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Z prac Prezydium i Zarządu
Wrocławskiego Oddziału PZITB

W dniu 24 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Przewod−
niczącymi Kół i Komisji. Spotkanie noworoczne było okazją do wręczenia odznaczeń
i wyróżnień działaczom PZITB.

Złotą Odznakę z brylantem otrzymał kol. A. Moczko, członek Koła PZITB przy
Politechnice Wrocławskiej – sekretarz ZO PZITB w latach 1994 – 1997.

Na spotkaniu tym Przewodniczący Oddziału przedstawił zamierzenia Zarządu Od−
działu Wrocławskiego PZITB na rok 2011 oraz zmiany organizacyjne w działalności
gospodarczej Oddziału. Podziękował kol. J. Kozłowskiemu za prowadzenie Zespołu Rze−
czoznawców PZITB dwie kadencje.

Od 1 stycznia 2011 roku Zespół Rzeczoznawców oraz nowo powołana Pracownia
projektowa OW PZITB podlegać będą strukturze organizacyjnej Sekretariatu Oddziału.

W pierwszym kwartale 2011 roku Zarząd Oddziału wydał kolejny numer „Biulety−
nu Informacyjnego”, nad którym pracowali sekretarz i jego zastępca, oraz zorganizo−
wał kurs z zakresu prawa budowlanego – głównie dla osób przygotowujących się do
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem – udział w nim biorą 122 osoby, w tym
również młodzi architekci ubiegający się o uprawnienia budowlane.

Prezydium Oddziału Wrocławskiego PZITB spotkało się z Zarządem Koła Politech−
niki Wrocławskiej (Koło nr 1). Koło to w roku bieżącym obchodzi jubileusz 50−lecia
działalności. Jest kołem o dużych tradycjach, czynnie wspierającym działalność statu−
tową naszego Oddziału.

Wiceprzewodnicząca ds. Kół A. Dudzik prowadziła akcję związaną z rozliczeniem
Kół ze składek członkowskich oraz naborem nowych członków. Zawiązane zostało nowe
Koło – składające się z absolwentów Politechniki Wrocławskiej z lat 2009 – 2010.

Kol. A. Dudzik zorganizowała na targach budowlanych TARBUD 2011 stoisko in−
formacyjne, na którym rzeczoznawcy PZITB udzielali porad.

Prezydium Zarządu Oddziału postanowiło działać w kierunku podtrzymania tra−
dycji organizacji konferencji REMO, która winna odbyć się w tym roku.

Na marcowym posiedzeniu Prezydium postanowiło zwołać w kwietniu otwarte posie−
dzenie Zarządu w celu określenia działalności na rok 2011 oraz realizacji uchwały WZD.

Informację Przygotowało Biuro OW PZITB

Z posiedzeń Zarządu
Zarząd OW PZITB na posiedzeniu w dniu 24.01.011 r. przyjął następujące uchwały:
Uchwała nr 65/Z/2011
Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB zatwierdził uchwały podjęte przez

Prezydium: 85/P/2010 – 99/P/2011; Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 66/Z/2011
Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB powołuje Koło nr 3 Młodej Kadry;

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 67/Z/2011
Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB likwiduje Koło nr 7 Architektury;

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 68/Z/2011
Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB zatwierdził budżet na 2011 rok przy

kosztach 1 615 000,00 zł i wpływach 1 615 000,00 zł.

Dobrej, odnawialnej energii z wiosnπ,
Radosnych åwiπt Wielkanocnych

øyczy

Zarzπd WO PZITB
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Prezydium Zarządu OW PZITB na posiedzeniu w dniu
8.11.2010 r. przyjęło następujące uchwały:

Uchwała 85/P/2010
Prezydium pozytywnie zaopiniowało nw. wnioski

o nadanie:
– Srebnej Odznaki PZITB:

kol. Krzysztofowi Kandybowiczowi;
– Złotej Odznaki PZITB:

kol. Danucie Noszczyńskiej,
kol. Januszowi Supersonowi,
kol. Witoldowi Wieczerskiemu,
kol. Longinowi Ziębie,
kol. Jerzemu Zatylnemu,
kol. Eugeniuszowi Hotale.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 86/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB deleguje 3 osoby (Prze−

wodniczącego, Z−cę przewodniczącego i Sekretarza Koła
Studentów) na Ogólnopolski Zjazd Młodych w terminie 26–
28.11.2011 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 87/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyjęło w poczet człon−

ków PZITB:
kol. Łukasza Łygońskiego,
kol. Mateusza Mackiewicza,
kol. Piotra Szukalskiego,
kol. Waldemara Łaceka,
kol. Dariusza Krupickiego,
kol. Łukasza Zaparta,
kol. Szymona Nawrockiego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Prezydium Zarządu OW PZITB na posiedzeniu w dniu
6.12.2010 r. przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 88/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyjęło w poczet człon−

ków PZITB kol. Piotra Zioberskiego. Uchwała została podję−
ta jednogłośnie.

Uchwała nr 89/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało środki finan−

sowe dla Koła Terenowego w wysokości 800 zł na zorgani−
zowanie spotkania świątecznego. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.

Uchwała nr 90/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało środki finansowe

dla Koła nr 35 w wysokości 300 zł na zorganizowanie spotka−
nia świątecznego. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 91/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało środki finan−

sowe dla Koła Seniorów w wysokości 500 zł na zorganizo−
wanie spotkania świątecznego. Uchwała została podjęta jed−
nogłośnie.

Uchwała nr 92/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało środki finan−

sowe dla Koła nr 33 w wysokości 1750 zł na zorganizowa−
nie spotkania świątecznego. Uchwała została podjęta jed−
nogłośnie.

Uchwała nr 93/P/2010
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało środki finan−

sowe dla Koła nr 4 w Oleśnicy w wysokości 600 zł na zorga−
nizowanie spotkania świątecznego.Uchwała została podję−
ta jednogłośnie.

Prezydium Zarządu OW PZITB na posiedzeniu w dniu
17.01.2011 r. przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 94/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB przyjęło w poczet człon−

ków PZITB kol. Macieja Calińskiego, kol. Jerzego Iskierkę,
kol. Tomasza Mijalskiego. Uchwała została podjęta jedno−
głośnie.

Uchwała nr 95/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało dofinansowa−

nie dla Koła nr 6 w Zgorzelcu w wysokości 2550 zł ze środ−
ków własnych na organizację spotkania noworocznego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 96/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało dofinansowa−

nie dla Koła nr 15 na organizację spotkania noworocznego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 97/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało dofinansowa−

nie dla Koła nr 34 WROBIS na organizację szkoleń. Uchwa−
ła została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 98/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB przyznało zapomogę lo−

sową dla kol. Wiesława Mazura. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.

