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Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017
życzy Redakcja

VIII Śląskie Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

W dniach 7 - 8 czerwca 2016 obradowała w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach I konferencja
VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Wymogi techniczne i technologie
modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”, organizowana
w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast”.

Za nami pierwsze 3 kwartały nowej kadencji 2016-2020 działalności Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W tym czasie nasz Oddział był organizatorem
lub współorganizatorem wydarzeń o szerokim zasięgu.
W dniach 17-19 maja 2016 Katowicki Oddział PZITB zorganizował XXIX Krajową Naradę
Seniorów PZITB - pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Informatora PZITB, a w dniach 9-10
listopada 2016 - we współpracy z Oddziałem Śląskim ITB - cieszącą się dużym zainteresowaniem
II Konferencję „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.
Byliśmy także wraz ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Śląską Izbą
Budownictwa głównymi organizatorami dwóch konferencji VIII Śląskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości, w czerwcu i wrześniu bieżącego roku, oraz w dniu 25 listopada
2016 - XIX Gali Budownictwa. Podczas Gali członek Zarządu naszego Oddziału Stefan Czarniecki
został uhonorowany tytułem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”; o wspomnianych
wydarzeniach znajdziecie informacje w bieżącym numerze.
W ramach Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa organizowaliśmy szkolenia dla osób
wykonujących zawód inżyniera i technika budownictwa oraz dla osób przygotowujących się
do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wykonywaliśmy również liczne ekspertyzy. Prężnie
działające koło PZITB przy Katowickim Oddziale zorganizowało kilka wycieczek na śląskie
budowy, a we wrześniu wyjazd techniczny do Warszawy.
Planujemy rozwijać również nowe gałęzie działalności, przydatne w pracy osób
wykonujących zawód budowlańca. Chcemy także wzmóc działania zachęcające młodzież
do wstępowania w nasze szeregi.
Dziękuję osobom angażującym się w prace Oddziału i zapraszam wszystkich członków
do aktywnego włączania się w jego działalność. Ufam, że nasza postawa zachęci młodych
budowlanych do zainteresowania się działalnością Katowickiego Oddziału PZITB.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę Koleżankom i Kolegom
radości i pokoju, a w Nowym Roku 2017 realizacji planów i marzeń.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski
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i drzwiowej na zwiększanie
efektywności
energetycznej
budynków” i „Prezentacje firmowe
termomodernizacji
budynków
oraz rewitalizacji miast i osiedli
mieszkaniowych”. Uczestnikami
konferencji byli przedstawiciele
samorządów
terytorialnych
miast i powiatów regionu
śląskiego oraz kraju, podmiotów
Katowicki Oddział PZITB był jednym z głównych zarządzających zasobami mieszkaniowymi,
organizatorów konferencji wraz ze Ślaską a także organizacje producenckie i wykonawcze
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Śląską robót termomodernizacyjnych. Na konferencji
Izbą Budownictwa obok innych podmiotów byli również obecni członkowie naszego Oddziału,
uczestniczących w Forum Budownictwa Śląskiego. ŚlOIIB i przedstawiciele kilku okręgowych izb
Inauguracyjną sesję poprowadzili Franciszek inżynierów budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej
Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Izby Architektów RP.
Programowym celem konferencji jest
Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.
Po otwarciu konferencji i powitaniu uczestników uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych,
przez prowadzących obrady, temat: „Oceny środowiskowych i społecznych w wyniku
programu
termomodernizacji
końcowe i rekomendacje VI i VII konferencji „Śląskie wdrażania
Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
przedstawili Tadeusz Wnuk i Kazimierz Konieczny, a finansowym - zapewnienie maksymalnego
kierownik Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki publicznego wsparcia finansowego dla
Budowlanej, a„Informację o przebiegu i problemach kompleksowej modernizacji energetycznej
realizacji zakończonej budowy Drogowej Trasy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Średnicowej Katowice - Gliwice” - Andrzej Bauer, i użyteczności publicznej z krajowego Programu
Operacyjnego - „Infrastruktura i Środowisko”
prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Tematy kolejnych sesji pierwszego dnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
to: „Systemy ociepleń i termomodernizacji Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
budynków” oraz „Finansowanie przedsięwzięć
Maria Świerczyńska
modernizacyjnych budynków”, a drugiego
dnia: „Wpływ nowoczesnej stolarki okiennej
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Druga konferencja VIII Śląskiego Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

