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NOWY PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU PZITB
w Bielsku-Białej
Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, obradujące w
Domu Technika NOT w Bielsku - Białej w dniu 16 marca 2016 roku na
zakończenie minionej kadencji, dokonało wyboru organów Oddziału
Stowarzyszenia, a w tym Przewodniczącego Oddziału na kolejną
kadencję, tj. na lata 2016 ÷ 2020.
W tajnym głosowaniu nowym Przewodniczącym Oddziału wybrany
został nasz Stowarzyszeniowy Kolega, Przemysław Pępek. Gratulując
Przemkowi wyboru na tą zaszczytną funkcję, życzymy Mu wytrwałości i
sukcesów w pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Dotychczasowemu Przewodniczącemu Oddziału, Koledze Januszowi
Kozuli, niniejszym składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią,
ofiarną pracę dla dobra wspólnego wszystkich członków Stowarzyszenia
w Bielsku-Białej i nie tylko.
(Prezentację sylwetki nowego Przewodniczącego zamieszczamy na
stronie 3)
J.W.
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BUDYNEK PRZĘDZALNI PO RENOWACJI
OPIS OBIEKTU (wg informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej – oprac. mgr M. Godek)
Bieisko-Biała, ul. Partyzantów 15 (ul. Powstańców Śląskich 3) dawna Fabryka sukna Karla
Graubnera i Jana Macha została założona w 1875r. Zbudowana w stylu historyzmu. Budynek
główny z elewacją od strony ul. Powstańców Śląskich 3 wraz z przyległymi do niego
skrzydłami wschodnim i zachodnim tworzy podkowiasty układ otwarty podwórzem na północ.
Zbudowany wraz ze skrzydłami z cegły, pierwotnie dwupiętrowy, nadbudowany o trzecie
piętro w 1919r. wg projektu bielskiego architekta Emanuela Rosta. Wówczas to również
wzniesiono w linii ulicy Przekop parterową halę fabryczną. Skrzydła hali głównej o różnej
wysokości, zachodnie rozciągające się w kierunku ul. Partyzantów (do bramy wjazdowej na
posesję), z wysokim aneksem klatki schodowej przyległym do hali głównej. Budynek główny
kryty dachem dwuspadowym. Elewacje artykułowane gzymsami, z ceglanym detalem
klińcowych łuków nadokiennych ze zwornikami, kamienne parapety okien, cokół kamienny
rustykalny. Okna prostokątne, jedynie w skrzydle wschodnim od strony dziedzińca wysokie
okna zamknięte łukiem pełnym.
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NOWY PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU PZITB w Bielsku-Białej
W dniu 16 marca
br., z woli Walnego
Zgromadzenia
Oddziału PZITB
w Bielsku-Białej,
nastała zmiana na
f u n k c j i
Przewodniczącego
Oddziału. Na tą
zaszczytną funkcję
powołano kolegę
Przemysława
Pępka,będącego od
dwóch minionych
kadencji członkiem Zarządu naszego
Oddziału.
Przemek pochodzi z Czechowic-Dziedzic
i ma 37 lat. Wspólnie z żoną wychowują
dwie córki. W roku 2004 ukończył studia na
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej. Zaraz po studiach podjął pracę
w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Przemysłowego S.A., a konkretnie w jego
Czeskim Oddziale, przy realizacji m. in.
obiektów przemysłowych, pełniąc
odpowiedzialne funkcje w dozorze technicznym. Równocześnie kontynuował studia
podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w specjalnościach
zarządzanie nieruchomościami oraz
zarządzanie finansami firmy. W latach 2006
– 2010 kontynuował pracę w Bielskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – m.in. przy budowie Centrum
Handlowego Gemini Park. W roku 2010
rozpoczął własną działalność w zakresie
realizacji obiektów handlowych (m.in. Stara
Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach,
Retail Park Bielsko-Biała) oraz pełniąc
funkcję inwestora zastępczego. Mimo
młodego wieku Przemek ma już spore
doświadczenie zawodowe, a od 10 lat posiada uprawnienia budowlane. Niemniej to
praca w Czechach była dla Niego prawdziwą
szkołą życia, która prawdziwie Go
zahartowała. Dlatego też ten rozdział w
życiu wspomina ze szczególną sympatią. Z
tego okresu pozostała Mu znajomość języka
czeskiego; bardzo dobrze sobie radzi
również z językiem angielskim.
Do stowarzyszenia PZITB Oddziału
Bielsko-Biała wstąpił w 2007 roku. W roku

2008 został wybrany w poczet członków
Zarządu Oddziału Bielsko-Biała.
Jak o sobie mówi: … Przewodniczącym
Oddziału zostałem „z zaskoczenia”; miałem
świadomość wymagań jakim będę musiał
sprostać oraz niezbędnego czasu, który
będę musiał poświęcić na tę działalność. Do
końca nie byłem wolny od obaw, skoro
własna działalność do tej pory wypełnia mój
czas bez reszty. Ostatecznie podjąłem
ryzyko kandydowania, traktując to jako
zaszczyt i kredyt zaufania jaki mi
powierzono. Nie ukrywam, iż jest to dla mnie
znaczące wyzwanie. Ale decydując się na
nie, liczę na współpracę z bardziej
doświadczonymi kolegami, i że współpraca
będzie układała się dobrze. Na obecny czas
traktuję to jako naukę, a w miarę nabierania
doświadczenia, będzie coraz lepiej.
Moje plany na najbliższą przyszłość to:
- rozbudowanie programu szkoleń,
- zmiana wizerunku Oddziału w internecie,
- zastanowienie się nad sposobem
włączenia młodych kolegów w orbitę
działań Oddziału,
- zwiększenie obszaru działalności
Zespołu Rzeczoznawców.
Metody realizacji powyższych zamysłów,
mam nadzieję, będą się materializować przy
współpracy na forum Zarządu. Zresztą, od
nowego Zarządu oczekuję dobrej współpracy i koleżeńskiego napomnienia. Ale na
początku chcę podjąć próbę poukładania
spraw podług własnego widzenia.
Do moich głównych zainteresowań
pozazawodowych, graniczących z pasją
zaliczyłbym zbieranie kart pocztowych. Inną
interesującą mnie dziedziną pozazawodową
jest dobra muzyka. Jednak brak czasu nie
pozwala mi szerzej rozwinąć Mojego hobby.
Z biegiem lat dostrzegam pozytywne aspekty życia rodzinnego. A niekwestionowanym
moim autorytetem był mój tata, któremu
zawdzięczam budowlaną ścieżkę.
Rozmawiali: Janusz Kozula
i Jan Wiśniowski
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WŁADZE ODDZIAŁU PZITB W BIELSKU-BIAŁEJ NA KADENCJĘ 2016-2020
Komisje Pozastatutowe:

W dniu 16 marca 2016r. w budynku NOT
w Bielsku-Białej odbyło się Walne
Zgromadzenie Oddziału PZITB w BielskuBiałej. W Zgromadzeniu udział wzięło 71
członków Oddziału. Z zaproszonych gościu
udział wzięli: Józef Kluska, Andrzej Nowak,
Wiktor Piwkowski oraz Hieronim Spiżewski.
Uczestnicy Zgromadzenia wybrali
Przewodniczącego Oddziału oraz członków
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego, delegatów na Krajowe
Zjazdy Delegatów PZITB oraz delegatów do
Beskidzkiej Rady Stowarzyszeń NaukowoTechnicznej NOT w Bielsku-Białej. Na
pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału w
dniu 23 marca b.r. ukonstytuowały się
organy Statutowe Oddziału oraz powołano
Komisje Pozastatutowe tj. Komisję Pomocy
Koleżeńskiej i Komisję Odznaczeń.

