ODDZIAŁU PZITB
W BIELSKU-BIAŁEJ
Nr 2/2015
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/14, tel. 33 822 02 94, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl, www.pzitb.bielsko.pl

Świąt ciepłych i rodzinnych,
przy stole z białym obrusem,
przyjaznymi ludźmi
i poświęconym opłatkiem,
w poczuciu radości i ufności
w Bożą Opatrzność
w nadchodzącym Nowym Roku
życzymy wszelkiego dobra,
zdrowia i pomyślności, szczęścia,
pokoju
i dobrych wyborów na każdy dzień
Zarząd Oddziału PZITB w Bielsku-Białej
W numerze:
Słowo wstępne. . ................................................................................ 2
Kalendarium Oddziału. . ..................................................................... 3
Z prac Zarządu Głównego PZITB. ...................................................... 4
XXII Ogólnopolska Konferencja Ekologia a Budownictwo. ................. 4
Klub Prezesów PZITB Polski Południowej. ........................................ 6
Sprawozdanie z wyjazdu technicznego Koła przy BPBP. ................... 7
Sprawozdanie z wyjazdu technicznego
Koła Ustroń-Cieszyn-Milówka. ........................................................... 9
Sprawozdanie z wyjazdu technicznego Koła Seniorów. ..................... 10
Wieża widokowa- ZIAD-TOWER. ...................................................... 11

Informator Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, nr 2/2015
Bielsko-Biała, lipiec 2015
Zespół Redakcyjny:
Janusz Kozula

Oddział PZITB w Bielsku-Białej

SŁOWO WSTĘPNE
Mija kolejny rok naszego Oddziału PZITB
w Bielsku-Białej, w którym kontynuowaliśmy
swoją działalność, działalność różnorodną.
Zorganizowano dwie ogólnopolskie konferencje – Jubileuszowe XXX Warsztaty
Pracy Projektanta Konstrukcji oraz Ekologia
a Budownictwo. Obie konferencje, choć o
różnym zainteresowaniu stały na wysokim
poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Uczestnicy byli zadowoleni, składali
gratulacje i mile wspominali atmosferę
konferencji.
W ramach dobrej współpracy ze Śląską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
kontynuowaliśmy działalność szkoleniową.
Przeprowadzono 19 szkoleń seminaryjnych,
które prowadzili przedstawiciele renomowanych uczelni technicznych, znanych
przedsiębiorstw budowlanych i organów
administracyjnych. Szkolenia cieszą się
dużą frekwencją i zainteresowaniem.
Zapewniamy bezpłatny w nich udział
członkom PZITB, studentom, uczniom szkół
średnich i osobom odbywającym praktyki
budowlane do egzaminów na uprawnienia
budowlane.
Tr a d y c y j n i e o d b y ł y s i ę w y j a z d y
techniczne. Zarząd zorganizował wyjazd
objazdowy do Francji, a Koła Terenowe do
Miasteczek Galicyjskich, Wrocławia,
Niepołomic, Kotliny Kłodzkiej i do
Koniakowa. Wszystkie wyjazdy były
dofinansowane w oparciu o stosowne
zasady i regulaminy. W wyjazdach wzięło
udział ogółem 107 osób.
Kontynuowana jest działalność
gospodarcza Zespołu Rzeczoznawców pod
kierunkiem kol. Eugeniusza Migdała.
Komisja ds. Odznaczeń a właściwie kol.kol.
Emil Pławecki i Michał Matoga dopilnowali
procedur i zapewnili w tym roku dla naszych
członków następujące odznaczenia : Złota
Honorowa Odznaka PZITB – Oton Tengler,
Eugeniusz Migdał, Srebrna Honorowa
Odznaka PZITB – Marek Bronicki, Złota
Honorowa Odznaka NOT – Ludwik
Ignatowicz, Srebrna Honorowa Odznaka
NOT – Elżbieta Kralczyńska, Zasłużony
Senior PZITB – Herbert Grycz, Zasłużony
Senior NOT – Bogdan Chrobak, Irena Polak,

Nasz Oddział PZITB jest dobrze
postrzegany w Zarządzie Głównym PZITB
dzięki zaangażowaniu w działalności
statutowej i gospodarczej oraz dzięki
powiększeniu stanu liczbowego , w tym
powołania Koła Młodych. Pod względem
ilości członków Oddział PZITB zajmuje
szóste miejsce w kraju . Aktualnie Oddział
posiada 214 członków w podziale na Koła :
Koło Terenowe w Bielsku-Białej -65, Koło
Terenowe Cieszyn – 15, Koło Terenowe
Ustroń – 18, Koło Młodych – 17, Koło
Terenowe Milówka – 10, Koło Terenowe przy
BPBP – 46, Koło Terenowe przy PBO – 13,
Koło Seniorów – 30.
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia wszystkim
członkom PZITB i ich rodzinom składam
życzenia zdrowia, radości, pokoju,
wzajemnej życzliwości oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 2016 Roku
Przewodniczący Oddziału PZITB
Janusz Kozula
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KALENDARIUM ODDZIAŁU PZITB W BIELSKU-BIAŁEJ
w okresie od 01.07.2015r. do 30.11.2015r.
13. P o s i e d z e n i e K o m i t e t u
Organizacyjnego WPPK-2016 –
Katowice – udział J.Kozula,
Zb.Walawski, J.Wiśniowski.
15-17. Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologia a Budownictwo” – udział 73
osoby.
22. Posiedzenie Klubu Prezesów PZITB
Polski Południowej – Kraków – udział
J.Kozula.
22. Szkolenie seminaryjne „ Konstrukcje
drewniane” – prowadzący dr hab. inż.
Łukasz Drobiec.
29. Szkolenie seminaryjne „ Budownictwo
jednorodzinne – zasady i wytyczne
projektowe” – prowadzący mgr inż.
Zbigniew Dzierżewicz.