Uchwała nr 99/P/2011
Prezydium Zarządu OW PZITB postanowiło delegować

kol. Zygmunta Matkowskiego na Konferencję  „Warsztat pra−
cy projektanta konstrukcji”, pokrywając koszt udziału.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Opracował Sekretarz OW PZITB
Jerzy Gałązka

Z posiedzeń Prezydium

Zbliża się JUBI−
LEUSZ Koła PZITB
nr 1 przy Politech−
nice Wrocławskiej.
Warto więc zajrzec
do KRONIKI KOŁA,
którą od lat prowa−
dzi kol. Basia Ko−
rzonek. Kronika
Koła nr 1 przy Poli−
technice Wrocław−
skiej to również hi−
storia OW PZITB.
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Początek roku upłynął pod znakiem pracy na rzecz mło−
dzieży, przyszłych inżynierów, w ramach podnoszenia kultu−
ry technicznej. 20 stycznia br., w dwóch grupach: mechanicz−
no−budowlanej i elektryczno−elektronicznej, młodzież z 11
szkół technicznych i liceów Dolnego Śląska rozwiązywała za−
dania 2. etapu kolejnej, XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicz−
nej. WR FSNT NOT zapewniła ponad 49 uczestnikom, laure−
atom 1. etapu – szkolnego, odpowiednie warunki z poczę−
stunkiem w obiekcie NOT. W bieżącym roku do eliminacji
okręgowych w grupie mechaniczno−budowlanej zgłosili się
uczniowie z następujących szkół: ZSZ Złotoryja, ZSO nr 1
Bolesławiec, ZS nr 14, XIV LO Wrocław, ZSZ Głogów, III LO
Wrocław, ZSB Bolesławiec, ZST Mechanik Jelenia Góra, ZSZ
nr 2 Wałbrzych; w grupie elektryczno−elektronicznej dołączyli
jeszcze do nich uczniowie z Legnicy, Lotniczych Zakładów
Przemysłowych i Zgorzelca. Wyniki etapu 2. pozwoliły na wy−
typowanie kilku uczestników na eliminacje krajowe, które

laureatom dają wstęp na uczelnie techniczne. W minionych
latach mieliśmy każdego roku laureatów z poziomu krajowe−
go, w roku ubiegłym z Liceum nr 1 z Bolesławca, II LO z Wał−
brzycha i III LO z Wrocławia.

Do 1 marca wpłynęło też do WRFSNT NOT siedem prac
na II stopień eliminacji okręgowych Konkursu MŁODY IN−
NOWATOR. W tym konkursie w ubiegłych latach nagrody
dla Dolnego Śląska odbierali głównie uczniowie Publiczne−
go Giumnazjum w Jelczu−Laskowicach. Zarówno w OWT,
jak i w konkursie MI ogromną rolę spełniają nauczyciele.

Działalność WR FSNT NOT, w tym SNT, jest przedstawia−
na w „Gazecie Wrocławskiej”. W marcu poinformowano o po−
bycie delegacji WRFSNT NOT w Wilnie na uroczystościach
„Inżyniera Roku” oraz o podpisaniu porozumienia o współ−
pracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich we Francji.

 Porozumienie podpisano w stacji PAN w Paryżu w obec−
ności Konsula RP. Prezes Czesław Szczegielniak uhonoro−
wał medalem 75−lecia WR SNT NOT Konsula RP, dyrekcję
Stacji PAN i prezesa SITPF Janusza Ptaka a medale SITPF
otrzymali Czesław Szczegielniak i Krystyna Szcześniak.

K.Sz.

Z życia
Wrocławskiej Rady
FSNT NOT

Nasz Kolega Zdzisław Miłek 29 lutego 2011 r. obchodził
swoje dziewięćdziesiąte pierwsze urodziny. Może to jest ta−
jemnica długowieczności, bo w przypadku naszego Jubilata
świętuje on swoje urodziny co cztery lata. Z tej też okazji
8.02.2011 r. w gmachu NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we
Wrocławiu, w sali nr 105 odbyło się uroczyste spotkanie z na−
szym Kolegą. Kwiaty, obecność przyjaciół i podniosła atmos−
fera spowodowały, że Jubilat nie ukrywał wzruszenia.

Kolega Zdzisław Miłek 48 lat, od 1962 roku jest człon−
kiem PZITB, nieprzerwanie w Kole Nr 2 Projektantów Wro−
cławskiego Oddziału PZITB. W latach 70. ubiegłego wieku
razem z kolegami Piotrem Szarejko, Jerzym Banasiem i Wi−
toldem Czarneckim, we Wrocławskim Biurze Projektowo−
Badawczym Budownictwa Przemysłowego stanowili Zarząd
tego Koła.

W spotkaniu obok Przewodniczącego Wrocławskiego
Oddziału PZITB kol. Tadeusza Nawracaja uczestniczyli kol.
kol. Jerzy Gałązka, Piotr Szarejko, Jerzy Burzyński, Jerzy
Banaś, Witold Czarnecki, Ireneusz Grabkowski, Edward Re−
werski, Franciszek Rudzki, Wojciech Marszałek. Kol. Tade−
usz Nawracaj wręczył Jubilatowi pamiątkowy medal 75−le−
cia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic−
twa oraz kwiaty i życzenia okolicznościowe od Zarządu Od−
działu Wrocławskiego PZITB. Z rąk Przewodniczącego Koła
Nr 2, Piotra Szarejko, szanowny Jubilat otrzymał pamiątko−
wą grafikę artystyczną o tematyce związanej z budownic−
twem oraz kwiaty i życzenia okolicznościowe od kolegów
z Koła nr 2.

Kolega Zdzisław Miłek pracował we Wrocławskim Biu−
rze Projektowo−Badawczym Budownictwa Przemysłowego
we Wrocławiu jako projektant konstrukcji w budownictwie.
Jest cenionym w środowisku zawodowym projektantem, rze−
czoznawcą, ekspertem i konsultantem zagadnień z dziedzi−
ny budownictwa. Poza działalnością zawodową jest zapa−
lonym turystą i miłośnikiem przyrody.

Jak zwykle przy takich okazjach nie obyło się bez lampki
szampana, toastów i wspólnych wspomnień. Na koniec, 200
lat! zaśpiewali Jubilatowi uczestnicy spotkania.

Piotr Szarejko, przewodniczący
Jerzy Burzyński, sekretarz Koła nr 2

Niezwykły
jubileusz
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Funkcja rzeczoznawcy budowlanego jest jedną z samo−
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a zasady
jej wykonywania regulują przepisy Prawa Budowlanego.

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB jest
potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i pozycji zawodowej
członków PZITB. Rzeczoznawca budowlany PZITB w swo−
jej działalności korzysta z autorytetu i wsparcia Związku.