Komisja Pomocy Koleżeńskiej Oddziału
Przewodniczący Kol. Jolanta Gomułkiewicz
Członek - Kol. Irena Polak
Członek - Kol. Leszek Podolski
Komisja Odznaczeń Oddziału
Przewodniczący - Kol. Michał Matoga
Członek - Kol. Elżbieta Kubica
Członek - Kol. Emil Pławecki
Delegaci na Krajowe Zjazdy PZITB:
Kol. Ludwik Ignatowicz
Kol. Janusz Kozula
Kol. Przemysław Pępek
Kol. Jan Wiśniowski
Delegaci do Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej :
Kol. Tadeusz Dudziak
Kol. Ludwik Ignatowicz
Kol. Janusz Kozula
Kol. Przemysław Pępek
Kol. Jan Wiśniowski

Zarząd Oddziału:
Przewodniczący Oddziału:
Kol. Przemysław Pępek
Wiceprzewodniczący Zarządu:
Kol. Janusz Kozula
Wiceprzewodniczący Zarządu:
Kol. Grażyna Nalepa
Sekretarz Zarządu:
Kol. Kazimierz Cios
Skarbnik Zarządu:
Kol. Tadeusz Dudziak
Członkowie Zarządu:
Kol. Marek Bronicki
Kol. Ludwik Ignatowicz
Kol. Andrzej Kowalczyk
Kol. Elżbieta Kubica

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto
Uchwałę Nr 4/03/2016
„W sprawie określenia kierunków działania Oddziału w kadencji 2016-2020 .”
Kierunki działania Oddziału PZITB w
Bielsku-Białej na kadencję 2016-2020 w
zakresie działalności statutowej i
gospodarczej.
1. Współudział w organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta
Konstrukcji oraz organizacja tych
Warsztatów w 2019 roku.
2. Kontynuacja w organizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia a Budownictwo”, organizacja Konferencji w 2017
roku i 2019 roku.
3. Szkolenia seminaryjne, organizacja
szkoleń dotyczących nowych technologii i
przepisów Prawa budowlanego w
uzgodnieniu ze Śląską Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa i na zlecenie Izby.
4. Organizacja wyjazdów technicznych
zagranicznych i dofinansowanie tych
wyjazdów w granicach posiadanych
środków.

Komisje Statutowe:
Komisja Rewizyjna Oddziału
Przewodniczący - Kol. Małgorzata Łyko
Z-ca Przewodniczącego Kol. Elżbieta Kralczyńska
Sekretarz - Kol. Janusz Hussar
Z-ca członka - Kol. Edmund Brzozowski
Sąd Koleżeński Oddziału
Przewodniczący - Kol. Joanna Cios
Z-ca Przewodniczącego Kol. Leonard Drożdż
Sekretarz - Kol. Alina Drewniak
Członek - Kol. Krzysztof Macura
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5. Dofinansowanie wyjazdów technicznych
krajowych organizowanych przez Koła w
ramach posiadanych środków finansowych
Zarządu.
6. Współpraca ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi działającymi na
terenie dawnego województwa bielskiego:
SEP i PZITS oraz z Beskidzką Federacją
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
7. Ścisła współpraca ze Śląską Okręgową
Izbą Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
8. Współpraca z organami nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej.
9. Prowadzenie w dalszym ciągu działalności gospodarczej poprzez Zespół Rzeczoznawców lub inne formy działalności.
10. Działania w kierunku dobrego
wizerunku Oddziału w regionie.
11. Wyjazdowe posiedzenia Zarządu
Oddziału w Kołach Oddziału PZITB,
przynajmniej raz w roku.
12. Poszerzenie zakresu informacji na
stronie internetowej Oddziału.

Sekretarz - Kol. Jan Cichy
Skarbnik - Kol. Elżbieta Kisza
Członek - Kol. Łukasz Biliński
Koło Terenowe Milówka
Przewodniczący - Kol. Witold Kąkol
Z-ca Przewodniczącego Kol. Marcin Wróbel
Z-ca Przewodniczącego Kol. Anna Łagosz
Sekretarz - Kol. Agnieszka Wróbel
Koło Młodych przy PZITB
Przewodniczący - Kol. Łukasz Jakubiec
Z-ca przewodniczącego Kol. Tomasz Szymlak
Koło Terenowe Ustroń
Przewodniczący Kol. Arkadiusz Smoczyński
Z-ca Przewodniczącego Kol. Jacek Świerczek
Skarbnik - Kol. Teresa Londzin
Sekretarz - Kol. Ferdynand Golisz
Koło Seniorów
Przewodniczący - Kol. Leszek Podolski
Sekretarz - Kol. Irena Polak
Członek - Kol. Teresa Kuśmierczyk
Członek - Kol. Paweł Jankowski
Członek - Kol. Emil Tarnawa
Koło zakładowe przy BPBP
Przewodniczący -Kol. Bartłomiej Adamczyk
Z-ca Przewodniczącego - Kol. Piotr Barcik
Skarbnik - Kol. Bogusława Adamiec-Tyla
Sekretarz - Kol. Klaudia Kucia
Koło zakładowe BESKID
Przewodniczący - Kol. Elżbieta Kubica
Członek - Kol. Krzysztof Cygonik
Członek - Kol. Krystyna Kwaterska
Komisja Rewizyjna Koła Kol. Aniela Bednarska
Kol. Tadeusz Szendzielarz

Przed Walnym Zgromadzeniem Oddziału
Koła Terenowe i Zakładowe dokonały
wyboru nowych Zarządów na kadencję
2016-2020
Składy Zarządów Kół Terenowych i
Zakładowych:
Koło Terenowe Bielsko-Biała
Przewodniczący - Kol. Gabriela Kowalska
Z-ca Przewodniczącego - Kol. Jerzy Gleń
Z-ca Przewodniczącego Kol. Elżbieta Kralczyńska
Sekretarz - Kol. Anna Kozula
Koło Terenowe Cieszyn
Przewodniczący - Kol. Janusz Hussar

Janusz Kozula

Członkowie Zarządu Oddziału
oraz Przewodniczący Organów w kadencji 2012-2016

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy- sala obrad
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WYBORY W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM PZITB
W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyło się
posiedzenie Zarządu Głównego PZITB, na
którym ukonstytuował się Zarząd Główny i
nakreślono kierunki działania w nowej
kadencji 2016-2020.
Wybrany na XLIX Zjeździe Delegatów
PZITB nowy Przewodniczący PZITB –
Ryszard Trykosko zaproponował następujący skład Prezydium ZG PZITB:
Wiceprzewodniczący- Zdzisław Binerowski
Wiceprzewodniczący- Mieczysław Grodzki

Sekretarz Generalny- Wiktor Piwkowski
Z-ca Sekretarza GeneranegoPiotr Szymczak
Skarbnik- Waldemar Szleper
Z-ca Skarbnika- Nina Szklenik
Członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym wybrali zaproponowany przez
Przewodniczącego skład Prezydium ZG
PZITB.
Janusz Kozula

