
PZITB, a współorganizatorami: Polska Mirosławem Sekułą oraz liczni przedstawiIzba Inżynierów Budownictwa, Polski ciele samorządu wojewódzkiego, śląskiego
naukowego,
samorządu
Związek Inżynierów i Techników Budow- środowiska
nictwa, Izba Projektowania Budow- zawodowego inżynierów budownictwa
lanego w Warszawie, Politechnika oraz firm związanych z budownictwem
Śląska i Częstochowska. W skład Rady z kraju i zagranicy.
Obrady konferencyjne poprzedziły
uroczyste obchody Śląskiego Dnia
Budowlanych, w trakcie których osoby
wyróżniające się w pracy dla Śląska
zostały uhonorowane odznaczeniami
państwowymi i resortowymi.
W programie V Śląskiego Forum
znalazły się 2 sesje tematyczne: „Realizacja inwestycji budowlanej i jej eksploatacja” oraz „Planowanie miejscowe
– lokalizacja inwestycji” stanowiące
ważne obszary prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. W wystąpieniu wprowadzającym wiceminister
Janusz Żbik nawiązał do toczących
się prac Komisji Kodyfikacyjnej oraz
10
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zamówień publicznych oraz rozwiązań
w kierunku poprawy działalności branży
budowlanej.

Od lewej Ryszard Jurkowski, Wiktor Piwkowski,
Ryszard Trykosko, Janusz Żbik

szczegółowo omówił proponowane
zmiany w Prawie budowlanym i
aktach wykonawczych tej ustawy.
Członek KKPB Ryszard Trykosko przedstawił harmonogram prac Komisji. Od
września 2013 do marca 2014 będą
trwały bezpośrednie prace legislacyjne
w zespołach roboczych KKPB, od kwietnia
do czerwca 2014 scalanie wyników tych
prac, wreszcie od lipca do listopada 2014
konsultacje społeczne i wprowadzanie
poprawek. Planowany terminem przedłożenia projektu Kodeksu urbanistyczno
– budowlanego ministrowi to koniec
listopada 2014 roku.
W części dotyczącej planowania i lokalizacji inwestycji prof. Andrzej Borowicz
z Uniwersytetu Łódzkiego – specjalista z dziedziny ekonomiki budownictwa - podkreślał potrzebę dbania
o przyjazne inwestycjom otoczenie
i radził wprowadzić istotne zmiany
w wielu aspektach funkcjonowania
sektora
inwestycji
budowlanych.
Dr arch. Czesław Bielecki i prof. Jan
Pallado – kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego Politechniki
Śląskiej - podkreślali brak społecznej
dbałości o ład przestrzenny i nieskuteczność obecnej władzy w realizacji założeń urbanistycznych. Kolejni
rozmówcy poruszali także kwestie

Efektem obrad V Śląskiego Forum
Inwestycji Budownictwa, Nieruchomości, którego prelegenci: autorytety
naukowe, eksperci i praktycy oceniali
aktualny stan prawny i definiowali
bariery
ograniczające
inwestorów,
będzie sformułowanie na podstawie
wypracowanych wniosków Stanowiska
końcowego wraz z Rekomendacjami,
które zostaną przekazane do komisji
tworzących prawo.
Treść wystąpień większości prelegentów
V Śląskiego Forum została zamieszczona w specjalnym wydaniu Forum
Budownictwa Śląskiego, którego wersja
elektroniczna jest dostępna na stronie
www.izbabud.pl .
Tekst i zdjęcia Maria Świerczyńska