Rzeczoznawstwo budowlane w PZITB jako wyodrębnio−
na działalność prowadzone jest od 1961 roku.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego PZITB nadaje
Zarząd Główny na wniosek Komitetu Rzeczoznawstwa Bu−
dowlanego PZITB. Wnioski członków PZITB ubiegających
się o uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego PZITB kie−
rowane do Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego PZITB
muszą mieć pozytywną opinię Oddziałowej Komisji Kwali−
fikacyjnej. Komitet rozpatruje nadanie jedynie tych specjal−
ności rzeczoznawczych, które zostały zawnioskowane w opi−
nii Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. Nowo ustanowio−
ny rzeczoznawca PZITB otrzymuje legitymację, która waż−
na jest przez pięć lat. Po upływie tego okresu legitymacja
przedłużana jest przez macierzysty Oddział Związku.

Rejestr wydanych uprawnień rzeczoznawcy budowlane−
go PZITB jest prowadzony przez Biuro ZG PZITB, niezależ−
nie od rejestru prowadzonego w Oddziałach.

Rzeczoznawcy budowlani PZITB działają w jego struk−
turze na podstawie statutu Związku, w którym w § 9 wśród
celów działalności PZITB wymieniono „prowadzenie rze−
czoznawstwa budowlanego”.

Rzeczoznawcą budowlanym PZITB może być członek
Związku o co najmniej pięcioletnim, nieprzerwanym stażu
członkowskim, który:

– korzysta w pełni z praw publicznych,
– posiada:
a) dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej (lub

technikum budowlanego),
b) 10 lat praktyki zawodowej w danej specjalności,
c) uprawnienia budowlane ( dla specjalności konstruk−

cyjnych ) oraz co najmniej 10 lat praktyki zawodowej
po ich uzyskaniu,

d) opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych PZITB
odpowiedniej specjalności,

e) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
rzeczoznawcy budowlanego.

Członek Związku ubiegający się o uprawnienia rzeczo−
znawcy budowlanego PZITB składa stosowny wniosek do
Zarządu macierzystego Oddziału PZITB. Wniosek powinien
zawierać:

– 2 egzemplarze kwestionariusza kwalifikacyjnego (wg
załączonego wzoru),

– życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć
w pracy zawodowej,

– referencje dwóch rzeczoznawców budowlanych
PZITB o danej specjalności (wg załączonego wzoru),

I ty możesz zostać
rzeczoznawcą
budowlanym PZITB

– stosowne oświadczenie (wg załączonego wzoru),
– uwierzytelnione odpisy lub kserokopie dyplomu ukoń−

czenia wyższej uczelni technicznej i ewentualnie
dyplomu uzyskania stopnia naukowego lub technika
bud. w zakresie kosztorysowania robót budowlanych,

– uwierzytelnione odpisy lub kserokopie uprawnień bu−
dowlanych (bądź zaświadczeń o stwierdzeniu przy−
gotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie),

– zaświadczenie stwierdzające posiadanie wymaganej
praktyki zawodowej lub odpowiadającej jej działal−
ności,

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę budowla−
nego PZITB,

– dowód wpłaty do kasy Oddziału PZITB ustalonej
opłaty,

– inne dokumenty według uznania kandydata.
Odpisy lub kserokopie dokumentów mogą być uwierzy−

telnione przez Zarząd Oddziału.

PS.
Rzeczoznawstwo Budowlane PZITB jest nie tylko jedną

z ważniejszych dziedzin działalności gospodarczej Związ−
ku. Przede wszystkim daje ona możliwość nieograniczone−
go rozwoju zawodowego. Jest płaszczyzną współpracy mię−
dzypokoleniowej i wymiany doświadczeń z różnych dzie−
dzin techniki. Wiele sporządzanych ekspertyz technicznych
wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne i ma−
teriałowe. Wiele z nich stanowi wyzwania wymagające wy−
jątkowego kunsztu inżynierskiego.

Dlatego zapraszam Koleżanki i Kolegów do ubiegania się
o te nie tylko zawodowe, ale również prestiżowe uprawnienia.

Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PZITB
Tadeusz Nawracaj

Więcej informacji szukaj na stronie:
http://www.pzitb.not.pl/a1.htm

••• 5
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Targi Budownictwa „TARBUD 2011”
Targi Budownictwa „TARBUD

2011” odbyły się w dniach 18−20 mar−
ca we wrocławskiej Hali Stulecia. Wi−
ceprzewodnicząca Oddziału, kol. Ali−
cja Dudzik zorganizowała stoisko na−
szego Stowarzyszenia. Tematyka Tar−
gów obejmowała:
– materiały i wyroby budowlane,
– maszyny, urządzenia i narzędzia

budowlane,
– wyposażenie placu budowy,
– pojazdy specjalistyczne i transport

budowlany,
– stolarkę otworową: okna, drzwi, pro−

file i okucia,
– chemię budowlaną,
– stropy i dachy,
– izolacje, podłogi, posadzki,
– nawierzchnie: kostka brukowa, płyty

chodnikowe, asfalty,
– technikę sanitarną, grzewczą, wen−

tylacyjną i klimatyzację,
– systemy i instalacje wodno−kanali−

zacyjne oraz elektryczne,
– usługi budowlano−projektowe, do−

radztwo, obsługę i organizację pro−
cesów budowlanych,

– artykuły dekoracyjne i wyposażenie
wnętrz,

– biura nieruchomości,
– doradztwo finansowe: deweloperzy,

kredyty hipoteczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, doradztwo bu−
dowlane: stowarzyszenia branżowe,
wydawnictwa, informacja i promo−
cja.
Informacji o działalności Stowarzy−

szenia oraz porad udzielali rzeczo−
znawcy PZITB, członkowie naszego
Oddziału, koledzy Włodzimierz Patrak,
Janusz Superson, Bohdan Stawiski, Zyg−
munt Rewucki, Adam Wołoszyn, Janusz
Kozłowski, Bogdan Podolski, Piotr Sza−
rejko, Aleksandra Okrzeja, Jarosław
Okrzeja i Jerzy Krzyż.

Udzielono ponad 40 porad dotyczą−
cych nowych technologii i materiałów
w bieżącym wykonawstwie oraz utrzy−
mania i restauracji istniejących obiek−
tów. Odwiedzający stoisko pytali
o członkostwo w PZITB, uprawnienia
budowlane, szkolenia, a także o moż−
liwość zlecania ekspertyz budowlanych
oraz usługi inwestorskiej.

Marianna Czuper
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W dniu 14 grudnia 2010 r. w sali konferencyj−
nej Naczelnej Organizacji Technicznej w Warsza−
wie przy ul. Czackiego 3/5 odbył się XLVI Nad−
zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
w sprawie kadencyjności władz oraz delegatów
obecnie pełniących funkcje we władzach PZITB.