UCHWAŁA GENERALNA XLIX ZJAZDU DELEGATÓW PZITB
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KALENDARIUM ODDZIAŁU PZITB W BIELSKU-BIAŁEJ
w okresie od 09.12.2015r. do 30.06.2016r.
GRUDZIEŃ 2015
09 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
10 Szkolenie seminaryjne „Warsztaty dla
projektantów konstrukcji budowlanych konstrukcje (wiązary) z litego drewna
łączone płytkami kolczastymi”prowadzący mgr inż. Rafał Dudziński
11 Szkolenie seminaryjne „Bezpieczeństwo
na placu zabaw. Przepisy prawne- w tym
Dyrektywa 2001/95/WE. Materiały
pomocnicze i wskazówki praktyczne.” –
prowadzący inż. Józef Łożyński
16 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w
Kole Terenowym z Cieszyna – udział 9
członków Koła, reprezentant ZO Ludwik
Ignatowicz
STYCZEŃ
05 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w
Kole Terenowym z Ustronia – udział 11
członków Koła – reprezentant ZO Janusz
Kozula.
11 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła
Terenowego z Bielska-Białej – udział 26
członków Koła–reprezentant ZO
Małgorzata Łyko
14 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w
Kole Zakładowym przy PBO Beskid
Holding– udział 13 członków Koła –
reprezentant ZO Tadeusz Dudziak
14 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła
Seniorów – udział14 członków Koła –
reprezentant ZO Grażyna Nalepa
15 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w
Kole Zakładowym przy BPBP – udział 34
członków Koła – reprezentant ZO Marek
Bronicki
15 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w
Kole Terenowym z Milówki – udział 9
członków Koła – reprezentant ZO
Przemysław Pępek
20 Seminarium szkoleniowe „Wentylacja
grawitacyjna w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej”- prowadzący Maciej JanickiAereco.
20 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
21 Rozdanie Decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych – ŚlOIIB – udział J.Kozula.
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LUTY
02 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego
WPPK-2016 – Katowice – udział
J.Kozula, Zb. Walawski, J.Wiśniowski
03 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
04 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Bezpieczeństwo pracy na
rusztowaniach, zabezpieczenie pracy
na wysokości, bhp przy robotach
ziemnych. Program kotwowy firmy
HILTI” – prowadzący Stanisław
Malinowski
05 Posiedzenie Głównej Komisji ds.
Odznaczeń- ZG PZITB – Warszawaudział Kol. M.Matoga
08-13 Kurs kosztorysowania robót
budowlano-montażowych
11 Seminarium szkoleniowe „Obowiązki i
prawa projektanta w świetle przepisów
ustawy Prawo budowlane” –
p r o w a d z ą c y m g r i n ż . To m a s z
Radziewski
17 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Kosztorysowanie w praktyce
budowlanej. Kosztorys ofertowy i
powykonawczy” – prowadzący inż.
Ryszard Jakubiec
24 Seminarium szkoleniowe „Stropy
gęstożebrowe, rodzaje, projektowanie,
wykonawstwo, częste błędy, sposoby
napraw” – prowadzący dr hab. inż.
Łukasz Drobiec
24-27 Konferencja XXXI Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji WPPK-2016 –
Szczyrk, udział członków Zarządu :
Marek Bronicki, Tadeusz Dudziak,
Janusz Hussar, Ludwik Ignatowicz,
Małgorzata Łyko, Janusz Kozula,
Przemysław Pępek, Jan Wiśniowski
24 Klub Prezesów Oddziałów PZITB
Polski Południowej, udział; Janusz
Kozula
MARZEC
09 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
10 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Rusztowania – budowa, eksploatacja”
– Maciej Bańbura PERI.
15 Posiedzenie Rady FSNT NOT – udział
L. Ignatowicz, J. Kozula
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10 S p o t k a n i e P r z e w o d n i c z ą c y c h
Stowarzyszeń NOT z Prezesem BRF
NOT w sprawie pomieszczeń dla SEP i
PZITS.
18 Wyjazd techniczny „Gospodarstwo w
Kostkowicach- Koło Terenowe Cieszyn.
19 Seminarium szkoleniowe „Remonty i
wzmocnienia masztów, wież oraz
konstrukcji wsporczych linii energetycznych.” – prowadzący prof. Jan
Zamorowski
24 Seminarium szkoleniowe „Renowacje
istniejących elewacji-nowe technologie.” – prowadzący Janusz Białka
Firma STO.
24 Konkurs Budowa Roku 2015-uroczyste
wręczenie nagród-Warszawa-udział
J.Kozula

16 Walne Zgromadzenie Oddziału
22 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Termomodernizacja w świetle nowych
przepisów” – Marcin Feliks Austrotherm
23 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
30 Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału PZITB w Katowicach – udział
J.Kozula
KWIECIEŃ
05 Posiedzenie ZG PZITB – Warszawa –
udział J.Kozula, P. Pępek
13 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
15 49 Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz „Twój Dom 2016”
-udział w otwarciu- P. Pępek, J.Kozula
15 Spotkanie ze studentami ATH i
Wykładowcą Panią Anną RawskąSkotniczny– udział P.Pępek, J.Kozula,
Przewodniczący Koła MłodychŁ.Jakubiec.
19 Spotkanie Pokonferencyjne WPPK2016 w Katowicach – udział : P.Pępek,
Zb. Walawski, J.Wiśniowski.
19 Pogrzeb Śp. Adama Kołodziejczyka –
członka PZITB w Kole Zakładowym
BESKID.
21 Spotkanie z Biurze Turystycznym
OLAZA-TOUR w Cieszynie w sprawie
wyjazdu technicznego do Toskanii –
udział J.Kozula, J.Wiśniowski,
D.Hussar.
22-24 Wyjazd techniczny Ziemia KłodzkaKoło Terenowe Bielsko-Biała- udział 16
członków Oddziału
25 Posiedzenie Sądu Konkursowego ZG
PZITB „Budowa Roku 2015”Warszawa- udział: J.Kozula
28 Spotkanie Zespołu Rzeczoznawców
Oddziału- udział; P.Pępek, T. Dudziak,
J.Kozula, E.Migdał,

CZERWIEC
03-05 Zjazd Krajowy PZITB – Olsztynu d z i a ł : . P. P ę p e k , J . K o z u l a ,
L.Ignatowicz, J.Wiśniowski
08 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Przeciwpożarowe zabezpieczenia
obiektów budowlanych w budowie i
użytkowaniu” – prowadzący mgr inż.
Zbigniew Cyganik
08 Gala Laureatów Konkursu Budowa
Roku 2015 zorganizowana przez
Oddział Małopolski w Krakowie- udział
P.Pępek
10-12 Wyjazd techniczny do Łodzi członków Koła Zakładowego przy BPBP.
15 Posiedzenie ZG PZITB w Warszawie –
udział: J.Kozula, P.Pępek
16 Seminarium szkoleniowe „Zakończeniu
b u d o w y, p r z e k a z a n i e o b i e k t u
budowlanego do użytkowania w świetle
ustawy Prawo budowlane”– prowadzący mgr inż. Tomasz Radziewski
29 Seminarium szkoleniowe „Tarasy i balkony – nowe rozwiązania technologiczne”– prowadzący Maciej Drewnowski
30 Posiedzenie Głównej Komisji Seniorów
ZG PZITB w Warszawie – udział P.
Jankowski.

MAJ
04 Posiedzenie Zarządu Oddziału.
05 Seminarium szkoleniowe „Uszkodzenia
i naprawy stropów i posadzek” –
prowadzący dr hab. inż. Łukasz Drobiec
10 S e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
„Wykorzystanie technologii
geosyntetycznych w nowoczesnej
geoinżynierii.” – prowadzący dr inż.
Jacek Kawalec.

Ewa Anczakowska, Ewa Keiper
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KONKURS PZITB „BUDOWA ROKU – 2015”
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach- (Generalny
Wykonawca Warbud S.A.)- Nagroda I
Stopnia wśród obiektów użyteczności
publicznej.
Poprawa stanu technicznego linii
kolejowych na odcinku ZawiercieDąbrowa Górnicza, Ząbkowice(Generalny
Jaworzno Szczakowa Wykonawca ZUE S.A.)- Nagroda I Stopnia
wśród obiektów drogowych i kolejowych.