LIPIEC
02. S z k o l e n i e s e m i n a r y j n e „ O b i e k t y
odnawialnych źródeł energii KostkowiceZakład Doświadczalny Instytutu
Zootechnicznego w Grodźcu Śląskim” –
prowadzący inż. Andrzej Nowak
SIERPIEŃ
31. Spotkanie Komisji ds. Odznaczeń z
Przewodniczącym Oddziału.
WRZESIEŃ
02. Posiedzenie Zarządu Oddziału.
11-13. Wyjazd techniczny do Kotliny
Kłodzkiej- Koło PBO Beskid.
17. Posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej
Konferencji „Ekologia a Budownictwo”Katowice- udział: J. Kozula
24. Szkolenie seminaryjne „Kontrole
okresowe stanu technicznego obiektów
budowlanych w świetle ustawy Prawo
budowlane” - prowadzący mgr inż.
Tomasz Radziewski.
25. Konkurs „Absolwent 2015” Bielsko-Biała
organizowany przez Beskidzką Radę
FSNT NOT- udział: J. Kozula.
26. Wyjazd techniczny do Niepołomic i
Nowego Wiśnicza- Koła Cieszyn,
Ustroń, Milówka.
30. S z k o l e n i e s e m i n a r y j n e „ Z a s a d y
dopuszczania wyrobów budowlanych do
obrotu w świetle obowiązujących
przepisów. Farby firmy SEMPRE”prowadzący dr inż. Kazimierz Konieczny

LISTOPAD
04. O b c h o d y 7 0 - l e c i a W y d z i a ł u
Budownictwa Politechniki Śląskiej w
Gliwicach – udział J.Kozula
06. Szkolenie seminaryjne „ Zakończenie
budowy. Przekazywanie obiektów do
użytkowania” – prowadzący mgr inż.
Jan Spychała.
07. Szkolenie seminaryjne – wyjazdowe
(w ramach Dnia Inżyniera
Budownictwa ŚlOIIB) „Konstrukcje
stalowe w terenach górskich na
przykładzie wieży widokowej ZIADTOWER – prowadzący mgr inż. Marek
Kalkowski.
19. Szkolenie seminaryjne „Zamówienia
publiczne” – prowadzący dr inż. Jerzy
Dylewski.
26. Szkolenie seminaryjne „ Aktualne
przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa w obiektach zabytkowych”
– prowadzący mgr Mariusz Godek,
mgr inż. Maciej Nocoń.

PAŹDZIERNIK
01. Wyjazd techniczny do Wisły- Koło
Seniorów
03. R e g i o n a l n y D z i e ń I n ż y n i e r a
Budownictwa-Katowice organizowany
przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej,
06. Szkolenie seminaryjne „Najczęstsze
błędy projektowe i wykonawcze w
konstrukcjach stalowych”- prowadzący dr
inż. Sławomir Labocha
07. Posiedzenie Zarządu Oddziału.
09-11. Wyjazd techniczny Koła Zakładowego przy BPBP do Wrocławia.
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Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITB
Stowarzyszeniowym, nie wszystkie
Oddziały prenumerują czasopisma.
Dyskutowano nad sposobem poprawy
sytuacji, poszerzeniem prenumeraty
czasopism przez Okręgowe Izby Inżynierów
Budownictwa dla swoich członków.
XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016r. w
Olsztynie w Hotelu Omega, organizatorem
będzie Oddział PZITB w Olsztynie.
W trakcie obrad omawiano również
przygotowania do Jubileuszu 70-lecia
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
Jubileusz się odbył i został wysoko
oceniony.
Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry
zapraszał przedstawicieli Kół Młodych na
Zjazd Naukowo – Techniczny do Wrocławia
(16-18.10.2015r.).

W dniu 8 września 2015r. w Warszawie
odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu
Głównego PZITB. Posiedzenie poświęcone
było realizacji budżetu za 8 miesięcy ,
sytuacji ekonomicznej i prenumeraty
wydawnictw PZITB oraz przygotowaniom do
organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów.
Sytuacja finansowa Zarządu Głównego
po 8 miesiącach jest zadawalająca,
wykonanie budżetu po stronie kosztów
prawidłowe, zachowana jest dyscyplina
finansowa. Wpłaty Oddziałów na FWDS są
wnoszone systematycznie, a zaległości z
2014 roku zostały wyrównane. Na dzień
31.08.2015r. wynik finansowy ZG PZITB jest
dodatni.
Wydawnictwa PZITB „Przegląd
Budowlany” i „Inżynieria i Budownictwo” po 8
miesiącach również mają wynik finansowy
dodatni. Negatywnie oceniona została
prenumerata tych czasopism w środowisku