Zjazdowi przewodniczył kol. prof. Janusz Ka−
wecki. W Zjeździe uczestniczyli delegaci nasze−
go Oddziału: kol. kol. Marianna Czuper, Alicja
Dudzik, Małgorzata Mikołajewska−Janiaczyk,  Elż−
bieta Suppan, Jerzy Magocki, Paweł Schuhmacher,
Włodzimierz Wydra. Po wystąpieniu przewodni−
czącego PZITB kol. Wiktora Piwkowskiego
i przedstawieniu opinii prawnej, w dyskusji
w imieniu delegatów naszego oddziału zabrała
głos kol. Alicja Dudzik przedstawiając argumen−
ty uzasadniające czteroletnią kadencję. Wypo−
wiedź ta zyskała aprobatę delegatów innych od−
działów. Kolejne głosy nawiązywały do wypowie−
dzi naszej koleżanki. Obecna kadencja trwa 4 lata,
co jednoznacznie potwierdzili delegaci Uchwałą
Zjazdu.

Zamykając Zjazd Przewodniczący Zjazdu
w imieniu Prezydium Zjazdu oraz Przewodniczą−
cy PZITB złożyli delegatom życzenia świąteczne
i noworoczne.

Marianna Czuper

Jeszcze o Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeździe Delegatów
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Spotkać ludzi, którzy czują to samo co my i tak samo
odbierają świat – to największe szczęście na ziemi

Jan Nepomucen Kamiński

Zarys historii
Zarządzeniem nr 55/MON w 1960 roku minister obrony

narodowej określił kierunki działania wojskowych kół NOT
oraz ich rolę w kształtowaniu postępu technicznego w woj−
sku.

W tym samym roku, 8 marca odbyło się pierwsze zebra−
nie członków PZITB zatrudnionych w ówczesnym Zarządzie
Kwaterunkowo−Budowlanym i 4. Okręgowym Biurze Projek−
tów Budowlanych. Członkowie ci należeli do innych kół te−
renowych bądź przed zebraniem złożyli deklarację przyna−
leżności do PZITB.

Pierwsze zebranie odbyło się w obecności 44 członków.
Wybrano na nim zarząd Koła, a przewodniczącym został kol.
Augustyn Pindak.

W dniu 7 maja 1960 roku Koło zostało zalegalizowane
przez Oddział Wrocławski i rozpoczęło swoją działalność
statutową pod numerem 28. Od roku 1972 Koło bierze udział
we współzawodnictwie Oddziału Wrocławskiego. W czerw−
cu 1978 roku Koło przyjęło na siebie obowiązek przygoto−
wania dwudniowego XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dele−
gatów PZITB, który odbył się w Klubie Oficerskim SOW.

Przewodniczącymi Koła byli następujący koledzy:
Augustyn Pindak – 03.1960 – 02.1961,
Stefan Hesink – 02.1961 – 12.1964,
Aleksander Łazarewicz – 12.1964 – 02.1972,
Tadeuesz Brzeziński – 02.1972 – 01.1975,
Marian Mora – 01.1975 – 12.1977,
Andrzej Kaczmarek – 12.1977 – 1981,
Lesław Haśko – 12.1981 – 10.1983,
Sławomir Szandrocho – 10.1983 – 12.1989,
Jerzy Gałązka – 12.1989 – 12.1995,
Wiesław Warnicki – 12.1995 – 10.1997,
Janisław Fituch – 10.1997 – 05.1998,
Roman Tylkowski – 05.1998 – 01.1999,
Sławomir Szandrocho – 01.1999 – 12.2001,
Maria Leśniak (obecnie Rotter) – 2002 – do dnia dzisiejszego.

Formy i kierunki działania Koła
Moim zdaniem w dotychczasowej działalności naszego

koła można wyróżnić trzy okresy.
Okres lat 1960−1983, w którym starania przewodniczą−

cych i zarządów nastawione były głównie na działalność sta−

50 lat niesamowitego
koła PZITB nr 28
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tutową i techniczno−informacyjną, wspomagającą kierunki
służbowe SSZiB SOW z zakresu budownictwa. Nie istniały
w tym czasie możliwości swobodnego otwarcia się na kon−
takty np. z firmami zagranicznymi i nowoczesnymi techno−
logiami budowlanymi. Plany pracy Koła były ściśle uzgad−
niane i konsultowane z szefem firmy. To on decydował np.,
czy i kiedy odbędzie się wyjazd techniczny i kto z człon−
ków Koła może pojechać. Jednak w tym okresie nasze koło
było niezwykle aktywne.

W dniu 12 i 13 czerwca 1978 roku współorganizowali−
śmy XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w budynku Klu−
bu Oficerskiego SOW. W zjeździe wzięło udział 370 dele−
gatów oraz liczni zaproszeni goście.

W dniach 24−25.10.1978 odbyła się wycieczka do Beł−
chatowa i kopalni węgla brunatnego w Rogowcu. Udział
wzięło 24 kolegów z naszego koła oraz WRZKB−WW
i JW2421.

W dniu 30.09.1979 zorganizowane zostały obchody Dnia
Budowlanych z udziałem członków PZITB, SEP i PZITS.

W dniu 09.06.1980 miały miejsce we Wrocławiu obcho−
dy 20−lecia kół PZITB. PZITS, SSZIB SOW i WBPB z udzia−
łem licznych gości. Wydarzenie to zostało zauważone rów−
nież przez prasę wojskową („Żołnierz Ludu” z 12.06.1980
i „Żołnierz Wolności” z 18.06.1980).

W dniach 21−22.05.1981 w klubie SOW nasze koło zorga−
nizowało II Krajową Konferencję Wojskowych Kół Stowa−
rzyszeń Naukowo−Technicznych NOT.

23.11.1981 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Pre−
zydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego PZITB z Kołem
nr 28.

We współzawodnictwie kół zakładowych PZITB za 1981
rok, gdy przewodniczącym Koła był kol. Andrzej Kaczma−
rek, zajęliśmy pierwsze miejsce. Było to nas niesamowite
wydarzenie. Otrzymaliśmy puchar z rąk prezesa Stefana Ja−
smana, a w 1982 roku zajęliśmy II miejsce.

Potem nastały mroczne lata stanu wojennego i okresu po
nim, tj. 1983−1989, które nie zachęcały do żadnej działal−
ności i aktywności. Na Walnym Zebraniu Członków Koła
w dniu 31.10.1983 roku w takiej rzeczywistości zostałem po
raz pierwszy jego przewodniczącym, a członkiem zarządu
została kol. Teresa Mądry. Ojcem chrzestnym tej sytuacji był
kol. Andrzej Kaczmarek, który dodawał mi otuchy i podbu−
dowywał ambicjonalnie. Zostałem członkiem PZITB w mar−
cu 1983, a sprawy potoczyły się jak lawina. Po wyborze na
przewodniczącego w 1984 roku zostałem członkiem Zarzą−
du Oddziału, a wprowadzającą mnie w arkana działalności
organizacyjnej była kol. Barbara Hernik, pełniąca w Kole
funkcję zastępcy przewodniczącego. Mimo ciężkiej i nieule−
czalnej choroby potrafiła zawsze znaleźć dla mnie czas i do−
radzić w każdej sytuacji. Zarząd Oddziału, widząc mój brak
doświadczenia i zagubienie, poprosił koleżankę Marię Mar−
cjanik o wsparcie organizacyjne Koła. Dzięki niej i jej po−
mocy w załatwianiu spraw formalnych w Oddziale poczu−
łem się pewniej.