W dniu 24 maja 2016 roku w gmachu
Naczelnej Organizacji Technicznej w
Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród XXVI edycji Konkursu PZITB
„Budowa Roku 2015”. Współorganizatorami
Konkursu byli : Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego. Konkurs jest jednym z
najbardziej prestiżowych przeglądów
osiągnięć polskiego budownictwa.
Zrealizowane obiekty zostały zgłoszone
p r z e z i n w e s t o r ó w, g e n e r a l n y c h
wykonawców, deweloperów, jednostki
projektowe bądź samorządy terytorialne.
W XXVI edycji Konkursu nagrody i
wyróżnienia przyznano w dziesięciu
kategoriach. Nagrodzone i wyróżnione
obiekty budowlane charakteryzują się
nowoczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi, wysoką jakością
wykonania robót, dobra organizacją procesu
budowlanego, wysokim poziomem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy i
ochrony środowiska.
Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB
Budowa Roku pracował pod kierownictwem
Zdzisława Binarowskiego a w skład Sądu
Konkursowego wchodzili przedstawiciele
Oddziałów PZITB z całej Polski. W bieżącej
edycji Konkursu zgłoszonych zostało 58
obiektów, w tym kilka obiektów ze Śląska.
Wśród nagrodzonych śląskich obiektów
znalazły się:

Wśród nagrodzonych obiektów na
szczególną uwagę zasługuje
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w
Katowicach, obiekt wielofunkcyjny, w
przeważającej części przeznaczony dla
uczestników zorganizowanych w nim
imprez. Generalnie pełni on funkcje:
wystawienniczą, targową, widowiskową,
kongresową, konferencyjną. Budynek
zaprojektowano jako halę o wymiarach 92 x
235 m, częściowo podpiwniczoną o 1-3
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia
zabudowy 21721 m2, powierzchnia
użytkowa 34899 m2 , kubatura 388500 m3.
Całość robót wykonano w ciągu 40 miesięcy.
Nagrody i wyróżnienia wręczali
wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa Tomasz Żuchowski, Jacek
Szer z Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego oraz Ryszard Trykosko
Przewodniczący Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Uroczystości wręczenia nagród uświetnił
recital Joanny Freszel.
Janusz Kozula

Przebudowa Stawu Południowego w
Parku Miejskim w Bytomiu- Nagroda III
Stopnia wśród obiektów ocenianych
indywidualnie.
Modernizacja Stadionu Miejskiego
wraz z wyposażeniem w Tychach ( G e n e r a l n y Wy k o n a w c a M o s t o s t a l
Warszawa)- Nagroda III Stopnia wśród
obiektów użyteczności publicznej.

10

Informacja 1/2016

KONFERENCJA WPPK 2016
W dniach 24 ÷ 27 lutego 2016 r. w Szczyrku odbyła się doroczna konferencja Warsztat
Pracy Projektanta Konstrukcji, tym razem pilotowana przez Oddział PZITB w Katowicach.
Tematykę wiodącą stanowiły szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu konstrukcji
stalowych. Wzorem lat poprzednich ”Warsztaty” zakończyły się niekwestionowanym
sukcesem.
W trakcie trwania Konferencji, tradycyjnie już obradowali Prezesi Klubu Polski Południowej
wraz z zaproszonymi gośćmi.

KLUB PREZESÓW ODDZIAŁÓW PZITB POLSKI POŁUDNIOWEJ

Klub Prezesów Oddziałów PZITB Polski Południowej i członkowie Prezydium ZG PZITB

usytuowany. Pod względem liczby członków
zajmuje wysoką pozycję – piątą z 205
członkami; w zakresie ekonomicznym
czwartą pozycję na 28 funkcjonujących
Oddziałów w Stowarzyszeniu.
Przewodniczący Oddziałów przedstawili i
podsumowali działalność swoich Oddziałów
w mijającej kadencji zarówno w sferze
statutowej jak i gospodarczej. Poruszano
tematy Kół Seniorów i ich działalności, Kół
Młodych w Oddziałach, Komitetu Młodej
Kadry w Stowarzyszeniu (Zjazdy cieszą się
dużą popularnością i dobrą organizacją).
Wymieniono poglądy i doświadczenia w
zakresie współpracy z Okręgowymi Izbami
Inżynierów Budownictwa i prowadzonych
szkoleń seminaryjnych.
Marian Płachecki, który pełni funkcję
Przewodniczącego Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej w PIIB przedstawił sytuację
techników budowlanych w budownictwie.
Zwrócił uwagę na niewystarczające
przygotowanie absolwentów szkół średnich
do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie i konieczności poprawy

Zgodnie z tradycją podczas ostatniej
Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta
Konstrukcji w dniu 24.02.2016 roku w
Szczyrku odbyło się kolejne spotkanie Klubu
Prezesów Oddziałów PZITB Polski
Południowej. Gospodarzem spotkania był
Przewodniczący Katowickiego Oddziału
PZITB Andrzej Nowak a uczestniczyli w nim
Janusz Kozula z Bielska-Białej, Małgorzata
Nawrocka-Tazbir z Częstochowy, Marian
Płachecki z Krakowa, Stefan Szałkowski z
Kielc, Wiesław Baran z Opola , Tadeusz
Nawracaj z Wrocławia oraz Waldemar
Szleper – koordynator Klubu. Na spotkanie
z a p r o s z o n o R y s z a r d a Tr y k o s k o Przewodniczącego PZITB, Stefana
Czarnieckiego i Tadeusza Duraka z ZG
PZITB.
Waldemar Szleper przedstawił Oddziały
PZITB z Polski Południowej w statystyce.
Klub Prezesów to dziewięć Oddziałów, 1974
członków Stowarzyszenia (46 % liczby
członków ogółem) 39 delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów ( 86 delegatów ogółem).
Oddział PZITB w Bielsku-Białej jest wysoko
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atmosferze a prowadzący spotkanie Andrzej
Nowak stosownymi zdjęciami i albumami o
Katowicach podziękował uczestnikom
spotkania za czteroletnią działalność w
Klubie Prezesów.
Kończy się kadencja 2012-2016,
spotkanie w Szczyrku było ostatnim
spotkaniem w kończącej się kadencji. Klub
Prezesów
Oddziałów PZITB Polski
Południowej funkcjonować będzie dalej bo
integracja i współpraca w naszej
działalności statutowej i gospodarczej jest
niezbędna.
Janusz Kozula

programów nauczania.
Oddziały PZITB w kraju są
organizatorami kursów przygotowawczych
do egzaminu na uprawnienia budowlane i
należy dołożyć wszelkich starań aby
utrzymać taki układ.
Przewodniczący PZITB Ryszard
Trykosko omówił i przedstawił sytuację w
Stowarzyszeniu w czasie trwania kadencji
2012-2016, w tym działalność Zarządu,
współpracę z zagranicą, działalność Młodej
Kadry i Seniorów. W podsumowaniu
działalność statutową i gospodarczą ocenił
pozytywnie.
Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TECHNICZNEGO DO KOSTKOWIC
silniku gazowym. Wcześniej biogaz
kumulowany jest w zbiorniku biogazu. Silnik
napędza generator synchroniczny o mocy
600 kW a wyprodukowaną energię
elektryczną poprzez transformator oraz
przez system kontrolno-pomiarowy jest
przekazywana do sieci energetycznej.
Około 20% energii cieplnej jest wykorzystywana do podgrzewania masy fermentacyjnej, pozostałe ciepło wykorzystuje się
do celów gospodarstwa: ogrzewanie
budynków trzody chlewnej oraz wody do
hodowli suma afrykańskiego. Praca
biogazowni sterowana jest za pomocą
systemu komputerowego, który umożliwia
monitorowanie pracy oraz zmianę
wszystkich parametrów instalacji. Więcej
danych o biogazowni w Kostkowicach
można znaleźć na stronach internetowych.
Janusz Hussar