W dniu 11 października 2016 odbyła się w audytorium Międzynarodowego Centrum Kongresowego
w Katowicach II konferencja VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
nt. „Systemy grzewcze (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz systemy wentylacji
i klimatyzacji budynków”, zorganizowana w ramach przedsięwzięcia programowego
pn. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast”. Wraz z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych
była wydarzeniem towarzyszącym VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
odbywającego się w dniach 10-12 października 2016 w MCK w Katowicach.
Konferencja stanowiła kontynuację i podsumowanie
pierwszej konferencji VIII Śląskiego Forum,
obradującej w czerwcu 2016. Katowicki Oddział PZITB
był jednym z jej wiodących organizatorów, obok
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Śląskiej Izby Budownictwa i Katowickiego
Oddziału PZITS. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele
samorządów
zawodowych
i gospodarczych, organizacji i instytucji należących
do FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO, studenci
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i uczniowie szkół technicznych. Wśród zaproszonych
gości byli przedstawiciele władz rządowych
i samorządowych województwa śląskiego
oraz samorządów zawodowych i stowarzyszeń
naukowo-technicznych, m.in. podsekretarz stanu
w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury
Tomasz Żuchowski, wiceprzewodniczący Sejmiku
Śląskiego Stanisław Gmitruk, prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki,
przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów

i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko,
przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz
i przedstawiciele kilku okręgowych izb inżynierów
budownictwa.
Część merytoryczna konferencji została
poprzedzona obchodami Śląskiego Dnia
Budowlanych 2016, które poprowadzili Tadeusz
Wnuk, prezydent ŚIB, Franciszek Buszka,
przewodniczący Rady ŚlOIIB i Ewa Dworska,
sekretarz Rady ŚlOIIB. Miłym akcentem było
wręczenie odznak honorowych osobom
i instytucjom wyróżniającym się w pracy dla
resortu budownictwa. Wręczali je Tomasz
Żuchowski, Stanisław Gmitruk, Tadeusz Wnuk
i Franciszek Buszka. 		
Obrady konferencyjne prowadził dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Klaudiusz Fross. W autorskim wystąpieniu A.R.
Dobrucki przedstawił referat wraz z prezentacją
nt. ”Trwałość konstrukcji prefabrykowanych,
prawda czy fałsz” podkreślając, że budownictwo
z wielkiej płyty spełniało i nadal spełnia wymogi

bezpieczeństwa także w obecnych czasach.
W wystąpieniu wprowadzającym Tadeusz Wnuk
omówił „Reasumpcję pierwszej konferencji
„VIII Śląskiego Forum” w dniach 10-11 czerwca
br. wraz z końcowymi ocenami i rekomendacjami
– jako opracowanie zbiorowe członków
Komitetu Organizacyjnego i Rady ProgramowoNaukowej” (opracowanie będzie dostępne
na stronie internetowej ŚIB), a Dobrosława
Kaczorek z ITB w Warszawie zaprezentowała
temat „Modernizacja instalacji wewnętrznych
w ramach kompleksowej termomodernizacji
budynków wielorodzinnych”. Uczestnicy
konferencji wysłuchali również wystąpień
zgłoszonych Partnerów Merytorycznych,
zajmujących się m.in. zaopatrywaniem
budownictwa wielorodzinnego w systemy
grzewcze oraz wentylacji i klimatyzacji.
Maria Świerczyńska

Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Wykładom towarzyszyły stoiska wystawiennicze kilku firm prezentujących materiały
oraz programy komputerowe przydatne w pracy projektanta; ich przedstawiciele mieli również
krótkie wystąpienia promocyjne. Uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w dyskusji
na sali wykładowej i w rozmowach kuluarowych z wykładowcami.

W dniach 9-10 listopada 2016 roku obradowała w sali konferencyjnej
Siemianowickiego Centrum Kultury - Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich
II Konferencja nt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.
Konferencja została zorganizowana przez Oddział
PZITB w Katowicach - we współpracy z Oddziałem
Śląskim Instytutu Techniki Budowlanej i przy
wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Tematycznie stanowiła kontynuację
I konferencji sprzed dwóch lat, skupiając się
w tym roku na sprawach dotyczących diagnozowania
oraz sposobów wzmacniania i napraw istniejących
konstrukcji poddanych wpływom eksploatacji górniczej
oraz znajdujących się na terenach pogórniczych.
O znaczeniu tej konferencji dla środowiska inżynierów i techników budownictwa świadczy liczba
uczestników - blisko 150 osób głównie ze Śląska (wśród nich ok. 80 członków ŚlOIIB), ale były również
osoby spoza granic naszego województwa.
Program merytoryczny konferencji powierzyli organizatorzy autorytetom, specjalistom w dziedzinie
„szkód górniczych”. Komitet naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka przygotował
16 wykładów, wygłaszanych w czasie 45 do 90 minut, które wydano w materiałach konferencyjnych
liczących ponad 300 stron.
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W Centrum Kultury - Park Tradycji, mieszczącym się w zrewitalizowanym budynku maszyny
wyciągowej dawnej kopalni Michał - Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach
uczestnicy konferencji mogli obejrzeć stałą wystawę, która prezentuje oryginalną maszynę wyciągową
o napędzie parowym oraz liczne stare fotografie z regionu Siemianowic Śląskich, mundury górnicze
i wiele drobiazgów towarzyszących dawnej pracy górników. W ramach konferencji mieli również
okazję uczestniczenia w wycieczce do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu i wysłuchania prelekcji
nt. technicznych aspektów wydobycia oraz wzmacniania wyrobisk w celu zabezpieczenia powierzchni
przed wpływami górniczymi.
Maria Świerczyńska

Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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XIX Gala Budownictwa

W dniu 25 listopada 2016 podczas XIX Gali Budownictwa wręczono nagrody i tytuły laureatom
VI edycji Konkursu „Śląskie Budowanie 2016”. Głównymi organizatorami Gali były Śląska Izba
Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Katowicki Oddział PZITB.
XIX Gala Budownictwa zgromadziła w Teatrze Miejskim w Gliwicach reprezentantów nauki, administracji
państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli znaczących firm, stowarzyszeń i samorządów
zawodowych związanych z branżą budowlaną, zaangażowanych w rozwój śląskiego budownictwa.
Ważnym elementem tegorocznej Gali było uhonorowanie osób i instytucji związanych z realizacją
Drogowej Trasy Średnicowej, której ostatni etap budowy w Gliwicach został zakończony w marcu
bieżącego roku, oraz podsumowanie Konkursu „Śląskie Budowanie 2016”. Celem Konkursu jest publiczna
prezentacja atrakcyjnych i ważnych dla śląskiego regionu przedsięwzięć inwestycyjnych, zrealizowanych
profesjonalnie - sprawnie i terminowo. Kapituła Konkursu przyznała kolejny raz „Śląską Wielką
Nagrodę Budownictwa” przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych,
a osobom indywidualnym - za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład w rozwój
regionu - Nagrodę i Tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” i Tytuł Honorowy wraz
z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Godnością „Osobowość Budownictwa Śląskiego” został
uhonorowany Stefan Czarniecki, członek Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB, wiceprezes Krajowej Rady
ŚlOIIB, członek Prezydium Rady ŚlOIIB (laudację wygłosił Andrzej Nowak, wieloletni przewodniczący
Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach oraz Ireneusz Maszczyk, wiceprezydent ŚIB, prezes Zarządu DTŚ
S.A. w latach 1993 – 2012). Przyznano również Wyróżnienie wraz z Grafiką (Tadeusza Siary) „Współtwórca
Drogowej Trasy Średnicowej” - otrzymali je posłowie na Sejm RP Jerzy Polaczek i Mirosław Sekuła
oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Piotr Uszok, prezydent Katowic w latach 1998-2014.
W uroczystościach, które uświetnił występ słowackiego Zespołu The Backwards uczestniczyła liczna grupa
członków naszego Oddziału.
Maria Świerczyńska
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Wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy

i analizy istniejącej konstrukcji wsporczej zadaszenia był Adrian Czyż, projektant z Rudy Śląskiej. Warto zatem
poświęcić temu tematowi osobny artykuł.

Tegoroczny wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy zorganizowany pod kierownictwem Elżbiety Sobery
przez Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału PZITB w Katowicach, odbył się w dniach 23-25 września 2016.

Podobnie większy tekst poświęcimy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, w której po kilkunastu
latach budowy została odprawiona pierwsza uroczysta msza św. w dniu 11 listopada 2016 roku, 225 lat
po uchwaleniu Deklaracji Sejmu Czteroletniego z 5 maja 1791 roku o wybudowaniu świątyni jako wotum
narodu za Konstytucję 3 Maja.