Niestety nie udało mi się w 1984 roku zorganizować żad−
nej imprezy, wyjazdu technicznego ani obchodów Dnia Bu−
dowlanych. Był to szczególnie trudny okres frustracji po sta−
nie wojennym, a członkowie nie chcieli się w nic angażo−
wać i wyjeżdżać na imprezy, nawet za darmo. Nic mi się
nie udawało. Jedynym wyczynem była organizacja w dniu
24.02.1984 wycieczki Koła do Panoramy Racławickiej oraz

wycieczka techniczna w dniu 9.07.1984 do Tarnowskich Gór
w celu zwiedzenia zabytkowej kopalni.

W dniu 9.01.1985 zmarła kol. Barbara Hernik, co było
dla Koła ogromną stratą. Tylko dzięki wsparciu kol. Teresy
Mądry nie poddałem się i nie zrezygnowałem ze swojej funk−
cji. Podczas zebrań Zarządu Oddziału czułem, że jako in−
żynier wojskowy stoję towarzysko na uboczu. Dopiero ko−
lega dr inż. Kazimierz Kujawiński – ówczesny przewodni−
czący najbardziej aktywnej w Oddziale Komisji Rewalory−
zacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych, pierwszy
podał mi rękę. W dniach 20−22.09.1985 odważyłem się zor−
ganizować w SNDW Łochowice koło Krosna Odrzańskiego
uroczysty zjazd członków z obchodami 25−lecia istnienia
Koła oraz Dnia Budowlanych. Wsparcie logistyczne i finan−
sowe (impreza całkowicie bezpłatna) otrzymałem od ów−
czesnego Kwatermistrza SOW, który miał wielki szacunek
dla budowlańców. Z tej okazji wydał zarządzenie nr 67
z 9.09.1985 i przyznał kwotę 30 000 zł na zakup książek.
Na ten zjazd wysłał swojego przedstawiciela w osobie płka
Waleriana Sowy, który wręczył członkom nagrody książko−
we przyznane przez Kwatermistrza SOW. Część pierwszą,
techniczną, wypełnił między innymi referat kol. dra inż. Ka−
zimierza Kujawińskiego, który po zakończeniu otrzymał z rąk
płka Sowy miniaturę armaty oraz odznakę „Zasłużony dla
Śląskiego OW”.

W części drugiej wykład o metodach docieplania budyn−
ków wygłosił kol. dr inż. Józef Adamowski z Politechniki Wro−
cławskiej oraz dr inż. Kujawiński, który mówił o opracowanej

przez siebie metodzie rekonstrukcji i wymiany stropów. Dru−
giego dnia w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy
ognisko, ale nie było uroczystej kolacji koleżeńskiej. Doszło
bowiem do niespodziewanej sytuacji. Szef kuchni i kelnerki
zamknęli się na zapleczu wraz z naszymi zakąskami oraz trun−
kami i sami rozpoczęli biesiadę. Na nic zdały się groźby i proś−
by. Żaden z przygotowanych wcześniej frykasów nie trafił na
stół. Ratując sytuację, poprosiłem awaryjnie szefa żywnościo−
wego Jednostki Wojskowej z Krosna Odrzańskiego o pomoc.
Otrzymaliśmy ze stołówki żołnierskiej po talerzu fasolki po
bretońsku i czarną wojskową kawę. Tak skończyła się moja
pierwsza kolacja koleżeńska. Ówczesna prasa wojskowa na
łamach „Żołnierza Ludu” wypowiedziała się jednak bardzo
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ciepło o części technicznej imprezy, co pozwoliło mi dalej
działać w mojej instytucji oraz zapomnieć o wpadce.

W tym okresie wojskowe koła PZITB generalnie nie współ−
pracowały ze sobą, tracąc tym samym w swoich instytucjach
prestiż i znaczenie. Zarząd naszego Koła zorganizował
I Zjazd Przewodniczących Kół PZITB z terenu SOW w dniach
24−26.10.1986 w WDW Walim. Obecny był Zastępca Do−
wódcy SOW, przewodniczący SNT NOT SOW płk Antoni
Goliszewski, który od tego czasu zawsze czynnie brał udział
w naszych imprezach.

Moim zdaniem to historyczne przedsięwzięcie nadało
inny wymiar i zintensyfikowało działalność naszego Koła
oraz pozostałych kół wojskowych. Braliśmy aktywny
udział we wspólnych spotkaniach i szkoleniach. Zaczęła
się bardzo owocna obustronna współpraca, której ton
nadawało nasze Koło. To był nowy trend w naszej dzia−
łalności. Już w dniach 11−13.09.1987 w WDW Hermani−
ce odbył się zlot Aktywu PZITB z wojskowych Kół oraz
członków naszego Koła.

Udział w nim po raz pierwszy wzięła zagraniczna firma
HILTI reprezentowana osobiście przez szefa centrali w War−
szawie Aleksandra Kempę oraz Tadeusza Mioduchowskiego.

Piękna pogoda, folklor i muzyka (w tym na pile) ocza−
rowały uczestników. Bogata część techniczna z całodzien−
nym wyjazdem i zwiedzaniem w Bielsku−Białej fabryki
„małego fiata”, elektrowni szczytowo−pompowej w Porąb−
ce, browaru w Żywcu, fabryki domów w Wapienicy spo−
wodowały, że wspólna uroczysta kolacja rozpoczęła się
około 22.00. Została ona zorganizowana na zewnątrz,
w świetle reflektorów wojskowych karetek pogotowia. Na−
wiązana współpraca z firmą HILTI trwała przez wiele lat.
Dzięki temu ja jako przewodniczący i wybrani członkowie

Zarządu Koła, kol. Teresa Mądry i Jurek Gałązka zostali−
śmy zaproszeni przez właściciela firmy HILTI pana Stefana
Hilti do odwiedzenia jego nowoczesnych zakładów pro−
dukcyjnych w Lichtensteinie. Okres do 1989 roku wypeł−
niały głównie wyjazdowe spotkania członków do wojsko−
wych ośrodków wypoczynkowych, połączone z bogatą czę−
ścią szkoleniową i integracyjną. Koło wypracowało swój
charakter i styl organizacyjny oraz specyficzną, przyjaciel−
ską i ciepłą atmosferę. Znacznie wzrosło zainteresowania
naszą działalnością w środowisku wojskowym i cywilnym.