W dniu 18 maja 2016 r w grupie 13 osób
członków PZITB Kół Terenowych Cieszyna i
Ustronia zwiedziliśmy Gospodarstwo Rolne
w Kostkowicach, które jest jednostką organizacyjną Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodzcu Śląskim. Celem
wyjazdu było zwiedzenie Centrum Odnawialnych Zródeł Energii składające się z:
• agrobiogazowni
• agrorafinerii
• kolektorów słonecznych
• siłowni wiatrowej
Spotkanie przygotował Prezes Zarządu
Instytutu Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy,
który z uwagi na wyjazd nie mógł osobiście z
nami się spotkać. W jego zastępstwie
przywitała nas Pani mgr inż. Barbara Matros
, która w salce konferencyjnej na makiecie
gospodarstwa zapoznała nas z jego
organizacją.
Następnie poszliśmy w teren gdzie
naszym szczególnym zainteresowaniem
była agrobiogazownia.
Została ona uruchomiona 15 listopada
2010 roku jest o mocy 0,6 MW. Surowce to:
- gnojowica świńska
- obornik świński i bydlęcy
- gnojówka
- kiszonka z traw i kukurydzy
- gliceryna poestryfikacyjna
W tym zakładzie istnieje możliwość
wykorzystania wszystkich odpadów
powstających w rolnictwie. Biogaz
wytworzony w procesie fermentacji
metanowej w dwóch zbiornikach
cylindrycznych jest na bieżąco spalany w

Uczestnicy wyjazdu technicznego do Kostkowic
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TECHNICZNEGO
Koła Terenowego PZITB w Bielsku- Białej do Ziemi Kłodzkiej
pt. „Ziemia Kłodzka- skarby natury i dzieła rąk ludzkich”.
zdanie.
Pierwszym punktem zwiedzania był
Kamieniec Ząbkowicki - odbudowywany
ogromny zamek Marianny Oriańskiej.
Obiekt wybudowany w XIX wieku przez
energiczną księżniczkę niderlandzką, jest
budowlą o przemieszanych W okresie
międzywojennym (lata 20. i 30. XX w.) w
zamku pracowało ok. 150 osób.
Gigantyczny rozmach założenia, to dzieło
Schinkla , wybitnego pruskiego architekta.
Do sali balowej, ogromnej, tłoczono z dołu
gorące powietrze jak w zamku w Malborku.
w parku w różnych miejscach były wodopoje
w marmurowych misach i kaskady. Patrząc
od strony reprezentacyjnej elewacji są w
sumie cztery tarasy ogrodowe, schodzące w
dół. Program odbudowy zakłada prace do
2030 r, gdzie głównym inwestorem jest
samorząd z pozyskiwanych funduszy.
Przez Góry Złote, Stronie Śląskie
dotarliśmy w okolice Kletna u stóp Śnieżnika
do krasowej Jaskini Niedźwiedzia.
Korytarze jaskini pokryte są licznymi
formami naciekowymi. Okazałe stalaktyty,
stalagmity, stalagnaty, kaskady, kopuły, misy
martwicowe oraz draperie naciekowe,
odkryte w latach 60-70-tych są uważane za
jedne z najciekawszych elementów szaty
naciekowej w polskich jaskiniach. Kolekcja
szczątków niedźwiedzia jaskiniowego jest
najbogatszą tego typu znalezioną na terenie
Polski.
Ostatnim miejscem odwiedzanym w
piątek był wodospad Wilczki w Międzygórzu
o wysokości 22 m, usytuowany w lasach
bukowych. Międzygórze za sprawą księżny
Marianny Orańskiej rozwinęło się w
popularną miejscowość klimatyczną z
charakterystyczną drewnianą zabudową w
stylu szwajcarskim. Dawny niemiecki kurort,
został włączony do Polski w roku 1945.
Pozostała duża liczba drewnianych i
kamienno-drewnianych budynków w stylu
tyrolskim z pięknymi rzeźbieniami,

Nasza podróż do Ziemi Kłodzkiej trwała
od piątku do niedzieli - 22-24 kwietnia 2016 r.
Małym autobusem z Panią przewodniczką z
Bystrej - „Bystrą Janką” przemierzyliśmy w
ciągu tych wypełnionych wrażeniami dni,
turystyczną trasę Dolnego Śląska.
Ziemia Kłodzka to region geograficzny
obejmujący południowo-wschodnią część
Sudetów Środkowych i zachodnią Sudetów
Wschodnich. Jej centrum stanowi Kotlina
Kłodzka, otoczona przez pasma górskie:
m.in. Góry Bialskie, Krowiarki, południowe
zbocza Gór Bardzkich, Gór Złotych, część
gór Sowich, Bystrzyckich, Orlickich,
Stołowych i Masywu Śnieżnika. Niby to tak
blisko od naszego śląskiego regionu i w
zasadzie od paru lat poprzez autostradę do
Wrocławia Ziemia Kłodzka dostępna jest
komunikacyjnie, a jednak w wielu
miejscowościach duża część uczestników
wyjazdu była po raz pierwszy. Ziemia
Kłodzka należy do zlewisk trzech mórz –
Bałtyckiego, Północnego i Czarnego.
Granice wododziałowe zbiegają się na
granicznym Trójmorskim Wierchu (1145 m
n.p.m.) w Masywie Śnieżnika. Kolejno
historycznie Ziemia Kłodzka stanowiła
własność władców polskich i czeskich,
pustoszona przez najazdy w czasie wojen
husyckich, nawiedzana przez epidemie i
zarazy była w XVIII w własnością
Habsburgów pod panowanie Prus
Hohenzollernów. Po okresie stagnacji, w
XIX wieku wraz z rozwojem turystyki
nastąpiło gospodarcze ożywienie tych
terenów. Po II wojnie światowej, mimo
pretensji czechosłowackich (wysłany został
czechosłowacki pociąg pancerny), w wyniku
decyzji wielkich mocarstw wraz ze Śląskiem
znalazła się w granicach Polski. Po roku
1945 władze polskie wysiedliły niemal w
całości dotychczasową ludność tych
terenów. Cóż, taka „kolej rzeczy”, historia po
latach osądza zaistniałe fakty, które były
traumą tamtych ludzi i nikt ich nie pytał o
13

Oddział PZITB w Bielsku-Białej
zrekonstruowano stare ujęcia wód mineralnych (Pieniawa Chopina i Jan Kazimierz),
wybudowano nowe oraz przeprowadzono
remont kapitalny pijalni wód mineralnych.
Piękny biały dworek i pomnik Chopina we
wiosennej szacie zieleni przydają uroku
uzdrowisku.
Następnie przejechaliśmy do Czermnej,
aby oglądnąć kaplicę czaszek. Niewielka
barokowa kaplica murowana posiada ściany
i sklepienie wnętrza kaplicy pokryte ok. 3 tys.
ciasno ułożonymi czaszkami i kościami
ludzkimi. Są to ofiary wojen oraz epidemii
chorób zakaźnych. Około 20-30 tys.
szczątków ludzlich leży w krypcie pod
kaplicą. Na ścianie głównej znajduje się
niewielki skromny ołtarz z barokowym
krucyfiksem, na którym eksponowane są
ciekawsze okazy czaszek. Przed wejściem
stoi pomnik z trójjęzycznym napisem po
niemiecku, czesku i polsku: „Ofiarom wojen
ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze
1914”.
W Kudowie Zdroju przeszliśmy spacerem
po parku zdrojowym ze stawem w wiosennej
szacie, wypiliśmy kawkę, przysiedliśmy na
„ławeczce ogrodnika”. Kudowa posiada trzy
wody źródlane i jest kurortem tak jak
sąsiednie uzdrowiska, polecanym przy
schorzeniach serca i układu krążenia.
Następnym razem warto jest odwiedzić
Muzeum Żaby (obecnie Ekocentrum Parku
Narodowego Gór Stołowych).
Bardzo widokową i atrakcyjną trasą
„drogą 100 zakrętów” przejechaliśmy przez
Park Narodowy w Górach Stołowych z
widokiem na szczyt Szczelińca w kierunku
Wambierzyc.
Wa m b i e r z y c e – z w a n e Ś l ą s k i m
Jeruzalem z gigantyczną wyniesioną fasadą
kościoła robi szczególne wrażenie. Do
Bazyliki wspiąć się trzeba po 56 kamiennych
stopniach. Wnętrze wypełnione jest
malowidłami, figurami, obrazami w duchu
baroku. Figurka Matki Boskiej z Jezusem
wykonana z drewna lipowego ubierana jest
w cenne ozdobne sukienki, różne, w
zależności od okresu liturgicznego.
Elewacja i gzymsy bazyliki rozbłysnęły
światłami a okolicę zalała klasyczna muzyka