Janusz Kozula

XXII OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA
KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
„ EKOLOGIA A BUDOWNICTWO”
W czasie Konferencji wygłoszono 35
referatów, które zostały opublikowane w
Materiałach Konferencyjnych. Referaty
przedstawione na Konferencji zostały
zgłoszone przez uczestników i
kwalifikowane przez Radę NaukowoTechniczną, w skład której wchodzili
profesorowie: Tomasz Błaszczyński,
Ryszard Kostuch, Bohdan Stawiski,
Krzysztof Stypuła, Leonard Runkiewicz,
oraz dr inż. Jacek Kostuch, dr inż. Paweł
Krause, dr inż. Michał Piasecki, dr inż.
Halina Prejzner.
W Konferencji wzięło udział 71
uczestników reprezentujących wyższe
uczelnie, instytuty naukowe, biura
projektowe i firmy wykonawcze. Obrady
prowadzone były w siedmiu sesjach, po
których odbywały się dyskusje.
Tematyka Konferencji była różnorodna i
dotyczyła między innymi: rozwoju
zrównoważonego w budownictwie,
budownictwa ekologicznego, recyklingu,
dynamiki i wibracji związanych z robotami

W dniach 15-17 października 2015 roku
odbyła się w Bielsku-Białej XXII
Ogólnopolska Interdyscyplinarna
K o n f e r e n c j a N a u k o w o - Te c h n i c z n a
„Ekologia a Budownictwo”, która została
zorganizowana przez Oddział Polskiego
Z w i ą z k u I n ż y n i e r ó w i Te c h n i k ó w
Budownictwa w Bielsku-Białej.
Współorganizatorami Konferencji byli:
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, Komitet Ekologii Zarządu
Głównego PZITB, Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie, Politechnika
Krakowska, Politechnika Śląska. Komitetem
Organizacyjnym Konferencji kierował
Janusz Kozula, a Radą NaukowoTechniczną prof. Leonard Runkiewicz.
Patronat medialny objęły czasopisma:
Izolacje, Przegląd Budowlany i Inżynieria i
Budownictwo. Sponsorami Konferencji byli:
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, AERECO Sp. z o.o.,
AUSTROTHERM Sp. z o.o., Farby KABE
Polska Sp. z o.o., Sempre Farby Sp. z o.o.
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inżynierami, architektami i przyrodnikami
przynosi obustronne korzyści. Podkreślono,
że Konferencja przyczyniła się do
podniesienia poziomu świadomości
ekologicznej.
Podczas Konferencji odbyło się
posiedzenie Komitetu Ekologii przy
Zarządzie Głównym PZITB.
Widoczny był udział młodych
pracowników naukowych i większa
frekwencja niż w latach poprzednich.
Uczestnicy Konferencji otrzymali
Materiały Konferencyjne(skróty referatów),
po zakończeniu Konferencji organizatorzy
wydadzą Monografię zawierającą komplet
referatów.

drogowymi, wymagań europejskich
dotyczących wyrobów budowlanych,
usuwania azbestu, budownictwa na
terenach zalewowych, wentylacji,
certyfikacji i zarządzania projektami
inwestycyjnymi.
W ramach Konferencji zorganizowano
sesję ekologiczną połączoną ze
zwiedzaniem Gospodarstwa Rolnego w
Kostkowicach, który działa w ramach
Zakładu Doświadczalnego Instytutu
Zootechniki w Grodźcu Śląskim. Uczestnicy
Konferencji mieli możliwość zwiedzania
biogazowni, agrorafinerii, elektrowni
wiatrowej, obory kurtynowej i nowoczesnych
budynków inwentarskich, w tym budynku
produkcji suma afrykańskiego.
Konferencja zakończona została
dyskusją generalną, w czasie której
pozytywnie oceniono poziom merytoryczny.
Uznano, że wymiana poglądów miedzy

Janusz Kozula

Obrady w trakcie Sesji I

Otwarcie Konferencji

Posiedzenie Komitetu Ekologii przy ZG PZITB 15.10.2015
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SPOTKANIE KLUBU PREZESÓW PZITB POLSKI POŁUDNIOWEJ
Oddział Małopolski PZITB zorganizował
w dniu 22.10.2015r. kolejne spotkanie Klubu
Prezesów PZITB Polski Południowej. W
spotkaniu wzięli udział : Wiesław Baran z
Opola, Andrzej Nowak z Katowic, Janusz
Kozula z Bielska-Białej, Tadeusz Nawracaj z
Wrocławia, Ewa Suszalska z Częstochowy,
Stefan Szałkowski z Kielc, Adam Jakóbczak
z Rzeszowa oraz Marian Płachecki z
Krakowa, który pełnił funkcję gospodarza. W
spotkaniu uczestniczyli również Zastępca
Przewodniczącego ZG PZITB Stefan
Czarniecki, Przewodniczący Głównej
Komisji Rewizyjnej ZG PZITB Tadeusz
Durak oraz Koordynator Klubu Waldemar
Szleper z Częstochowy. Spotkanie
prowadzili Koledzy Marian Płachecki i
Waldemar Szleper.
Na spotkaniu poruszano szereg
bieżących tematów Oddziałów Polski
Południowej, w tym wyniki ekonomiczne,
statystyki, działalność gospodarczą,
współpracę z okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa. Przewodniczący Oddziałów
omówili działalność w kończącej się
kadencji. Znaczną część spotkania
poświęcono realizacji Uchwały ostatniego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w
Szczecinie i realizacji programu działań w tej
kadencji. Wypowiedzi kolegów wskazywały
na realizację uchwał i programu w dużym
zakresie. Dyskutowano na temat roli Młodej
Kadry w naszym Stowarzyszeniu, jej udziału
w działalności Stowarzyszenia i integracji.

