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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
W kwietniu rozstrzygnięto XVII Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych,
któremu od lat patronuje Katowicki Oddział PZITB; w konkursie uczestniczyli uczniowie
szkół budowlanych z 12 miast województwa śląskiego.
W listopadzie zorganizowaliśmy we współpracy z Śląskim Oddziałem ITB III konferencję
„Obiekty budowlane na terenach górniczych”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem,
uczestniczyło w niej ok. 120 osób.
Mijający rok został ogłoszony przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa
(ECCE) Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Podczas XXI Gali Budownictwa,
w której prowadzący podkreślali rolę i rangę naszego zawodu w życiu codziennym,
uhonorowano osoby związane z branżą budowlaną, wśród nich również członków
Katowickiego Oddziału PZITB.
Nasi członkowie uczestniczą w pracach Komitetu Organizacyjnego XXXIV
Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji. Tematem wiodącym WPPK 2019
jest BUDOWNICTWO OGÓLNE, a głównym organizatorem Oddział PZITB w Bielsku-Białej.
Zapraszam do udziału w konferencji.
W Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa Katowickiego Oddziału PZITB prowadzimy
działalność gospodarczą, starając się mimo trudnego rynku pozyskać jak największą ilość
zleceń, organizujemy intensywnie seminaria dla członków ŚlOIIB, PZITB a także osób
niezrzeszonych związanych z branżą budowlaną i szkolenia przygotowujące do egzaminu
na uprawnienia budowlane, rozszerzone od ubiegłego roku o wykłady z części praktycznej.
Dochód z prac prowadzonych w ramach OSiR przeznaczany jest na działalność statutową Oddziału.
Zachęcam i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach poszczególnych
Kół naszego Oddziału.
Życzę wszystkim Członkom Katowickiego Oddziału PZITB i ich bliskim
radosnego świętowania Pamiątki Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski

XVII Wojewódzki
Konkurs Prac Technicznych
W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespół Szkół w
Bytomiu nastąpiło rozstrzygnięcie XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych
organizowanego co rok dla uczniów szkół budowlanych.

Konkurs odbył się pod patronatem Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
Oddział w Katowicach i Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół budowlanych
z województwa śląskiego - 35 dziewcząt i 17
chłopców. Na konkurs wpłynęły 32 prace z 12 szkół
budowlanych z Bielska-Białej, Bytomia, Cieszyna,
Częstochowy, Myszkowa, Rudy Śląskiej, Rybnika,
Sosnowca, Zabrza, Zawiercia, Żor i Żywca.
W ogólnej punktacji zwyciężyły Żory (100
punktów), przed Bytomiem (88 punktów)
i Żywcem (32 punkty).
Prace oceniane były w specjalnościach:
budownictwo - technologia, budownictwo projektowanie, budownictwo - konstrukcje,
drogownictwo oraz architektura krajobrazu.

Pierwsze miejsca uzyskały następujące prace
w poszczególnych specjalnościach:
BUDOWNICTWO – TECHNOLOGIA: Projekt domu
jednorodzinnego w postaci żelbetowej kopuły
monolitycznej, wykonawcami uczniowie Aleksander
Kudyba i Bartosz Gabryś z ZSB-I w Żorach;

Prace nagrodzone Laurem Geometrycznym
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BUDOWNICTWO – PROJEKTOWANIE
- nie przyznano pierwszego miejsca;
BUDOWNICTWO – KONSTRUKCJE:
Makieta w stylu wczesnego francuskiego
gotyku, wyk. uczeń Michał Godziek z ZSB-I
w Żorach;

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – również
w tej specjalności dwie prace sklasyfikowano
równorzędnie: Ogród japoński z zastosowaniem
ogniw fotowoltaicznych, wyk. uczennice Oliwia
Piecha i Joanna Szczotka z ZSBD w Żywcu
oraz Projekt ogrodu cztery strony świata,
wyk. uczennica Karolina Gardeła z PSB-ZS
w Bytomiu.

Przyznano również nagrodę Grand Prix
ufundowaną przez PZITB w Gliwicach, Laur
Geometryczny ufundowany przez Zespół
Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Nagrodę Publiczności.
Prace oceniało jury w składzie: mgr inż.
Ewa Binko, mgr inż. arch. Danuta Todor-Kazek
i mgr inż. Jadwiga Suchecka - pod przewodnictwem
dr Antoniny Żaby, pracownika Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.