krużgankami, balkonikami i balustradami.
Do najpiękniejszych obiektów należą:
kaplica Matki Boskiej Śnieżnej, domy
wczasowe "Gigant" i "Gigant II", jak również
dawny budynek poczty.
Nocowaliśmy dwukrotnie w kameralnym
hoteliku na obrzeżach Bystrzycy Kłockiej.
Wprawdzie nie udało się nam grupowo być
w centrum miasta, ale pewnie warto wrócić
kiedyś do Bystrzycy, aby oglądnąć relikty
średniowiecznej zabudowy obronnej i
zachowanego układu urbanistycznego z
Bramami : Kłodzką, Wodną, Rycerską. W
Bystrzycy Kłodzkiej można jeszcze
odwiedzić kościół parafialny gotycki z XII w
przebudowywany wielokrotnie, obejrzeć
piękną barokową Kolumnę Św. Trójcy oraz
renesansowe i barokowe kamienice z XVI,
XVII. Ratusz wzniesiony w XIV wieku był
również wielokrotnie przebudowywany.
Poranek sobotni rozpoczęliśmy od
przejazdu i zwiedzania po śniadanku
zabytkowej papierni z XVII wieku w
Dusznikach. Młyn papierniczy to znany
zabytek techniki. Elementami
charakterystycznymi dla papierni są dach
kryty gontem, zakończony od zachodu
barokowym szczytem wolutowym oraz
oryginalny pawilon wejściowy w kształcie
wieży, a we wnętrzach budynku –
polichromia z XVII–XIX stulecia.
Oglądaliśmy pokazową produkcję papieru
czerpanego, a solenizanci sobotni Jurkowie,
mieli okazję wykonać samodzielnie arkusiki
papieru. Papiernia ucierpiała podczas
lokalnej powodzi w lipcu 1997 r., która
dotknęła zachodnią część ziemi kłodzkiej.
Wo d a z a l a ł a c z e r p a l n i ę , p o d m y ł a
fundamenty suszarni, zniszczyła muzealny
dziedziniec oraz przyniosła wiele ton mułu i
nieczystości. Muzeum udostępnia
zwiedzającym ekspozycje poświęcone
historii papieru, jego roli w rozwoju
cywilizacji oraz zastosowaniu w codziennym
życiu. Odbyliśmy krótki spacer po mieście i
przejechali do zespołu uzdrowiskowego. W
1946 roku zorganizowano I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w DusznikachZdroju (w 1826 r Chopin wystąpił charytatywnie). W latach 1958-1962
14
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była w XIV-XVI w., wnętrze przebudowane
było w okresie baroku (1660-1670), ambona
autorstwa Klahra z roku 1717. Madonna z
Czyżykiem z 1400 r znajduje się w kaplicy
Św. Jakuba.
Głównym bardzo malarskim zabytkiem
Kłodzka jest gotycki most na Młynówce z lat
ok. 1280–1390 z barokowymi figurami,
stylistycznie powiązany z mostem Karola w
Pradze oraz Ratusz z renesansową wieżą.
Okazałym zabytkiem jest zespół klasztorny
franciszkański z początku XVII w.
Zwiedziliśmy również podziemia Kłodzka,
budowane od XIII do XVII wieku,
przeszliśmy chodnikiem długości 600 m. W
mieście widać ślady powodzi szczególnie tej
z lat 1938 i 1997 ( określanej jako powódź
tysiąclecia). Szczególną letnią atrakcją są
rejsy gondolowe po Młynówce z przystani
pod mostem św. Jana.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w
miasteczku Bardo. Nad miasteczkiem
górują dwie wieże Bazyliki Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny – kościół
pocysterski wzniesiony w latach 1686-1704
z niewielką usytuowaną w ołtarzu romańską
figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tzw.
Tronującą Madonną. Obecnie klasztor
administrowany jest przez Zakon
Redemptorystów.
Po obiedzie w Bardo, który był
niezaplanowany, z pysznym poczęstunkiem
urodzinowym przewodniczki „Bystrej Janki”,
ostatnim punktem na naszej trasie był
Paczków. Miasto zwane jest polskim
Carcassone, a to prawdziwe francuskie
miasto odwiedziliśmy rok temu podczas
wyjazdu do Francji. Zobaczyliśmy w
Paczkowie zachowany pierścień murów
obronnych z kamienia łamanego o
wysokości do 7 m, z basztami i wieżami
bramnymi. Warowny charakter ma również
gotycki kościół parafialny św. Jana
Ewangelisty. Dach wykończony jest „attyką
w formie jaskółczych ogonów”. Niestety do
wnętrza kościoła trzeba będzie powrócić,
aby zobaczyć rzeźby dłuta Wita Stwosza i
studnię zwaną tatarską, z którą związana
jest legenda o Tatarzynie i Rycerzu Bogunie.
Wyjazdy z PZITB trwają już od wielu lat,

z kościelnych głośników. Słychać ją było
również na przeciwległym stoku przy
budynku, w którym od ponad stu lat można
podziwiać zbiór ruchomych szopek
autorstwa Longina i Hermana Wittigów.
Mechanizmy uruchomiające szopki
konserwowane są każdego roku.
Ostatnim sobotnim akcentem przed
wyśmienitą kolacją z poczęstunkiem
Solenizantów były odwiedziny w uzdrowisku
Polanica Zdrój. Wody lecznicze, ukwiecone
skwery otoczenia pijalni stanowią dobrą
aurę do relaksu.
Założenie osiowe głównego traktu
parkowego stanowi uporządkowaną
kompozycję z wyniesioną widokową glorietą
na zakończeniu
i fontanną, niestety
nieczynną. W mieście, w pierzei przy moście
w Dolinie Bystrzycy Dusznickiej u podnóża
masywu Piekielnej Góry, znajduje się
zabudowa willowa w stylu
funkcjonalistycznym, uzdrowiskowa,
wyremontowana, otoczona zielenią, a
miasto sprawia wrażenie zadbanego i
zasobnego.
Niedzielny poranek rozpoczęliśmy po
śniadaniu przejazdem do Kłodzka. Miasto
zachowało doskonale ukształtowany,
kompletny i oryginalny układ urbanistyczny
jako miasta średniowiecznego, który jest
ściśle dostosowany do ukształtowania
terenu i podporządkowany obronnej roli
twierdzy[50]. Najstarsza część Kłodzka leży
na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, u stóp
Fortecznej Góry. Powoduje to, że na terenie
starego miasta występują znaczne różnice
wysokości, wynoszące ok. 20 m w
przypadku rynku i rzeki, a pomiędzy
twierdzą a rzeką aż ok. 60 m. Stąd też duża
liczba ulic jest stromych, a nawet
biegnących po stopniach, jak w przypadku
ul. Spadzistej, co nadaje tej części miasta
malowniczości. Nieco nowsza jest część
Kłodzka położona na wyspie Piasek,
utworzonej przez Młynówkę. Dominantą
całego zespołu miejskiego jest potężna
twierdza bastionowa położona na
Fortecznej Górze. Na mszy niedzielnej
byliśmy w kościele Wniebowzięcia NMP,
którego bryła zewnętrzna ukształtowana
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zmieniają się uczestnicy, pojawiają się nowe
twarze , inne znikają. Fajnie jest razem coś
oglądnąć nowego, „podziwiać piękne” i
„różnić się ładnie” w rozmowach.
Maria Witosławska