Wysoko oceniono spotkanie członków
Komitetu Młodej Kadry zorganizowane
przez Oddział Wrocławski PZITB.
W podsumowaniu wyznaczono
następujące kierunki działania naszych
Oddziałów:
- poprawa programów nauczania w
technikach budowlanych, z uwagi na
niewystarczające przygotowanie
absolwentów szkół średnich technicznych
do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie, kursy dokształcające dla
absolwentów techników budowlanych,
- kontynuacja prowadzenia kursów
przygotowawczych do egzaminów na
uprawnienia,
- poprawa prenumeraty wydawnictw
Przeglądu Budowlanego i Inżynierii
Budownictwa,
- poprawa punktacji referencyjnych dla
referatów publikowanych w czasopismach
PZITB,
- kontynuowanie spotkań w ramach
Klubu Prezesów,
Na zakończeniu omówiono w skrócie
przygotowania do wyborów w Oddziałach i
Krajowego Zjazdu w Olsztynie. Spotkanie
przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze
przy kawie, ciastkach i lampce koniaku.
Janusz Kozula

Posiedzenie Klubu Prezesów PZITB Polski Południowej
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TECHNICZNEGO
KOŁA PRZY BPBP S.A.
WROCŁAW 9-11 PAŹDZIERNIKA 2015R.
Tegoroczną przygodę koła PZITB przy
BPBP S.A. rozpoczęliśmy już w piątek po
godzinach pracy. Punktualnie o 15 30
członkowie koła wraz z osobami
towarzyszącymi zebrali się, aby wspólnie
wyruszyć w niezapomnianą podróż do
stolicy Dolnego Śląska. Z małą przerwą
obiadową w Brzegu, dotarliśmy na miejsce
około godziny 2200. Po zakwaterowaniu w
Hotelu Europejskim, nie mogąc doczekać
się wrocławskich atrakcji, każdy wyruszył w
miasto, żeby na własną rękę zaznać uroków
tego intrygującego, a dla wielu z
uczestników – dawnych studentów
Politechniki Wrocławskiej – także
sentymentalnego miejsca. Chcąc podzielić
się tym, co było nam dane zobaczyć i poznać
we Wrocławiu – niekwestionowanej
„kolebce betonu”, przedstawiam krótką
relację z tegoż wyjazdu, z perspektywy
techniczno-budowlanej, jak nakazuje
tradycja PZITB, choć nie tylko...
'I have a dream...' pomyślał zapewne
Max Berg, kiedy wpadł na pomysł
wybudowania największego w tej części
kraju kompleksu wystawienniczego. Hala
Stulecia, bo o niej właśnie mowa, była
pierwszym punktem poznawczym,
zaplanowanym w ramach wyjazdu członków
koła przy BPBP S.A. Wzniesiona w zaledwie
14 miesięcy modernistyczna, w całości
żelbetowa konstrukcja upamiętnia
zwycięstwo zjednoczonych narodów nad
Napoleonem pod Lipskiem. Mimo
niedowierzania współczesnych Bergowi
władz i mieszkańców miasta w
wytrzymałość konstrukcji wykonanej z tak
lekkiego i sprężystego materiału, o rozpiętości kopuły sięgającej 65 m – przetrwała
ona w stanie nienaruszonym do dziś.
Zaprojektowane wewnątrz obiektu Centrum
Poznawcze przybliżyło szczegóły
niezwykłego procesu konstrukcyjnego i
budowlanego Hali. Fenomen konstrukcyjny,
polegający na zaangażowaniu przy pracach
budowlanych dwóch wież, poruszających
się po torach położonych wokół budynku i
połączonych linami ze szczytem