DROGOWNICTWO – dwie prace zostały
sklasyfikowane równorzędnie: Nawierzchnie
drogowe, wyk. uczennice Agnieszka Kowalska
i Wiktoria Świerc z PSB-ZS w Bytomiu
oraz O obiektach inżynierskich najprościej,
wyk. uczennica Justyna Szmidt z ZSB-I w Żorach;
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Konkursowe spotkania uczniów, jak i ich
opiekunów, sprzyjają wspaniałym kontaktom
między szkołami województwa śląskiego,
wymianie ciekawych informacji technicznych
oraz współpracy merytorycznej w ciągle
rozwijającej się dziedzinie techniki budowlanej,
jak i w sposobie nauczania.
Danuta Todor-Kazek

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali
wykładu na temat „Mega mosty”, który wygłosił
podczas uroczystości dr hab. inż. Marek Salamak,
profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Konkurs, jak co roku cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów,
ale również ich opiekunów zawodowych. Dzięki
wsparciu finansowemu sponsorów: Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Katowickiego Oddziału PZITB i Stowarzyszenia
Absolwentów PSB w Bytomiu ufundowano
cenne nagrody dla laureatów oraz upominki
dla pozostałych uczestników konkursu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie
oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy
z podziękowaniami.
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XXXI Krajowa Narada Seniorów PZITB

Organizatorem i gospodarzem Krajowej Narady Seniorów Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, który odbył się w dniach 8-10 maja 2018 w Poznaniu,
był Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu i Poznańskie Koło Seniorów.
Do pięknej stolicy Wielkopolski przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Seniorów
z przewodniczącym PZITB Ryszardem Trykosko i przewodniczącą GKS Teresą Lipską na czele oraz delegowani
przedstawiciele oddziałowych Kół Seniorów z całej Polski. Po zakwaterowaniu w Hotelu Rzymskim i krótkim
odpoczynku uczestnicy zjazdu udali się do hotelowej sali konferencyjnej, gdzie po uroczystym powitaniu
przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB Edmund Przybyłowicz otworzył obrady XXXI Krajowej
Narady Seniorów. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko
i przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów Teresa A. Lipska.

Następnie interesujący referat na temat „Ochrona środowiska przez człowieka – między niewiedzą, naiwnością
i obłudą” przedstawił prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgalski. Wykładowca poruszył zagadnienia dotyczące działań
człowieka, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Polegają one na racjonalnym
kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałaniu jego zanieczyszczeniom, a także przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była burzliwa dyskusja.
Po przerwie kawowej uczestnicy obrad wysłuchali prelekcji dra inż. Włodzimierza Łęckiego pt. „Poznań najstarszy”.
Wykładowca, najpierw „przeniósł” słuchaczy do X-XIII wieku, gdy nad brzegiem Cybiny i prawym brzegu Warty
rozwijał się dwuczłonowy gród, ważny ośrodek polityczny i religijny na ziemiach polskich za czasów pierwszych
Piastów. Mówił też o burzliwym rozwoju u schyłku XV wieku i „złotej epoce” w dziejach Poznania w późnym
średniowieczu i okresie renesansu. Po ciekawym przekazie dotyczącym wielowiekowej historii stolicy Wielkopolski
„dotarł” do czasów współczesnych, pokazując na przeźroczach najciekawsze miejsca i budowle Poznania.

Interesujący referat dra inż. Włodzimierza Łęckiego, pasjonata historii i autora wielu przewodników po Poznaniu
i Wielkopolsce, był ostatnim punktem programu pierwszego dnia obrad, który zakończył się uroczystą kolacją
koleżeńską.
Następnego dnia Seniorzy uczestniczyli w autokarowym wyjeździe technicznym do Rogalina, gdzie mieści się
zabytkowy pałac, otoczony przepięknym parkiem. Znakomitym przewodnikiem był pan Włodzimierz Łęcki.
Od 2018 roku zespół pałacowo-parkowy posiada status pomnika historii i jest „we władaniu” Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Wybudowany w latach 1770-1776, z inicjatywy Kazimierza Raczyńskiego pełniącego funkcję marszałka
koronnego, przetrwał do dziś w pierwotnym kształcie.
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XXI Gala Budownictwa
Kolejna Gala Budownictwa, której organizatorami były Śląska Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu. Doroczna uroczystość związana
z Świętem Budowlanych ma na celu uhonorowanie osób działających w szeroko pojętym budownictwie.
Na uroczystość przybyli reprezentanci nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz firm, stowarzyszeń i samorządów
zawodowych związanych z branżą budowlaną, wśród nich przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z prezesem
Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniewem Kledyńskim na czele. Byli również obecni Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczącym Rady
ŚlOIIB, wiceprezes KR PIIB w latach 2010-2018 i Henryk Piątek, zastępca przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