Z chwilą objęcia funkcji przewodniczącego w dniu
13.12.1989 przez kol. Jurka Gałązkę rozpoczął się drugi
okres w pracy Koła. Skończyła się „wielka improwizacja”
i „pospolite ruszenie”, szukanie form pracy oraz sponso−
rów. Kol. Gałązka tę burzliwą i „nieuczesaną” formalnie
i organizacyjnie działalność uspokoił i nadał jej bardziej
poważny, techniczny charakter, zachowując poprzedni styl
części integracyjnej.

Zorganizował również pierwszy wyjazd zagraniczny
Koła. Następni przewodniczący Koła: kol. kol. Wiesław War−
nicki, Janisław Fituch, Roman Tylkowski kontynuowali przy−
jętą linię, wprowadzając coraz to nowe firmy sponsorujące.

Nagła śmierć kol. Romana Tylkowskiego w 1999 r. spo−
wodowała, że wybrano mnie po raz drugi na przewodni−
czącego Koła. Dało mi to z perspektywy minionych lat moż−
liwość innego spojrzenia na potrzeby intelektualne i zawo−
dowe członków Koła. Zapoczątkowane zostały nowe for−
my spotkań, takie jak zebrania plenerowe oraz obchody
Dnia Kobiet. W międzyczasie doszło do reorganizacji SSZIB
SOW i Koło zostało tylko przy Wojskowym Biurze Projek−
tów Budowlanych. Z chwilą, gdy na przewodniczącego
Koła w 2002 roku została wybrana koleżanka Maria Leśniak
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– pierwsza kobieta, zaczął się kolejny, trzeci etap w hi−
storii Koła.

Wspólnie z koleżanką Bożeną Ziębą oraz Janem Reg−
doszem podjęli i rozwinęli obok tradycyjnych nowe
formy działalności, takie jak:

– otwarte zebrania plenerowe z bogatą częścią
techniczno−informacyjną,

– coroczne, zagraniczne wyjazdy techniczne
w okresie kwiecień – maj,

– warsztaty budowlane połączone z obchodami
„dnia budowlanych”,

– spotkania noworoczne w okresie karnawału po−
łączone z ciekawymi wykładami szkoleniowymi,
uroczystą kolacją koleżeńską,

– uroczyste obchody Dnia Kobiet, połączone ze spo−
tkaniami koleżeńskimi w atrakcyjnych miejscach
(teatry, parki handlowe, dansingi, pokazy itp.),

– spotkania wigilijno−mikołajkowe połączone
z uroczystą kolacją wigilijną i wręczaniem prezentów
członkom naszego koła i zaproszonym gościom z za−
przyjaźnionych kół.

W tym okresie nawiązano dobrą współpracę z innymi
kołami PZITB, a szczególnie serdeczną z kołem nr 45
w Lwówku Śląskim, nr 4 w Oleśnicy i Kołem Młodych.

Ten trzeci etap jeszcze trwa, trudno go dzisiaj podsumo−
wać, ale spoglądając wstecz aż trudno uwierzyć, że Koło
nasze, od 1983 roku, zorganizowało:

– 33 wyjazdowe, trzydniowe zjazdy typu Warsztaty Bu−
dowlane, połączone z obchodami Dnia Budowlanych,
w których wzięło udział ponad 2000 osób oraz 170
znaczących w Polsce i za granicą firm sponsorujących
nasze imprezy oraz wypełniających część technicz−

no−szkoleniową prezentacją najnowocześniejszych
technologii budowlanych,

– 25 otwartych zebrań plenerowych członków Koła
w okresie maj – czerwiec, połączonych z ciekawą czę−
ścią szkoleniową prowadzoną przez sponsorów oraz
wspólną kolacją i zabawą przy muzyce. Udział w tych
spotkaniach wzięło 1100 osób oraz 50 firm sponsoru−
jących. Zostały one zapoczątkowane w 1986 roku
w ośrodku WKS Śląsk na Rakowie,

– 13 technicznych wyjazdów zagranicznych (średnio 8−
dniowych), w tym Włochy, Francja, Belgia, Holandia,
Luksemburg, Hiszpania, Austria, Czechy, Grecja, Wiel−
ka Brytania (Anglia, Szkocja), Irlandia, Chorwacja, Tu−
nezja, Ukraina, w których wzięło udział ponad 500 osób,
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– 11 barwnych spotkań noworocznych połączonych
z balami, wspólną kolacją koleżeńską oraz zawsze
ciekawą częścią szkoleniowo−techniczną prowa−
dzoną przez firmy sponsorujące. Udział wzięło po−
nad 600 osób oraz 22 firmy sponsorujące.

Od 2002 roku organizowane są coroczne tradycyjne spo−
tkania gwiazdkowo−wigilijne z opłatkami oraz wspólną ko−
lacją, życzeniami i prezentami od św. Mikołaja. Zorgani−
zowano 11 takich miłych rodzinnych spotkań, w których
udział wzięło ponad 400 osób.

Od roku 2002 zaczęliśmy corocznie obchodzić uroczy−
ście Dzień Kobiet wraz z naszymi członkiniami. Takich róż−
norakich spotkań rozrywkowo−teatralnych itp. odbyło się
oficjalnie 9, a udział w nich wzięło 108 osób. Połączone
były zawsze z wręczaniem prezentów naszymkoleżankom,
serdecznymi życzeniami i całusami od wytypowanych do
udziału przedstawicieli męskiej części Koła.

Łącznie w imprezach organizowanych przez nasze Koło
dla członków oraz Kół współpracujących wzięło udział oko−
ło 5000 osób oraz 242 znane firmy sponsorujące. Świad−
czy to o niezwykłej aktywności poszczególnych przewod−
niczących i zarządów Koła. Tak trudno podsumować 50
lat działalności, a szczególnie tak niesamowitego koła.
Szczegóły działalności wraz ze zdjęciami zawarte są
w trzech wielkich i opasłych tomach kroniki Koła. W ciągu
tego okresu przewinęło się wielu wybitnych kolegów i ko−
leżanek nadających ton i kierunek działalności. Część nie−
stety odeszła bezpowrotnie z naszego grona. Są to nieza−
pomniani koledzy, tacy jak Lesław Haśko, Roman Tylkow−
ski, Jurek Suproń (Poznań), Jurek Jasiński (Zielona Góra),
Barbara Hernik, Tadeusz Brzeziński.