Uczestnicy wyjazdy technicznego do Ziemi Kłodzkiej

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TECHNICZNEGO członków PZITB
Oddziału w Bielsku-Białej, Koło przy BPBP s.a. do Łodzi
„Łódź z przymróżeniem oka” 10-12 czerwca 2016r.
zameldowaniu się w hotelu, była „Piwnica
Łódzka”, gdzie czekała na nas
obiadokolacja. Stamtąd już każdy
indywidualnie lub w ramach grupy
zorganizowanej, wyruszył na wstępne
rozeznanie terenu. Nie czekając na
zaplanowane na kolejne dni atrakcje
turystyczne - „zdobyliśmy Łódź nocą”, z
sukcesem – można by powiedzieć!
Drugiego dnia, po śniadaniu,
wyruszyliśmy zgłębić technicznobudowlane, ale także i kulturalne tajniki,
nikomu z nas dotąd nieznanego miasta.
Pierwszym przystankiem był budynek
łódzkiej elektrowni EC1 – najstarszej tego
typu budowli na ziemiach łódzkich.
Elektrownia, choć dziś już nieczynna,
stanowić ma jeden z kluczowych elementów

W tym roku padło na Łódź – miasto
cieszące się dosyć wątpliwą sławą wśród
Narodu, gdzie za każdym rogiem czyhać ma
niebezpieczeństwo w postaci podbitego
oka, a kibice drużyny flagowej cieszą się
permanentnym zakazem stadionowym…
Postanowiliśmy sprawdzić.
Punktualnie o 15:30, po ciężkim dniu
pracy, ale pełni nadziei na nową przygodę,
zebraliśmy się – członkowie koła wraz z
osobami towarzyszącymi, w stałym punkcie
wypadowym – na dolnej płycie dworca PKS.
Pomimo utrudnień komunikacyjnych na
trasie Bielsko-Biała – Łódź, szczęśliwie
dotarliśmy na miejsce z zaledwie godzinnym
opóźnieniem. Jak wiadomo opóźnienie
sprzyja wzmożonemu apetytowi, dlatego też
pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy po
16
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Nowego Centrum Łodzi, które będąc
aktualnie w fazie intensywnej realizacji,
powstaje dzięki pomocy ze środków Unii
Europejskiej. Wewnątrz mogliśmy zobaczyć
m.in. odrestaurowany budynek rozdzielni
czy maszynowni, z oryginalnie
zachowanymi posadzkami i elementami
zdobień. Obecnie na obiekcie trwają prace
mające na celu stworzenie ścieżek
edukacyjnych, nowoczesnego centrum
konferencyjnego oraz laboratoriów. Ze
szczytu zabudowań EC1 mogliśmy także
podziwiać zdecydowanie najdroższą z
łódzkich inwestycji – wielopoziomowy,
multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna.
Koszt wykonania przekroczył już kwotę 1,7
miliarda zł, a planowane oddanie jej do
użytkowania ma nastąpić jeszcze przed
końcem bieżącego roku. Jedno jest pewne –
obiekt, choć widziany z odległości – robi
wrażenie!
Po opuszczeniu terenów EC1,
spotkaliśmy się z Panią przewodnik, która
zabrać nas miała do samego serca miasta i
odkryć przed nami jego niewątpliwie
ciekawą, ale i burzliwą historię. Łódź –
miasto przemysłu włókienniczego, nie
mogłaby istnieć bez Muzeum
Włókiennictwa. Centrum zlokalizowane jest
w tzw. Białej Fabryce, należącej niegdyś do
Ludwika Geyera, jednego z najbogatszych
łodzian XIX w. Na miejscu mieliśmy okazję
obejrzeć projekcję przedstawiającą pracę
maszyn fabrycznych za czasów ich
świetności. Centrum połączone zostało ze
skansenem architektury drewnianej, który
również mieliśmy okazję pokrótce zobaczyć,
a tym samym przekonać się, jak wyglądało
życie na początku powstania miasta.
Szybko też przekonaliśmy się, że w Łodzi
wszystko jest naj: największe, najdłuższe,
najstarsze i w ogóle „najpierwsze”…
Kolejną atrakcją na muzealnej trasie
Łodzi było Muzeum Kanału – tzw. „Dętka”.
Kunszt i inwencja budowlana zadziwiła
niejednego budowlańca z krwi i kości,
których przecież wśród nas niemało. Kanał,
który nigdy tak naprawdę nie był kanałem,
znajduje się pod centralnym rynkiem miasta
– Placem Wolności i w czasach, kiedy

jeszcze był eksploatowany, służyć miał za
zbiornik wód opadowych,
wykorzystywanych następnie jako
„spłuczka” łódzkich kanałów. Podziemna
wędrówka odbywała się wąskim, słabo
oświetlonym korytarzem, biegnącym wokół
rynku i zakończyła się dokładnie w tym
miejscu, w którym się rozpoczęła. Od
okrągłego kształtu wzięła się nazwa
muzeum – „Dętka”. Pozostając w obrębie
łódzkiego, nietypowego, bo aż
ośmiobocznego rynku, skorzystaliśmy z
rzadkiej okazji wizytacji wieży ratuszowej,
związanej nieodłącznie z obserwowaniem
„od wewnątrz” mechanizmu ratuszowego
zegara. Choć na dzień dzisiejszy zegar
sterowany jest już elektronicznie,
skomplikowany mechanizm zębatek i innych
elementów, o których większość z nas nie
ma pojęcia, niewątpliwie budzi emocje.
Historia jego, nieodłącznie związana jest z
naszym regionem, gdyż to właśnie ze
Śląska Cieszyńskiego pochodzić miał
jedyny w Polsce zegarmistrz, który podjął się
trudnego zadania zamontowania i
uruchomienia tegoż mechanizmu,
sprowadzonego do Polski już w początkach
XIX w. Do dziś w samo południe, z
zegarowej wieży ratusza miejskiego,
rozlega się znana melodia „Prząśniczek”,
nawiązująca oczywiście do głównej gałęzi
łódzkiego przemysłu.
Korzystając z okazji, że to właśnie ów
ratusz oraz bliźniaczo do niego podobny, a
znajdujący się po drugiej stronie ulicy kościół
Świętej Trójcy, stanowią symboliczną
bramę, stanowiącą zaczątek sławetnej w
Łodzi ulicy Piotrkowskiej, ciągnącej się
nieprzerwanie prostym 4-kilometrowym
odcinkiem, przecinającym miasto; tędy to
właśnie udaliśmy się do kolejnego miejsca
naszego programu – Muzeum Miejskiego.
Już sama lokalizacja budzi podziw fanów
architektury, gdyż Muzeum mieści się w
dawnym pałacu jednego z łódzkich
fabrykantów – Izraela Poznańskiego.
Okazałe wnętrza pałacowe, zdobione
secesyjnymi detalami, niewątpliwie
podobają się zwiedzającym. Muzeum,
będące wizytówką miasta, prezentuje
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po całym mieście figurki przedstawiające
znane postacie z bajek produkcji Se-ma-for.
W muzeum zobaczyć można także bielskie
akcenty w postaci choćby Bolka i Lolka,
tworzonego przecież w Bielskim Studio
Filmów Rysunkowych. Poczuliśmy się jak w
domu!
Stamtąd objazdem przez jedną z
pięciu pierwszych – wówczas osad, dziś
dzielnic łódzkich – Księży Młyn, udaliśmy się
na Cmentarz Żydowski, stanowiący
największą tego rodzaju nekropolię w
Polsce. Miejscem docelowym jak zwykle
pozostała jednak Piotrkowska. Ulica prosta
jak pożyczka w jednym z banków, zgodnie z
tym co głoszą łódzkie banery reklamowe, a
mimo to liczne zakamarki kryją ciekawe
tajemnice. Na Piotrkowskiej zobaczyliśmy
jeszcze Aleję Gwiazd, wzorowaną na
amerykańskiej Walk of Fame oraz szklane
domy, niczym z powieści Żeromskiego.
Ostatni posiłek w Łodzi i wyruszyliśmy w
drogę powrotną. Spontanicznie
postanowiliśmy jeszcze wesprzeć Naszych
w meczu z Irlandią, ale postój się opłacił!
Pozostając w sportowych nastrojach,
radości ze zwycięstwa i historycznej bramki
na mistrzostwach, dotarliśmy w komplecie o
godz. 23:00 do Bielska-Białej.
Strat w ludziach nie było, zyski w
bramkach: +1. Ale nade wszystko mnóstwo
wspomnień, za które zdecydowanie nie da
się zapłacić znaną wszystkim kartą
kredytową… Podsumowując: nie takie
miasto straszne, jakim go Naród widzi.
Łódź? Polecam. Kulturalnie.