Głównym celem zwiedzania były: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
po remoncie, wystawa „Titanic the Exhibition” w Pałacu Kultury i Nauki
oraz budowa Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Historia Zachęty sięga roku 1860, powstało wtedy w Królestwie Polskim
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Pierwotnie celem Towarzystwa
było organizowanie wystaw, zakup dzieł sztuki do kolekcji narodowej
oraz udzielanie pomocy młodym artystom. Zaprojektowana przez Stefana
Szyllera obecna siedziba Zachęty została wzniesiona dzięki wysiłkom
Towarzystwa i społecznej hojności. Budowę rozpoczęto we wrześniu
1898 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło 15 grudnia 1900 roku. Siedziba
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych stanowiła jeden z głównych
warszawskich ośrodków sztuki, promujący nowe malarstwo. W czasie
II wojny światowej mieściła się tutaj w latach 1942-1945 nazistowska
instytucja kultury, po wojnie w latach 1949 – 1989 Centralne Biuro
Wystaw Artystycznych, w latach 1989 – 2003 Państwowa Galeria Sztuki Zachęta; w 2003 roku zmieniono
nazwę na Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. W Galerii prezentowane są w formie wystaw czasowych dzieła
współczesnej sztuki polskiej: malarstwa, rzeźby, instalacji, fotografii, kinematografii. W ciągu kilku ostatnich
lat Zachęta była remontowana i modernizowana. W latach 2013-2014 trwała renowacja fasady gmachu
i remont dachu, zmodernizowano system klimatyzacji, rok wcześniej przeprowadzono remont generalny wnętrz
i wykonano szereg prac w kierunku unowocześnienia obiektu. Oprócz zwiedzania pomieszczeń technicznych
Galerii mieliśmy okazję, w towarzystwie kuratorek, obejrzeć m.in. wystawę pt. „Bogactwo”. Wystawa obrazuje
w sposób żartobliwy lub prześmiewczy, za pośrednictwem głównie metaforycznych eksponatów, stosunek ich
autorów do bogactwa. Przy okazji zwiedzania dowiedzieliśmy się także o wcześniejszej ciekawej wystawie
pn. „Teresa Kazimiera Murak-Remplińska”. Jednym z eksponatów tej wystawy, prezentującej dorobek artystki,
był potężny stalowy krzyż pokryty płytami węgla z kopalni Halemba, podwieszony do konstrukcji dachu Galerii.
Instalacja eksponatu należała do największych przedsięwzięć w historii Zachęty, a autorem podwieszenia
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Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy cieszącą się wielką popularnością „wędrującą wystawę”„Titanic the
Exhibition”, przedstawiająca niesamowitą historię statku. Udało nam się ją odwiedzić dosłownie w ostatniej
chwili, bowiem ekspozycja w PKiN trwała tylko pół roku, od 9 kwietnia do 9 października 2016. Wystawa
powstała 100 lat po zderzeniu z górą lodową ogromnego transatlantyku, który miał być niezatapialny,
a zatonął podczas pierwszego rejsu - w katastrofie zginęło 1495 osób. Okoliczności budowy statku oraz
historię feralnego rejsu można było prześledzić za pośrednictwem udostępnionego w ramach biletu wstępu
audioprzewodnika – lektor w wybranym języku opowiada o poszczególnych eksponatach, przybliżając
szczegóły i kontekst historyczny. Wystawa pokazuje ponad 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych
z wraku statku lub pozyskanych z innych, prywatnych źródeł i wiele pełnowymiarowych rekonstrukcji wnętrz
transatlantyku. Można było przeczytać listy osób przygotowujących się do podróży, poczuć chłód góry
lodowej, spojrzeć na listę pasażerów, wejść po reprezentacyjnych schodach, porównać standardy apartamentu
pierwszej klasy i kajuty trzeciej klasy – ewenementem na tak ekskluzywnej jednostce była dysproporcja
wyposażenia, ale miała ona przewozić obok bogatej, wymagającej
klienteli także biedotę udającą się w podróż do „lepszego
świata”. Wspomnienia z wystawy można utrwalić zaglądając
na stronę www.wystawatitanic.com.pl
Tradycyjnie warszawskie wieczory spędziliśmy w teatrze.
W piątek obejrzeliśmy zabawną komedię w teatrze Komedia,
natomiast w sobotni – „Kordiana” Juliusza Słowackiego
w reżyserii Jana Englerta, spektakl zrealizowany z wielkim
rozmachem na scenie Teatru Narodowego. Kolejny raz mieliśmy okazję
podziwiać Gmach Teatru Wielkiego, wspaniałe dzieło włoskiego
architekta Antonio Coracciego, przedstawiciela klasycyzmu. W czasie
pobytu w Królestwie Polskim w latach 1819-1846 zrealizował on
50 własnych projektów, z czego 45 w Warszawie. Teatr Wielki uważany jest
za perłę w jego dorobku. Obiekt powstawał w latach 1827-1833, a jego
działalność zainaugurowano 24 lutego 1833. Pierwszymi przedstawieniami
w nowo otwartym teatrze były opera Cyrulik sewilski Gioacchina Rossiniego
oraz balet Zabawa tancerska Karola Kurpińskiego. Gmach Teatru Wielkiego
mieści trzy teatry: operowy- Opera Narodowa, baletowy – Balet Narodowy,
dramatyczny – Teatr Narodowy.
Dziękując przewodniczącej koła za atrakcyjny wyjazd do Warszawy, zapraszamy członków Oddziału do udziału
w wyjściach organizowanych przez koło na ciekawe śląskie budowy.
Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB

11

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: Młgorzata 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 - Andrzej Szlosek
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Drukarnia Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl
NAKŁAD: 120 szt.