Z obecnych naszych członków moim zdaniem najwięk−
szy wpływ na dotychczasowy charakter i styl działania mają

koleżanki i koledzy tacy jak: wykonująca tytaniczną pracę
organizacyjną jako 1−osobowy zarząd Koła, współpracują−
ca ze mną od 1993 roku – kol. Teresa Mądry, Andrzej Kacz−
marek, Lesław Haśko, Aleksander Łazarewicz, Marian Mora,
Jerzy Gałązka, Wiesław Warnicki, Sławomir Zagórski, Jola
Cieśla, Bożenka Zięba, a szczególnie obecna przewodniczą−
ca, kol. Maria Rotter i wiceprzewodniczący Jan Regdosz.
Trudno też wyobrazić sobie naszą działalność bez niezastą−
pionego, niesamowitego kolegi Zbyszka Staronia – harmo−
niusza i wodzireja naszych imprez.

Atmosfera imprez
Atmosferę spotkań i imprez tworzyli wszyscy członko−

wie Koła i jego sympatycy. Zaczynała się w momencie wi−
tania się przed autokarem wiozącym nas na imprezę. Wi−
dać i czuć było ciepło, serdeczność i wspólne zauroczenie
własną obecnością w towarzystwie o dodatnich „fluidach”.
Pomimo upływu 50 lat nic się pod tym względem nie zmie−
niło. Nadal jesteśmy głodni siebie i nie potrafimy znudzić
się wzajemnie. Każde nasze spotkanie, pozornie takie samo,
różni się sytuacją, miejscem, różnymi zdarzeniami. Cze−
kaliśmy niecierpliwie, by wziąć udział w każdej imprezie
organizowanej przez zarząd Koła. Tylko wyjątkowe zda−
rzenia lub choroby mogły spowodować nieobecność. Każ−
dy z nas w takiej serdecznej i przyjacielskiej atmosferze ła−
dował tzw. akumulator do pracy na co dzień. Czerpaliśmy
spontanicznie optymizm i radość z obcowania ze sobą. Pa−
miętam słowa jednego z naszych gości, gdy wspólnie sie−
dzieliśmy w wolnej chwili przy stole w pokoju zakwatero−
wania. „Słuchaj, jak to możliwe, że siadamy obok siebie
w 6 osób, jednocześnie mówicie i znakomicie się rozumie−
cie i słyszycie”. To właśnie jeden z wielu naszych fenome−
nów. Wszyscy kochają dobrą muzykę, wspólne śpiewanie,

12 •••
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taniec, wysoki poziom wykładów szkoleniowych, dyskusję
oraz kolację koleżeńską i wieczorki piwne. Eleganckie stroje
pań i panów na części integracyjnej świadczą o wielkim
wspólnym szacunku dla siebie i organizatorów. Nie wiem,
jak to się działo, z pewnością miała na to wpływ kol. Maria
Marcjanik, że przy tak wielkiej ilości toastów wznoszonych
podczas naszych 3−dniowych spotkań nikt nie przyniósł nam
wstydu, nie awanturował się, a większość potrafiła bawić
się nawet do białego rana.

Nawiązane podczas naszych imprez kontakty, a i wza−
jemne zauroczenia zaowocowały nawet trwałymi związ−
kami małżeńskimi członków oraz głęboką przyjaźnią i sym−
patią. Wiele osób sponsorujących nasze imprezy zostało
wielkimi sympatykami Koła i do dziś stara się być z nami
w każdym momencie. Chciałbym tu wymienić kol. Jurka
Koneckiego, wyróżnionego przez Zarząd PZITB mianem
zasłużonego sponsora Koła nr 28 oraz naszego niesamowi−
tego Stasia Potoczaka ze Skawy koło Rabki.

Koło od 1985 roku nabierało własnego stylu, a w 1988
roku, podczas wrześniowego spotkania w Turawie, po raz
pierwszy zaprezentowało własny „Toast”. Koledzy Zby−
szek Kawecki, Józef Zgolak oraz Mirek Mikołajewski pod−
czas kolacji koleżeńskiej skomponowali i wspólnie zaśpie−
wali „Nigdy nie zagaśnie i pomaszerował dalej…”. Na−
stępne lata dokładały kolejne słowa i skojarzenia (wyni−
kające z sytuacji politycznej) i dołączono „ani be, ani me,
ani kukuryku…”. Toast ten bardzo szybko rozszedł się po
środowiskach budowlanych i opanował je. Każdy trakto−
wał go jak swój. Można by w tym miejscu zakończyć moje
osobiste refleksje i spojrzenie na historię Koła, próbę oce−
ny dokonań członków i wspólnie spędzonego czasu. Ten
jubileusz zamyka pewien etap i otwiera nową kartę w kro−
nice Koła nr 28.

Obawy i marzenia
Patrząc dzisiaj na koleżanki i kolegów z Koła, mimo upły−

wu lat zauważam tylko ich siwe włosy. Dla mnie nadal są
pełni werwy, młodzi duchem i humorem. Lata jednak płyną,
a do Koła nie przybywają niestety młode kadry, by dalej po−
ciągnąć je na nowe tory wraz z bagażem dotychczasowych
doświadczeń, wrażeń i nowymi marzeniami o równie cie−
płych jak dotąd spotkaniach. W obecnych, niełatwych cza−
sach coraz trudniej znaleźć sponsorów organizowanych
imprez. Może to być hamulcem w naszej aktywnej działal−
ności i mieć wpływ na jej intensywność. Już dzisiaj do za−
rządu Koła należy szukać członków zaangażowanych w pra−
cę społeczną, chcących poświęcić dla kolegów i koleżanek
swój wolny czas tylko w zamian za satysfakcję.

Moim jedynym marzeniem jest, aby Koło nr 28 zacho−
wało swój charakter, a przynależność do niego była czymś
szczególnym.

Opracował Sł. Szandrocho
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Droga na środowiskowe spotkanie
Koła nr 6, na które Prezydium WO
PZITB otrzymało zaproszenie od prze−
wodniczącego Jerzego Bączkowskiego,
wiodła A4, odcinkiem, na którym za−
bezpieczeniem stateczności skarp zaj−
mowała się m.in. autorka. Tym razem
uwagę zwróciły nie tylko
wystające spod śniegu
główki gwoździ grunto−
wych, elementy odwodnie−
nia i most zbudowany przez
DTP Terassement, lecz
przede wszystkim most
g run towo−powłokowy
wzniesiony jako przejście
dla zwierząt, tzw. „zwierzak” (fot.).

W interesującym, nastrojowym kli−
macie Zagrody Kołodzieja, jedynej
w swoim rodzaju restauracji po polskiej
stronie Łużyc, znajdującej się w starym
„domu przysłupowym” translokowa−
nym z Wigancic do Zgorzelca, uczest−
ników spotkania, kolegów z innych kół,
inżynierów z Elektrowni i Kopalni Tu−
rów oraz prelegentów z MEGACHEMIE
z dyrektorem J.Mazurem przywitał kol.
J. Bączkowski.