wierzchołka wznoszonej konstrukcji, do dziś
wzbudza wiele emocji. Tym samym zarówno
materiały wykorzystane przy realizacji Hali,
jak i sam sposób jej wykonania czyni ją
obiektem niezwykłym i prawdziwą gratką dla
miłośników budownictwa. Przy tej okazji nie
obyło się również bez podziwiania Iglicy
wrocławskiej – umiejscowionej tuż przy
samej Hali, mierzącej 96 metrów wysokości,
konstrukcji stalowej wraz z historią jej
powstania. Po pierwszej dawce budowlanych atrakcji, w ślad za przewodnikiem
udaliśmy się obejrzeć dalsze obszary
centrum wystawienniczego – fontannę
multimedialną oraz okalająca ją żelbetowa
pergolę i rozciągające się tuż za nią
ogromne przestrzenie parkowe. Kolejnym
punktem wycieczki był Ogród Japoński –
zaprojektowany i wykonany (i to aż
dwukrotnie – z uwagi na tragiczne skutki
powodzi z 1997r.) przez japońskich
mistrzów ogrodnictwa, ściśle według
prawideł japońskiej sztuki ogrodniczej.
Stamtąd przeszliśmy pieszo w kierunku
m o d e r n i s t y c z n e g o o s i e d l a W u WA
(Wohnung und Werkraum Ausstellung –
mieszkanie i miejsce pracy), jednego z
sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu
zrealizowanych na przełomie lat 20. i 30.
ubiegłego stulecia. Główny cel inwestycji –
przedstawienie nowego, taniego budownictwa, stanowiącego kompletną przestrzeń
życiową, dostępną dla każdego. Efekt – 37
budynków mieszkalnych, od wolnostojących
domów jednorodzinnych poprzez zabudowę
bliźniaczą i szeregową, aż po budynki
wielorodzinne, stanowiące nie tylko
wizytówkę miasta, ale także ciekawostkę
turystyczną dla miłośników funkcjonalizmu,
a przede wszystkim budownictwa.
Drugą połowę dnia rozpoczęliśmy
wizytą we wrocławskim ZOO – najstarszym,
bo liczącym już 150 lat, tego typu obiekcie w
Polsce. Miłośnicy zwierząt mieli okazję
spacerować po alejkach tradycyjnej części
obiektu, zapaleni budowlańcy z kolei
podziwiali kunszt wykonania najnowszej
jego części – budynku Afrykarium. Liczący
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ponad 184.000 m3 kompleks przedstawia 7
ekosystemów środowiska wodnego
Czarnego Kontynentu. Niepowtarzalny
projekt i wykonanie 19 ogromnych akwariów
oraz licznych basenów i podziemnych tuneli
dla zwiedzających nie mógł po prostu zostać
pominięty w planie wycieczki. Pozostając
przy temacie przewodnim wody, w przystani
ZOO czekała na nas kolejna atrakcja – 40minutowy rejs statkiem NEREIDA po Odrze,
zakończony na jednej z wysp Wrocławia –
Piasek. Stamtąd wolnym tempem po
urokliwych uliczkach starego miasta
przeszliśmy w stronę rynku głównego,
odwiedzając przy tym najbardziej
charakterystyczne architektonicznie i
h i s t o r y c z n i e o b i e k t y Wr o c ł a w i a –
Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski,
dawne więzienie miejskie, Jatki, zabytkowe
gmachy kościelne i kamienice. Intensywne
zwiedzanie i poznawanie miasta od
budowlanej podszewki zakończyliśmy
wspólnym obiadem w Kuźni Smaków, skąd
każdy udał się w indywidualną podróż po
tętniącym życiem Wrocławiu.
Ostatni dzień przygody w stolicy
Dolnego Śląska rozpoczął się dla nas
śniadaniem w hotelowej restauracji, skąd
udaliśmy się w kierunku odrestaurowanego i
przywróconego do dawnej świetności, z
okazji Euro 2012, Dworca Głównego PKP.
Stamtąd autokarem zostaliśmy przewiezieni
pod jeden z najnowszych i zarazem
najbardziej efektownych obiektów
zabudowy miasta – Sky Tower. Największy
w Polsce wieżowiec mieszkalny, liczący 51
pięter i 212 m wysokości, dosłownie góruje
nad jednym z wrocławskich osiedli. Z tarasu
widokowego, umiejscowionego na 49.
piętrze mieliśmy okazję podziwiać
panoramę miasta. Sprzyjające warunki
atmosferyczne zapewniały doskonałą
widoczność, a plansze informacyjne
umożliwiały zlokalizowanie kluczowych
obiektów zabudowy miasta. Dalsza część
dnia zaplanowana została w aspekcie
typowo historycznym. Prosto ze Sky Tower
pojechaliśmy do jednego z najbardziej
rozpoznawalnych i charakterystycznych
miejsc Wrocławia – Panoramy Racławickiej,
gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z
kunsztem malarskim polskich twórców –
Wojciecha Kossaka i Jana Styki, którzy na
powierzchni ponad 1.700 m 2 płótna
uwiecznili jedno z najważniejszych

wydarzeń historycznych narodu polskiego.
Kolejnym punktem na „historycznym szlaku
dziejów i architektury miasta” był Ostrów
Tumski – niegdyś wyspa, położona w
samym sercu miasta, do dnia dzisiejszego
znajdująca się w niemalże całkowitym
posiadaniu władz kościelnych, nazywana
przez miejscowych – 'Polskim Watykanem'.
Tam mieliśmy okazję zobaczyć elementy
najstarszej zabudowy Wrocławia –
renesansowe i gotyckie kościółki (św.
Marcina i św. Idziego) oraz kontrastujące z
nimi ogromne gmachy Archikatedry
Wrocławskiej i kościoła św. Krzyża,
okraszone legendami i faktami
historycznymi, szczegółowo przybliżanymi
przez przewodnika. Z wyspy, mostem
Tu m s k i m , z w a n y m t a k ż e m o s t e m
zakochanych, przeszliśmy pieszo w stronę
centrum starego miasta, zbliżając się tym
samym nieuchronnie ku końcowi naszej
w y c i e c z k i . Te g o r o c z n y w y j a z d
zakończyliśmy krótkim spacerem po rynku
głównym – odpowiadającym swą zabudową
standardom miast lokowanych na prawie
magdeburskim. Po wspólnym obiedzie, o
godz. 1630 wyjechaliśmy autokarem z
centrum miasta, zostawiając za sobą
wspaniałe miejsca, zabierając dobre
wspomnienia, żeby około godz. 2000 dotrzeć
pod biurowiec BPBP S.A. – ostatni punkt
wyjazdu.
Wrocław – miasto kościołów i Wenecja
Północy, położony na 7 wyspach, urzekł nas
swoim niesamowitym klimatem, historią, a
przede wszystkim różnorodnością
zabudowy – od zachowanych w
niezmienionym stanie wąskich
średniowiecznych kamieniczek tuż przy
rynku, przez ogromne gmachy kościołów,
uniwersytetu, muzeów, aż po nowinki
technologiczne – jak Sky Tower czy
Afrykarium. Chociaż plan, szczegółowo
opracowany przez organizatorów wycieczki,
został zrealizowany w stu procentach, w
ciągu zaledwie jednego weekendu nie udało
nam się zobaczyć wszystkiego, co dla
branży budowlanej, ale i zapalonych
historyków i miłośników sztuki warte jest
zobaczenia. Wniosek jest jeden... do
Wrocławia trzeba wrócić!
Członek PZITB koła przy BPBP S.A.
Klaudia Kucia
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W ogrodzie Japońskim-szukając równowagi
między YIN i YANG.