Wystąpienie wiceministra J.Żbika

Wystąpienie R.Trykosko - przewodniczącego PZITB
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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XVI Gala Budownictwa 2013
W dniu w dniu 15 listopada br. w Operze Śląskiej w Bytomiu
odbyła się XVI Gala Budownictwa 2013.
Organizatorami uroczystości byli:
Śląska Izba Budownictwa w Katowicach,
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz centralnych terenowych, m.in.: Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Pilot - wicewojewoda, Mirosław Sekuła – marszałek województwa
śląskiego. Tradycyjnie Gala była okazją do wyróżnienia
zasłużonych firm i instytucji oraz osób indywidualnych specjalnymi branżowymi nagrodami i tytułami.
Wręczono nagrody i tytuły laureatom Konkursu „Śląskie
Budowanie”. Dla przedsiębiorstw i instytucji była
to „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa”, a dla osób
indywidualnych - Nagroda i Tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” oraz Tytuł Honorowy
wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Zaszczytny Tytuł Honorowy wraz z Medalem otrzymało
dwóch naszych kolegów z Oddziału PZITB w Katowicach: Jan Witkowski - wiceprzewodniczący Zarządu
Oddziału oraz Franciszek Buszka - przewodniczący
Rady ŚlOIIB. Laudację na cześć Jana Witkowskiego
wygłosił przewodniczący Katowickiego Oddziału
PZITB Andrzej Nowak, a na cześć Franciszka Buszki
– prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski z Oddziału
PZITB w Gliwicach, który został „ Osobowością Budownictwa Śląskiego” podczas XV Jubileuszowej Gali,
otrzymał w czasie tegorocznej Gali „Złotą Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Z inicjatywy uczestników Forum Budownictwa
Śląskiego wyróżniono Tytułem „Przyjaciel Śląskiego
Budownictwa” m.in. przewodniczący Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Ryszarda Trykosko i wiceministra Janusza Żbika.
W konkursie pn. „Buduj bezpiecznie”, organizowanym
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,
pierwsze miejsce zdobyła firma Warbud, będąca
liderem konsorcjum firm oraz generalnym wykonawcą
budowy nowej siedziby NOSPR w Katowicach.
Uczestnicy XVI Gali wysłuchali „Koncertu galowego”
w wykonaniu solistów Baletu i Orkiestry Opery Śląskiej
w Bytomiu pod batutą Tadeusza Serafina.
Maria Świerczyńska

Sala Opery Śląskiej

Wystąpienie przewodniczącego Rady ŚlOIIB F.Buszki
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Od lewej Mirosław Sekuła, Jan Witkowski,
Janusz Żbik, Tadeusz Wnuk
Laudację wygłasza Andrzej Nowak
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Reaktywacja Koła Zakładowego
przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
W 2010 roku powstało przy Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach Koło
Zakładowe złożone ze studentów
III roku studiów I stopnia na Wydziale
Budownictwa tej uczelni. Wszystko
zapowiadało, że koło będzie prężnie
działało. Nikt nie przewidział, że studenci
zakończą edukację na poziomie I stopnia
a WST nie zdąży uruchomić studiów
magisterskich (II stopnia). W efekcie
członkowie koła po uzyskaniu tytułu
inżynierskiego utracili kontakt ze Szkołą.
Z powodu braku aktywności koła Zarząd
Oddziału PZITB został zmuszony zawiesić
jego działalność.
Na spotkaniu we wrześniu br.
przedstawicieli
naszego
Oddziału
z przedstawicielami WST podjęto
decyzję o reaktywacji koła. W spotkaniu
uczestniczyli: inż. Andrzej Nowak
– przewodniczący Oddziału PZITB,
wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB i inż.
Janusz Krasnowski - przewodniczący
Komisji Rewizyjnej O/PZITB, członek
Rady ŚlOIIB, a ze strony WST: mgr inż.
Arkadiusz Hołda – kanclerz, prof. WST
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski –
rektor i dr Aleksander Ostenda - dziekan
Wydziału Architektury, Budownictwa
i Sztuk Stosowanych. Na spotkaniu tym
przyjęto także ustalenia dotyczące zasad
współpracy pomiędzy WST, a Oddziałem
PZITB w Katowicach i Śląską Okręgową
Izbą Inżynierów Budownictwa. Uczelnia
zamierza udostępnić swoje pomieszczenia - sale wykładowe dla potrzeb
Oddziału PZITB w Katowicach i ŚlOIIB.
Ponadto kierownik Katedry Budownictwa prof. WST dr inż. Bogdan Kawalec,
w porozumieniu z pracownikami
14
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Katedry, zadeklarował włączenie się
w program specjalistycznych wykładów,
wygłaszanych przez wysokiej klasy
specjalistów w zakresie Technologii
i Konstrukcji Budowlanych, organizowanych przez PZITB dla członków ŚlOIIB
i inżynierów z katowickiego okręgu.
Zgodnie z ustaleniami na wrześniowym
spotkaniu powstało Koło Akademickie
z Zarządem w składzie:
dr inż. Krzysztof Michalik - przewodniczący
inż. Michał Bal - z-ca przewodniczącego
prof. WST dr inż. Bogdan Kawalec - członek Zarządu
Członkami Koła są studenci, inżynierowie budownictwa, pracownicy
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Podstawowym
celem
działania Koła Akademickiego jest
umożliwienie studentom i absolwentom
WST szybkiego zdobywania uprawnień
budowlanych.
Zamierzeniami Koła jest organizacja:
• szkoleń i seminariów
• wykładów specjalistycznych
• wyjazdów technicznych
• konferencji naukowo-technicznych
• praktyk zawodowych
Według wstępnych deklaracji koło liczy
22 członków.
Janusz Krasnowski