W 1910 r. powstał na terenie parkowym budynek galerii mieszczący kolekcję malarstwa europejskiego i polskiego,
uznawaną za najwspanialszy zbiór malarstwa współczesnego na ziemiach polskich. Uczestnicy wycieczki zwiedzili
również w parku malowniczą świątynię zbudowaną na wzór świątyni w Nimes we Francji. W kościele powitał
seniorów obecny proboszcz tego przybytku ks. Wojciech Kaźmierczak i oprowadził ich po kościele oraz mauzoleum.
Kościół ten ma dwie kondygnacje, z której górna pełni funkcję kaplicy pałacowej, a dolna rolę mauzoleum
rodu Raczyńskich, gdzie spoczywa m.in. ciało hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP
na uchodźstwie w latach 1979-1986.
Po powrocie do Poznania Seniorzy zwiedzili poznańską katedrę i jej podziemia, gdzie zobaczyć można fragmenty
katedry preromańskiej i romańskiej oraz inne relikty z odległej przeszłości, w postaci grobowców pierwszych
władców Polski i misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku.
Wszyscy uczestnicy narady wyrazili zadowolenie ze spotkania i pobytu w Poznaniu, podkreślając miłą koleżeńską
atmosferę i zaangażowanie organizatorów.
Tadeusz Cichocki

Zebranych przywitali Mariusz Czyszek, prezydent ŚIB i Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. Uroczystości rozpoczęły się
uhonorowaniem zmarłego przed kilkoma dniami Tadeusza Wnuka, wieloletniego prezydenta ŚIąskiej Izby Budownictwa, który podczas
gali miał zostać wyróżniony tytułem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i Medalem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– obydwa wyróżnienia wręczono żonie i synom zmarłego, a okolicznościowy film przybliżył postać laureata.
W otwierającym uroczystości wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB przypomniał zebranym co sprawia, że rok 2018 rokiem
szczególnym. W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości, 90 lat temu powstało pierwsze polskie prawo budowlane,
rozporządzenie z mocą ustawy, które działało do roku 1961. Bieżący rok został również ogłoszony przez Europejską Radę Inżynierów
Budownictwa (ECCE) Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa, aby zwrócić uwagę na istotną rolę inżynierów budownictwa w życiu
każdego społeczeństwa oraz w celu podniesienia prestiżu i rangi tego zawodu.
Gala Budownictwa jest okazją do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną. Wyróżnieni otrzymują medale, odznaki honorowe
oraz Nagrody i Tytuły Konkursu „Śląskie Budowanie” i nagrody w Konkursie „Buduj bezpieczne”. W tym roku wśród wyróżnionych
była grupa członków ŚlOIIB, wśród nich czterech członków Katowickiego Oddziału PZITB. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi
dla Województwa Śląskiego otrzymali: Czesława Bella, Grzegorz Bojanowski, Zbigniew Herisz, Jarosław Paluszyński
i Anna Polisiewicz; odznaki wręczali, Lucyna Ekkert, radna woj. śląskiego, prof. Zbigniew Kledyński, Mariusz Czyszek i Roman Karwowski.
Franciszek Buszka został wyróżniony Medalem ŚlOIIB oraz Nagrodą Galicyjskiej Izby Budownictwa.

Osoby wyróżnione Złotą Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Osoby wyróżnione Nagrodą wraz z Tytułem
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”

W konkursie „Śląskie Budowanie 2018” przyznawane są nagrody: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów
gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przeznaczona
dla osób indywidualnych. Kolejny raz wręczono także Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”
i nagrodę „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego. Nagrody otrzymali również laureaci Konkursu „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Wśród 12 osób uhonorowanych Nagrodą wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” znaleźli się z ŚlOIIB
Jerzy Dzierżewicz, Zbigniew Dzierżewicz i Józef Kluska. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dziękując w imieniu uhonorowanych tym tytułem przypomniała o jeszcze jednej ważnej rocznicy
w tym roku, tj. 40-rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, będącego dla wielu największym autorytetem, i nadal aktualne
jego wezwanie: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” .
Uroczystości uświetnił piękny koncert w wykonaniu baletu, solistów i chóru oraz orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu.
Maria Świerczyńska
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III KONFERENCJA
OBIEKTY BUDOWLANE
NA TERENACH
GÓRNICZYCH

W dniach 15 – 16 listopada 2018 roku obradowała w sali konferencyjnej
Siemianowickiego Centrum Kultury - Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich
III Konferencja pn. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.

Zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB,
przy wsparciu merytorycznym Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie, została objęta patronatem
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Temat przewodni „TERENY POGÓRNICZE, NIECIĄGŁE
DEFORMACJE TERENU, AWARYJNE STANY BUDYNKÓW”
nawiązywał do konferencji zorganizowanych w latach
2014 i 2016, podczas których prezentowano ogólną wiedzę dotyczącą projektowania na terenach
objętych wpływem eksploatacji górniczej, aspekty formalno-prawne oraz diagnozowanie i sposoby
wzmocnień istniejących obiektów budowlanych. Tematyka konferencji kierowana była jak poprzednio do
projektantów konstrukcji, kierowników budów, inwestorów oraz pracowników administracji publicznej.
W konferencji uczestniczyło ok. 140 osób głównie ze Śląska, ale były również osoby spoza województwa
śląskiego.
Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet naukowy pod kierunkiem
prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka. Uczestnicy konferencji wysłuchali 18 wykładów opracowanych
i wygłoszonych przez specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli to pracownicy naukowi śląskich
uczelni technicznych – Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - oraz
10

Informator Katowickiego Oddziału PZITB

Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górniczego.
Każdego dnia po zakończeniu wykładów odbywały się panele
dyskusyjne, ponadto można było poszerzać swoją wiedzę
w rozmowach kuluarowych z wykładowcami. Wykładom
towarzyszyły stoiska kilku firm prezentujących materiały
lub programy komputerowe przydatne w pracy projektanta;
wystawcy mieli również krótkie wystąpienia promocyjne.
Każdy z uczestników otrzymał materiały konferencyjne liczące
ponad 300 stron z wydrukowanymi wykładami i informacjami
promocyjnymi firm wystawienniczych.
Miejsce konferencji wiązało się bezpośrednio z jej tematyką,
bowiem nowoczesna sala wykładowa znajduje się w
zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej
kopalni Michał - Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich–
Michałkowicach. W budynku można obejrzeć stałą wystawę
prezentującą oryginalną maszynę wyciągową o napędzie
parowym, liczne stare fotografie z regionu Siemianowic Śląskich i różne akcesoria, które towarzyszyły
górnikom w pracy; obok budynku wznosi się imponujących rozmiarów odnowiona wieża wyciągowa.

W ramach konferencji odbyła się tradycyjnie wycieczka techniczna, tym razem do Muzeum Śląskiego.
W jednym ze zrewitalizowanych budynku dawnej kopalni uczestnicy wyjazdu wysłuchali krótkiego
wykładu, wzbogaconego ciekawą prezentacją dotyczącego historii Muzeum Śląskiego oraz szczegółów
realizacji nowego budynku. Następnie pod opieką przewodników odwiedzili budynek główny i stałą
wystawę o Śląsku, cieszącą się niezmienne bardzo dużym zainteresowaniem.
Maria Świerczyńska

Wydawca
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Bielsku-Białej
przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie
organizuje

XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA
W BUDOWNICTWIE - BUDOWNICTWO OGÓLNE
Szczyrk, 5-8 marca 2019 roku

Program warsztatów obejmuje:
• wykłady zamówione u autorów wywodzących się
z renomowanych uczelni, instytutów i pracowni projektowych

•
•
•
•
•
•

referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną
firm wykonawczych i produkcyjnych
dyskusje tematyczne zainspirowane przez
wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty
prezentacje firm produkujących i oferujących materiały
oraz sprzęt dla budownictwa
prezentacje firm oferujących programy komputerowe
prezentacje wydawnictw technicznych
i naukowotechnicznych
spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne
Zamówione wykłady oraz teksty techniczno-promocyjne
zostaną zamieszczone w kilkutomowym wydawnictwie.

Komitet Organizacyjny
PZITB Oddział w BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/14

tel./fax 33 822 02 94, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

www.pzitb.bielsko.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 Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl
NAKŁAD: 250 szt.