Uczestnicy wyjazdu przy fontannie multimedialnej
na terenie kompleksu wystawienniczego. W tle pergola.

WYJAZD TECHNICZNY
DO NIEPOŁOMIC I NOWEGO WIŚNICZA
ZORGANIZOWANY W DNIU 26 WRZEŚNIA 2015 R.
Wyjazd autokarowy zorganizowało Koło
Terenowe z Ustronia przy udziale Kół w
Cieszynie i Milówce z okazji Dnia
Budowlanych. W wyjeździe wzięło udział 25
członków PZITB z ww. Kół, w tym również 3członków z Bielska-Białej oraz osoby
towarzyszące – łącznie 43 osoby. Impreza
uzyskała dotację Zarządu Oddziału zgodnie
z obowiązującym regulaminem dla 19
uczestników, którzy w bieżącym roku nie
korzystali z dotacji oraz mieli uregulowane
składki. Dotację przeznaczono na
dofinansowanie kosztów wynajęcia
autokaru.
Wyjazd nastąpił o godz. 7.15 z Cieszyna,
a następnie pozostałych uczestników
zabrano z Ustronia i Bielska-Białej.
Około godziny 11-tej rozpoczęliśmy
zwiedzanie Zamku Królewskiego w
Niepołomicach. Budowla ta nazywana
często „drugim Wawelem” została
wybudowana na rozkaz Kazimierza
Wielkiego w XIV wieku. Następni królowie
kontynuowali rozbudowę, a zwłaszcza
Zygmunt August. Wybudowano klatki
schodowe i krużganki od strony dziedzińca.
O słuszności tego przedsięwzięcia
mogliśmy się przekonać w czasie ulewnego
deszczu, który wystąpił podczas zwiedzania
zamku. Można było bowiem „na sucho”
wysłuchać koncertu muzyki dawnej, a także
podziwiać pokazy historycznych grup
rekonstrukcyjnych, które w tym dniu miały
zlot w Niepołomicach. Kres świetności
zamku przyniósł najazd Szwedów w 1655
roku. W czasie rozbiorów zamek zajęli
Austriacy, którzy rozebrali drugie piętro oraz

wzmocnili mury, a także przeznaczyli obiekt
– podobnie jak Wawel – na koszary. W XX
wieku
zamek pełnił różne funkcje i
stopniowo popadał w ruinę. Dopiero w 1991r
kiedy stał się własnością Gminy
przystąpiono do kompleksowych prac
renowacyjnych również przy udziale
funduszy unijnych. Po kilku latach prac
siedziba królewska odzyskała dawną
świetność. Obecnie w zamku znajduje się
Muzeum Przyrodnicze dysponujące
ciekawymi eksponatami i trofeami
myśliwskimi z różnych kontynentów. Poza
tym
w zamku znajdują się galerie
wystawowe, luksusowy hotel, nowoczesne
centrum konferencyjne oraz restauracja, w
której uczestnicy wyjazdu zjedli obiad oraz
mieli okazję wznieść toast za zdrowie
budowlańców tradycyjnym kuflem piwa.
Wracając do autokaru mieliśmy możność
podziwiać obozowisko w dawnym stylu oraz
pokaz musztry i inne sceny inscenizowane
przez grupy rekonstrukcji historycznej.
W czasie przejazdu
do Nowego
Wiśnicza mogliśmy zobaczyć resztki dawnej
puszczy Niepołomickiej, która była przed
wiekami miejscem polowań królewskich
oraz najwyższych dostojników
Rzeczpospolitej. Zamek w Nowym Wiśniczu
jest wybitnym przykładem obronnej
rezydencji magnackiej. Pierwsze wzmianki
o warowni pochodzą z XIV wieku – która w
tym czasie była własnością potężnego rodu
Kmitów. Pod koniec XVI wieku zamek w
Wiśniczu przeszedł na własność rodu
Lubomirskich, którzy go przebudowali i
wspaniale wyposażyli oraz umocnili
9
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przedstawiających papieża Jana Pawła II,
wystawę miniatur największych zamków na
południu kraju oraz kolekcję obrazów (w
większości kopii). Na dziedzińcu
zewnętrznym znajduje się głęboka studnia,
kilka armat oraz odnowione dawne budynki
gospodarcze w którym ostatnio otworzono
hotel o nazwie „Kmita”. Zamek ma ciekawy
wygląd, który zawdzięcza usytuowaniu na
wzgórzu dominującym nad miastem, a także
pięciu wieżom i dobudówkom.
W drogę powrotną wyruszyliśmy po
godzinie 17-tej i ostatni uczestnicy wysiedli z
autokaru w Cieszynie około godziny 20-tej.
Organizatorzy dziękują Zarządowi
Oddziału za wsparcie finansowe kolejnego
14-go już wyjazdu technicznego
organizowanego, co roku z okazji Dnia
Budowlanych.