Komisja Nowych Technik
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
ZAPROSZENIE
17-01-2014 r. godz. 12.00 - sala ŚlOIIB (IIp.)
Katowice, ul. Podgórna 4
na prezentację filmów i dyskusje
- Odbudowa Warszawy po 1945 r
pt. „Jak feniks z popiołów”
- Tajemnice Opery w Sydney
Wykład będzie prowadzony
przez słynnego australijskiego architekta
Marka Krawczyńskiego
(urodzony w Podkowie Leśnej)
Ilość miejsc ograniczona
- potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie
tel/fax 032-253-75-33, 032-255-46-65
lub e-mailem: biuro@pzitb.katowice.pl

Wydawca
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 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: 32 253 75 33, 32 255 46 65
Koło Seniorów
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 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: 32 253 75 33, 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.

Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Wydane będą tradycyjnie materiały obejmujące wygłoszone wykłady (do 1800 str.)
oraz informacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm.
KOSZTY UCZESTNICTWA*)
„nr opcji” do wpisania w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa

Zgodnie z tradycją w marcu 2014 roku organizowane są już

XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji.

Tym razem głównym organizatorem tej cieszącej się zainteresowaniem wielu
projektantów formy szkolenia jest Gliwicki Oddział PZITB,
przy współudziale Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie.
W 2014 roku zostanie wznowiony czteroletni cykl tematyczny pod nazwą NAPRAWY
I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH,
który poświęcony jest konstrukcjom żelbetowym.
Program warsztatów obejmuje:
•
wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych
•
uczelni, instytutów, biur i pracowni projektowych (szczególne osiągnięcia rewitalizacji i nadbudowy
konstrukcji w obiektach żelbetowych, podstawy prawne oraz metodologia postępowania przy naprawach,
wzmacnianiu i rozbiórkach konstrukcji żelbetowych, oraz bezpieczeństwo przy pracach remontowych,
przegląd historyczny stosowanych obciążeń oraz rozwoju cech materiałów: betonu i stali, metody
określenia wytrzymałości betonu na podstawie diagnostycznych badań konstrukcji, a także zagadnienia
lokalizacji wad w konstrukcji oraz lokalizacji stali zbrojeniowej a ponadto ocena parametrów stali zbrojeniowej, metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych, w tym korozją biologiczną,
zagadnienia wpływów dynamicznych w naprawach i remontach a także ocena konstrukcji żelbetowych po
pożarze, metody niszczenia i cięcia betonu w pracach remontowych i rozbiórkowych, materiały do napraw
i wzmocnień konstrukcji żelbetowych oraz technologie i metody odtwarzania konstrukcji żelbetowych,
naprawy konstrukcji żelbetowych przez torkretowanie, uszczelnienie wskrośne przegród z betonu oraz
metody naprawy rys poprzez iniekcję, zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu,
spawanie prętów zbrojeniowych w naprawach i remontach, zastosowanie metalowych trzpieni rozporowych
i wklejanych w robotach remontowych, oraz naprawa i uszczelnienie dylatacji, poszukiwanie rezerw nożności
przez analizę obliczeniową, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych przez konstrukcję żelbetową, elementami
stalowymi oraz przez sprężenie, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami węglowymi, wraz
z metodami obliczeń, wzmacnianie i remonty kołowych i prostokątnych zbiorników, także przez sprężanie,
zagadnienia remontowe budynków z „wielkiej płyty” w tym zagadnienia remontowe warstwy fakturowej,
prostowanie wychylonych z pionu budynków),
•
referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną wiodących firm wykonawczych i produkcyjnych,
dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty zainspirowane
tematyką wygłoszonych wykładów, referatów i komunikatów
•
prezentacje firm oferujących programy komputerowe oraz firm produkujących i oferujących materiały i
sprzęt dla budownictwa
•
prezentacje wydawnictw technicznych i naukowych
•
spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne
16