zarówno sylwetki i historie jego
najwybitniejszych mieszkańców, jak i
zgromadzone na przestrzeni lat dzieła sztuki
i przedmioty użytkowe. Intensywne
zwiedzanie miasta zakończyliśmy w łódzkiej
Manufakturze.
Po zasłużonym odpoczynku i obiedzie
w Restauracji Polskiej, przyszła kolej na
Łódź kulturalną. Około godziny 19:00 całą
grupą wyruszyliśmy autokarem do Teatru
Nowego, gdzie mieliśmy przyjemność
obejrzeć spektakl pt. „Metoda Gronholm”.
Spod Teatru, z własnymi przemy-śleniami na
temat sztuki, powróciliśmy na Piotrkowską,
gdzie każdy z nas – razem lub osobno –
spędził wieczór, noc, a może i poranek na
mniej oficjalnym poznawaniu miasta od
podszewki, żeby zajrzeć tam, gdzie
poprzedniej nocy zajrzeć się nie udało.
Dnia trzeciego, a więc już przy końcu
naszej podróży, oddaliśmy się wiernie pod
opiekę naszej Pani przewodnik, aby
zobaczyć pozostałe jeszcze do zobaczenia
łódzkie muzea, ale nie tylko… Pierwszym,
po wymeldowaniu się z hotelu, punktem
zwrotnym była Łódzka Szkoła Filmowa, a w
niej słynne schody, o których … nikt nie
słyszał. Teraz już, bogatsi o ciekawostki z
życia Szkoły i jej podopiecznych, możemy
powiedzieć, że mieliśmy okazję posiedzieć
sobie przez chwilę na stopniu np. Romana
Polańskiego. Pozostając w temacie
filmowym, udaliśmy się do Muzeum
Kinematografii, odpoczywając po drodze w
Palmiarni, gdzie od lat gromadzone są i
pielęgnowane różnorakie okazy roślinności,
zdecydowanie nie naszej strefy
klimatycznej. Muzeum Kinematografii jedno z niewątpliwie najciekawszych miejsc
w Łodzi, usytuowane w pałacu kolejnego z
łódzkich potentatów – Karola Scheiblera, w
którym zobaczyć można proces tworzenia
filmu „od kuchni”, a nawet w takim filmie
„zagrać”. Plakaty filmowe z początków
ubiegłego wieku, zgromadzone w archiwach
muzealnych rekwizyty oraz wyświetlane
fragmenty czarno-białych produkcji,
przeniosły nas w filmową rzeczywistość
przełomu XIX i XX w. Do łódzkiej
kinematografii nawiązują także rozrzucone

Członek PZITB koła przy BPBP S.A.
Klaudia Kucia
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WSPOMNIENIE Ś.P. KOLEGI ADAMA KOŁODZIEJCZYKA
Wewnętrznego. W roku 1991 wrócił do
Kombinatu „Beskid” na stanowisko
Dyrektora Naczelnego, gdzie do roku 1994
kierował tym przedsiębiorstwem, przeprowadzając je przez okres transformacji,
nadając mu kształt i kierunek, który w
zasadzie funkcjonuje do dzisiaj. W latach
1995-96 działał w spółce inżynierskiej, a w
roku 1996 założył samodzielną prywatną
firmę ADAM-R, w ramach której świadczył
usługi w zakresie rzeczoznawstwa
budowlanego oraz majątkowego. Był
również biegłym sądowym. Firma Adam-R
funkcjonowała nieprzerwanie przez 20 lat.
Przez szereg lat śp. Adam był
nauczycielem w Technikum Budowlanym,
przekazując młodym swoją wiedzę
zawodową i doświadczenie.
Był cenionym w środowisku zbieraczy –
filatelistą i filumenistą.
Znana jest jego działalność w Polskim
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w którym przez 3 kadencje , był przewodniczącym koła PZITB przy KBO
„Beskid”, a przez 2 kadencje członkiem
Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej.
Działalność ta uhonorowana została
najwyższym odznaczeniem stowarzyszeniowym Złotą Odznaką Honorową
PZITB z diamentem. Otrzymał również
szereg odznaczeń resortowych i
państwowych, ze Srebrnym Krzyżem
Zasługi włącznie. Działał też aktywnie w
Stowarzyszeniu Kosztorysantów oraz
Stowarzyszeniu Rzeczoznawców
Majątkowych.
Pasją jego dorosłego życia był brydż
sportowy; do końca swych dni był czynnym
zawodnikiem.
Podkreślić również należy jego niezwykle
aktywną w ostatnich latach działalność na
rzecz Salwatoriańskiego Stowarzyszenia
przy budowie Hospicjum im. św. Jana Pawła
II.
Kol. Adam nigdy nikomu nie odmówił
pomocy, czyniąc to w sposób bezinteresowny.
I takim pozostanie w naszej pomięci.

W dniu 13.04.2016r. po krótkiej i ciężkiej
chorobie, odszedł od nas nieodżałowanej
pamięci nasz serdeczny Kolega i dla wielu
Przyjaciel ś.p. Adam Kołodziejczyk, inżynier
budownictwa, rzeczoznawca budowlany
i majątkowy oraz biegły sądowy.
Msza święta za spokój Jego duszy
odprawiona została w Kościele NMP
Królowej Świata przy ul. Startowej 16
w Bielsku-Białej (Cygańskim Lesie), po
czym odprowadziliśmy Go na
miejsce ostatniego spoczynku na cmentarz
parafialny.
Ś.p. Adam urodził się 10.08.1941r.
w Bielsku-Białej. Po ukończeniu w roku 1959
Technikum Budowlanego w Bielsku-Białej
podjął studia na Wydziale Budownictwa
Ogólnego i Przemysłowego Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w roku
1965. Całe swoje zawodowe życie związał z
budownictwem. Po ukończeniu studiów
podjął pracę w Kombinacie Budowlanym w
Oświęcimiu, a po 2-ch latach związał się z
Kombinatem Budownictwa Ogólnego w
Bielsku-Białej, gdzie pracował do roku 1984.
Pełnił funkcje kierownicze najpierw na
budowach, potem w zarządzie firmy na
stanowiskach: szefa kontroli jakości, szefa
przygotowania produkcji, szefa kosztorysowania i głównego technologa.
W latach 1984 -1990 pracował jako
dyrektor ds. inwestycji i remontów w
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu
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Świadczy usługi w zakresie :
- ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane,
- ekspertyzy mykologiczne,
- orzeczenia dotyczące stanu technicznego obiektów budowanych
i robót budowlanych,
- przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie, zakładanie książki obiektu,
- wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, wyceny gruntów,
- inwentaryzacje budowlane,
- wykonywanie kosztorysów,
- sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów,
- wyceny maszyn , urządzeń i wyposażenia,
- opinie techniczne,
- świadectwa energetyczne,
- doradztwo techniczne np. przy odbiorach obiektów, lokali mieszkalnych,
Gwarantujemy terminowe wykonywanie zleconych usług.
Usługi kalkulowane po cenach komercyjnych.
Usługi wykonywane przez wysokiej klasy rzeczoznawców i specjalistów.