fortyfikacjami bastionowymi. W 1655r.
twierdza pomimo silnych umocnień,
olbrzymich zapasów żywności i amunicji
oraz licznej załogi została poddana
Szwedom bez walki. Historycy do dzisiaj
mają różne zdania na temat przyczyn
zaistnienia takiej sytuacji.
Zdobywcy
podobno wywieźli 150 wozów cennego
wyposażenia zamku. Jako ciekawostkę
można podać takie fakty jak wybudowanie
sali obok kaplicy, w której usłyszeć można
szept z przeciwległego kąta pomieszczenia,
w którym podobno stał konfesjonał, a także
budowę głębokiej na 36 metrów studni przez
jeńców tatarskich i tureckich wziętych do
niewoli pod Chocimiem. W 1831 roku zamek
został zniszczony przez rozległy pożar.
Odbudowę rozpoczęto dopiero w 1928 roku i
z dużymi przerwami trwają one praktycznie
do dnia dzisiejszego. Obecnie zamek prawie
nie posiada wyposażenia i spełnia rolę
muzealno-wystawienniczą. Aktualnie
można zwiedzać m.in. wystawę rzeźb

Zbigniew Walawski

Uczestnicy wyjazdu na Zamku w Niepołomicach

Zamek w Nowym Wiśniczu

WYJAZD TECHNICZNY
ZORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO SENIORÓW W DNIU 01.10.2015R.
Tradycyjnie Koło Seniorów
zorganizowało jesienny wyjazd techniczny
połączony z turystyką do Łodygowic, Żywca,
Węgierskiej Górki i Koniakowa.
Wzięło w nim udział 13 członków Koła
Seniorów oraz 3 osoby towarzyszące.
Spotkaliśmy się w dniu 01.10.br. w zimny
30
poranek i punktualnie o 7 wyruszyliśmy w
drogę. Pierwszym w programie był spacer
po parku w Łodygowicach., zwiedzanie
Starego Dworku z XVII wieku, w którym
aktualnie mieści się Urząd Stanu Cywilnego.
Oglądaliśmy również drewniany Kościółek
pw. Judy Tadeusza.

Po przyjeździe do Żywca zatrzymaliśmy
się przy Kościele Narodzenia Pańskiego z
XV wieku. Z uwagi na prowadzone we
wnętrzach kościoła roboty remontowe nie
mogliśmy zwiedzić świątyni. Pozostał nam
krótki spacer po parku żywieckim w
okolicach Starego Zamku oraz muzeum
miniatur.
Kolejnym punktem naszego programu
był przejazd do Węgierskiej Górki- spacer
bulwarem nad Sołą z przerwą przy nowej
kładce z widokiem na platformę pod lasem i
fort „Waligóra”. Zwiedzaliśmy również fort
„Wędrowiec” upamiętniający heroizm
10
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Część uczestników zatrzymała się na
kawę, a pozostali oglądali zbiór obrazów
artystów beskidzkich jak m.in. Kawulok, Jan
Wałach.
Do Bielska-Białej wracaliśmy około
godziny 1700 piękna trasa widokową przez
Kubalonkę, Wisłę Malinkę Salmopol i
Szczyrk.

walczących we wrześniu 1939 roku
Żołnierzy Polskiego Korpusu Ochrony
Pogranicza. Teren fortu jest ładnie
zagospodarowany i utrzymany.
Następnie przejazd do Milówki, w której
zwiedziliśmy muzeum etnograficzne „Stara
chałupa”. Urządzona w Starej chałupie
ekspozycja muzealna prezentuje
funkcjonowanie budynku mieszkalnego z
XIX wieku, który również pełnił funkcję
gospodarczą i reprezentacyjną.
Następnie przejazd nową drogą i
imponującym wiaduktem długości 670 m do
Korbielowa. W Karczmie „Ochodzita”
zatrzymaliśmy się na dłuższy odpoczynek.
Przy pięknej słonecznej pogodzie,
podziwiając okoliczne widoki spożyliśmy
obiad.
Po przerwie zwiedziliśmy muzeum
Koronkarstwa , gdzie
sympatyczny
przewodnik przybliżył nam kulturę góralską,
instrumenty muzyczne oraz koronki
koniakowskie.
Ostatnim celem naszego wyjazdu była
galeria na granicy polsko-słowackoczeskiej.

Irena Polak

Uczestnicy przy starym Kościele w Żywcu.