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

*) W tabeli podane zostały ceny netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę
podatku VAT równą 23 %.
Członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającym aktualne
na 2014 rok zaświadczenie Izba pokrywa koszt uczestnictwa w wysokości 400 zł brutto.
Opłaty przyjmowane są na konto PZITB Oddział Gliwice ING Bank Śląski
nr 79 1050 1298 1000 0090 8000 9054 z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego
numeru opcji wpłaty wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA.
O uczestnictwie w WPPK i otrzymaniu wybranego standardu decyduje kolejność wpłat
na konto. Ze względu na duże zainteresowanie na stronie internetowej www.pzitb.
gliwice.pl podawane będą aktualnie dostępne liczby miejsc w poszczególnych opcjach.

Adres Komitetu Organizacyjnego:
PZITB Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
BIURO: tel./fax. 32/ 231-13-27,
+48 509 64 64 68 - uczestnicy – rejestracja, +48 504 68 88 86
Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa
zamieszczone są na stronie: www.pzitb.gliwice.pl
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy
Tegoroczny wyjazd do Warszawy, zorganizowany przez Koło Terenowego przy Oddziale
PZITB w Katowicach, połączony ze zwiedzaniem ciekawych budów w mieście odbył się w dniach
21 – 23 września, od piątku do niedzieli. Centralne dzielnice miasta nadal stanowią wielki plac
budowy, głównie z powodu budowy drugiej linii metra. Mimo pewnych utrudnień komunikacyjnych
trudno oprzeć się urokowi stolicy.

a szczyt konstrukcji wznosi się 228 metrów nad poziom Wisły. 52 piętra wykonano w konstrukcji żelbetowej,
a 2 ostatnie o wys. 11 metrów w konstrukcji stalowej, która waży blisko 65 ton i stanowi charakterystyczne zwieńczenie budynku. W wieżowcu zastosowano po raz pierwszy w Polsce modułową fasadę typu Triple Glazed Unit.
Elementy fasady tego typu wykonywane są w całości w warsztacie, łącznie ze szkleniem i przewożone na miejsce budowy w specjalnych kontenerach. Kontenery ustawiane były za pomocą żurawi wieżowych na poszczególne kondygnacje budynku. Dzięki umiejscowieniu modułów fasady w miejscu docelowej instalacji nie trzeba było
składować ich na placu budowy, co byłoby praktycznie niemożliwe przy ograniczonej wielkości działki w ścisłym
centrum Warszawy. Elementy fasady mocowane były do marek stalowych zakotwionych w konstrukcji żelbetowej,
przy pomocy przesuwanego mini żurawia usytuowanego na kondygnacji powyżej montowanej elewacji. Na budynku
zabudowano 4 tys. elementów. Wykonanie elewacji tego typu nie wymaga stawiania rusztowań. Ta niezwykła
fasada charakteryzuje się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką izolacyjnością akustyczną.
W budynku znajduje się 266 apartamentów, a na 8 piętrze do dyspozycji mieszkańców i ich gości będzie
prywatna przestrzeń rekreacyjna z basenem i siłownią, salą konferencyjna, biblioteką i salą konferencyjną.....kinową
do organizacji prywatnych pokazów filmowych.
Tekst i zdjęcia Maria Świerczyńska

Organizatorką i kierownikiem wyjazdu była kol. Elżbieta Sobera
- przewodnicząca Koła. W tym roku głównym celem wyjazdu było
zwiedzenie w Śródmieściu - przy ulicy Złotej 44 – apartamentowca zbudowanego wg projektu architekta Daniela Libeskinda, nazwanego z powodu charakterystycznego kształtu „Szklanym Żaglem”.
Po budynku oprowadzał nas pracownik odpowiedzialny za bhp. Zwiedziliśmy także w towarzystwie przewodniczki wnętrze gotowego Muzeum
Historii Żydów Polskich. Jest już udostępnione zwiedzającym, ale na ukończenie stałej wystawy trzeba jeszcze poczekać. Na razie organizowane są
tu wystawy czasowe, a także mają miejsce wydarzenia specjalne. Oprócz
wyjść grupowych do Muzeum HŻP i na budowę wysokościowca oraz
na teatralny spektakl, każdy z uczestników wybierał miejsca zwiedzania
wg indywidualnego programu.
Wiele dzieje się w stolicy, na pewno wrócimy tu jeszcze nie raz.
Budowa „Szklanego Żagla”
Budowa wysokościowego budynku z luksusowymi apartamentami nie odbywała się bez zakłóceń. Rozpoczęta
w 2008 roku została wstrzymana po wybudowaniu 17 kondygnacji w marcu 2009, w związku z problemami finansowymi inwestora Orco Property Group. Innym powodem przestoju były spory prawne - mieszkańcy sąsiedniego niższego
budynku zaskarżyli decyzje: o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę wieżowca, który ograniczy dostęp światła słonecznego do ich mieszkań. Prace wznowiono w styczniu 2011.
„Szklany Żagiel” jest najwyższym w Unii Europejskiej budynkiem mieszkalnym. Jego wysokość wynosi 192 m,
18

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

19

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”

Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 032 253 86 38 oraz 032 253 75 33
Zespół ds. wycen majątkowych
i kosztorysowania
wykonuje:
wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych na potrzeby
prywatyzacji
wyceny składników
majątkowych na potrzeby likwidacji przedsiębiorstw państwowych
wyceny maszyn, urządzeń i wyposażenia wyceny gruntów wyceny
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży,
oraz zabezpieczenia kredytu wyceny majątku na potrzeby ustalenia
wartości aportów w spółkach
opracowania kosztorysowe
z zakresu budownictwa
sprawdzanie i weryfikacje
kosztorysów
rozliczanie kosztów
wykonanych robót

Zespół ds. ekspertyz, opinii
i orzeczeń technicznych
wykonuje:
 ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane
ekspertyzy mykologiczne  orzeczenia
dotyczące oceny stanu technicznego
obiektów i robót  oceny jakości robót
budowlanych i instalacyjnych  opinie
dotyczące oceny jakości dokumentacji
projektowo-kosztorysowych  opinie
dotyczące izolacyjności cieplnej bu
dynków  zakładanie książek obiek
tów budowlanych  dokonywanie
przeglądów technicznych rocznych
i pięcioletnich obiektów bu
dowlanych

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Zespół ds. usług
inwestycyjnych
prowadzi działalność
w zakresie:
przygotowania
inwestycji
realizacji budowy
nadzorów inwestorskich
przeprowadzania odbioru
robót
przeprowadzania przetargów
na wykonanie robót i sporządzenie dokumentacji

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:
zarządzania nieruchomościami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

•

•

•

•

•

•

•
•

Zespół ds.

analiz
ekonomicznych i prawnych
wykonuje:
analizy ekonomiczne i finansowe
analizy prawne stanu i statusu prawnego gruntów i nieruchomości
analizy perspektyw rozwoju
przedsiębiorstw oceny wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury
programy dla procedur prywatyzacyjnych
obsługę użytkowania praw majątkowych
i kapitału sporządzanie business-planów

•

•

•
•

•

•

•

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy
rzeczoznawców i specjalistów.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie
zleconych usług!

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie
system kontroli jakości.

Usługi kalkulowane są po
CENACH KONKURENCYJNYCH!

Informator Katowickiego Oddziału PZITB 20
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