WIEŻA WIDOKOWA ZIAD TOWER NA SZYNDZIELNI
około 30 ton i składa się z
czterogałęziowego słupa głównego
wypełnionego jedenastoma biegami
schodowymi, zastrzałów, które w znacznej
mierze dbają o walory architektoniczne, oraz
platformy widokowej umieszczonej na
wysokości 18m n.p.t. Kolorystycznie wieża
koresponduje z historycznym budynkiem
stacji kolei linowej. Zrealizowana inwestycja
wraz całym przyszłościowym
planem
zagospodarowania stoku Szyndzielni cieszy
się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Bielska Białej. W założeniach,
uatrakcyjniony turystycznie region Beskidu
Śląskiego przyciągnie rzesze turystów nie
tylko z Polski ale i zza granicy. Generalnym
Wykonawcą obiektu była firma Mostostal
Zabrze Oddział w CzechowicachDziedzicach.
Wieża została zaprojektowana i
wykonana jako czterogałęziowy słup w
układzie ramowym stężonym na całej
wysokości. Konstrukcja główna wypełniona

14 sierpnia 2015 roku , przy górnej stacji
kolei gondolowej na Szyndzielnię,
na
wysokości 959m n.p.m. otwarto nową
atrakcję turystyczną Wieżę Widokową ZIAD
Tower, z której rozciąga się przepiękna
panorama Beskidów, a przy idealnych
warunkach pogodowych podziwiać możemy
Pilsko, Babią Górę a nawet Tatry.
Inwestorem była spółka ZIAD S.A. z
siedzibą w Bielsku Białej przy alei Armii
Krajowej, która o inwestycji myślała od kilku
lat. Pierwsza koncepcja projektu powstała
już w 2009 roku, lecz ze względów
finansowych do tematu można było
powrócić dopiero w 2015 roku. Z pośród
kilku koncepcji wieży, wybrano projekt
architektoniczny Pracowni Projektowej
ARCHEX autorstwa mgr inż. arch.
Wojciecha Łapy. Projekt konstrukcji
opracował mgr inż. Marcin Węglarz. Projekt
ten zakładał zgrabną ażurową konstrukcję
stalową wieży posadowioną na solidnym
fundamencie. Konstrukcja stalowa waży
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jest jedenastoma biegami schodowymi o
konstrukcji stalowej, które łączą się poprzez
spoczniki wystające poza obrys słupa
głównego i pracują jak wsporniki. Całość
komunikacji została zabezpieczona
barierkami stalowymi wypełnionymi lekką
siatką zgrzewaną z pochwytem na
wysokości 125cm. Podest widokowy, który
znajduje się na wysokości 18,13m.n.p.t.
posiada powierzchnię 36,5 m 2 oraz
wykonany jest w konstrukcji stalowej
pokrytej stalowymi matami
antypoślizgowymi. Całość podestu
zabezpieczona została ażurowymi
barierkami o wysokości 125cm oraz
dodatkowo drugim rzędem barier
obwodowych. Dodatkowo wieża posiada
zastrzały które w znacznej mierze pełnia rolę
architektoniczną, pracuje tylko część
zastrzałów podpierających podest górny.
Całość konstrukcji stanowi ażurowa
konstrukcja stalowa, która doskonale
wpisuje się w otaczający krajobraz. Wieża
została posadowiona na stopach
fundamentowych pod początkowym
biegiem schodowym i częścią odciągów, a
konstrukcja główna z pozostałą częścią
odciągów na płycie fundamentowej.
Budowa wieży okazała się niemałym
wyzwaniem logistycznym, podyktowanym
przede wszystkim specyficznym
ukształtowaniem terenu, a co za tym idzie
utrudnionym transportem. Fundamenty
wykonała firma SKIPIOŁ z Goczałkowic.
Niespodzianką było niezinwentaryzowane
podziemne uzbrojenie terenu, co wymagało
nie lada wyczynu, by nie wychodząc poza
ściśle określone ramy realizacji inwestycji
wynoszące dwa miesiące wykonać
niezbędne przekładki umożliwiające
kontynuowanie zaplanowanych prac.
Montaż konstrukcji stalowej oparty na
doświadczeniach zdobytych w trakcie
budowy kolei górskich przebiegał bez
większych niespodzianek realizacyjnych.
Dostawy konstrukcji stalowej były
realizowane w dwóch etapach. Pierwszy
etap obejmował trasę z wytwórni
do
podnóża Szyndzielni, drugi, wymagający
specjalistycznego transportu terenowego,
od podnóża na szczyt Szyndzielni.
Transport odbywał się kamienistą drogą
prowadzącą po jej zboczu, która uprzednio

w kilku miejscach wymagała naprawy. Ten
zaledwie pięciokilometrowy odcinek trasy
pokonywany był przez terenowy transport w
przeciągu jednej godziny. Nie lada
wyzwaniem był transport żurawia do
montażu konstrukcji stalowej, który podczas
transportu na szczyt i z powrotem musiał być
asekurowany ciężarowym samochodem
terenowym. Dodatkowo transport musiał
przejechać przesmykiem obok stacji
zabytkowej kolei linowej w odległości
niespełna 5cm od zewnętrznych ściany. Po
pomyślnym dostarczeniu elementów
konstrukcji i żurawia montaż Wieży
Widokowej przebiegł sprawnie i zakończył
się pełnym sukcesem w przewidzianym w
umowie terminie. Nadzór inwestycyjny pełnił
inż. James Jurczyk.
Marek Kalkowski

Wieża Widokowa Ziad-Tower
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