Po krótkim omówieniu ostatnich
wydarzeń przedstawicielka Prezydium
Zarządu WO PZITB, kol. K. Szcześniak
przekazała najnowsze numery „Biule−
tynu Informacyjnego” oraz kalendarze
z najlepszymi życzeniami sukcesów
osobistych i zawodowych, a Koledze
Januszowi Darłakowi wręczyła przy−
znany przez Zarząd WO Medal 75−le−
cia PZITB wraz z dyplomem (fot.). Po
obiedzie, któremu wartości dodawała
piękna regionalna zastawa, nastąpiła
bardzo interesująca prezentacja dyrek−

tora technicznego MEGACHEMIE Jaro−
sława Mazura.

Z dokonaniami firmy część słucha−
czy spotkała się już w pracy, znane są
z branżowych periodyków i Internetu,
lecz nic nie zastąpi żywego przekazu
informacji. W gwarze spragnionych

wymiany doświadczeń z własnych in−
żynierskich, bieżących i pilnych, tych
rozwiązanych i zapętlonych proble−
mów, starano się nadążyć z przyswo−
jeniem prezentowanych szczegółów
wzmocnień konstrukcji budowlanych
materiałami kompozytowymi. Prelegent
omówił materiały NEOXE przeznaczo−
ne do wzmacniania konstrukcji żelbe−
towych, betonowych, drewnianych, ce−
ramicznych i stalowych, taśmy kompo−
zytowe NEOXEPLATE, maty z włókien
węglowych NEOXECOVER oraz ela−
styczny system izolacyjno−nawierzch−
niowy na podłoże betonowe i stalowe
MEGAdur EPUR KWARC. Prezentację
uzupełniły filmy z kilku realizacji, któ−
rych w ostatnich czterech latach firma
wykonała około 20 oraz przygotowane
materiały na CD i katalog. Prezentacja
nagrodzona gromkimi brawami spro−
wokowała liczne pytania i dyskusję,
którą prowadzono przy regionalnym
poczęstunku.

K.Sz.

Spotkanie noworoczne
i seminarium Koła nr 6
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Tradycyjnie od lat tuż po Świętach
Bożego Narodzenia seniorzy spotyka−
ją się na uroczystym zebraniu świątecz−
no−noworocznym.

Tym razem odbyło się ono 28 grud−
nia, a poza członkami Koła Seniorów
uczestniczyli w nim wiceprzewodni−
cząca Zarządu Oddziału kol. Alicja
Dudzik, członkowie Komisji Historii:
kol. Lidia Kisielewska, Stefan Radom−
ski i Adam Wołoszyn, przewodniczą−
cy Koła w Oleśnicy kol. Janusz Super−
son oraz Halina Majta, wdowa po jed−
nym z założycieli Koła Seniorów Wła−
dysławie.

Przewodniczący Koła kol. Wiesław
Mazur w serdecznych słowach powitał
członków koła i zaproszonych gości,
a w krótkim sprawozdaniu z realizacji
planu pracy podziękował członkom
zarządu za wydatną pomoc w jego
wykonaniu.

Alicja Dudzik w swoim wystąpieniu
przekazała Seniorom w imieniu Zarzą−
du Oddziału życzenia, podkreślając
dużą aktywność Seniorów w agendach
Oddziału, Federacji NOT, a nawet Za−
rządzie Głównym.

Wręczając medal 75−lecia PZITB
Jerzemu Metelskiemu stwierdziła, że
zawsze sprawia jej radość, gdy może
wyróżnić Seniora.

Po zakończeniu części organizacyj−
nej kol. W. Mazur życząc wszystkim
dobrego zdrowia i pomyślności dał
asumpt do składania sobie wzajem−
nych życzeń i łamania się opłatkiem,
o który jak zwykle zadbała kol. Ma−
rianna Czuper.

Kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” za−
intonowana przez kol. Mazura, a za nią
kolejne wprowadziły w pełni świątecz−
ny nastrój przy skromnym, ale gustow−
nie przygotowanym stole, o co zadba−
ły koleżanki Maria Jakubska, Wiktoria
Kubrak i Wanda Zielińska.

O podtrzymanie wspaniałej atmos−
fery i stworzenie warunków do wno−
szenia noworocznych toastów posta−
rali się koledzy Andrzej Kaczmarek
i Edward Żak.

Wiesław Mazur

Zebranie
świąteczno-
-noworoczne
Koła Seniorów
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Informacje z Kół

Przedświąteczne grudniowe dni są, jak ogólnie wia−
domo, czasem bożonarodzeniowych spotkań opłatko−
wych, organizowanych przez wiele środowisk. Nasze
koło nr 28 od wielu lat również jest wierne tej sympa−
tycznej tradycji.

W tym roku spotkanie odbyło się wczesnym, śnież−
nym wieczorem 21 grudnia w kawiarni hotelu Wieniawa
we Wrocławiu. Członkowie Koła, jak zwykle na każdym
wspólnym spotkaniu, zjawili się niemal w komplecie.
Tylko nielicznych zatrzymały ważne powody, z czego
z żalem się wytłumaczyli, przesyłając telefonicznie lub
za pośrednictwem kolegów, świąteczne i noworoczne
życzenia dla obecnych. Przychodzących witali i zapra−
szali do wigilijnego poczęstunku przedstawiciele Zarzą−
du Koła z przewodniczącą koleżanką Mariolą Rotter.
Uczestnikami spotkania byli także zaproszeni przewod−
niczący innych kół oraz reprezentująca Zarząd OW PZITB
wiceprzewodnicząca Oddziału kol. Alicja Dudzik.

W kameralnej sali kawiarnianej przygotowany był je−
den duży stół dla wszystkich kilkudziesięciu gości, od−
świętnie przystrojony, zastawiony i oświetlony nastrojo−
wo stylowymi świecznikami. Uroczyste spotkanie rozpo−
częło się wygłoszeniem ogólnych życzeń przez koleżan−
kę Mariolę Rotter i koleżankę Alicję Dudzik, która rów−

nież złożyła życzenia w imieniu przewodniczącego Od−
działu kol. Tadeusza Nawracaja. Potem wszyscy wszyst−
kim składali indywidualne życzenia łamiąc się tradycyj−
nym opłatkiem. Były to długie chwile, niezwykle miłe,
serdeczne, a nierzadko nawet wzruszające.

W dobrych nastrojach uczestnicy spotkania zasiedli
do stołu, gdzie w gwarze koleżeńskich rozmów delekto−
wano się smacznie przygotowanymi tradycyjnymi wigi−
lijnymi potrawami: zupą grzybową, rybami w różnej po−
staci, pierogami z kapustą, sałatkami i innymi przystaw−
kami. Ucztę zakończyły słodkie ciasta oraz zimne i go−
rące napoje do wyboru.

Ostatnim akcentem imprezy było wręczanie okolicz−
nościowych upominków skomponowanych pomysłowo
i z sercem z uroczych gwiazdkowych drobiazgów, po
czym nastąpiły niespieszne pożegnania z nadzieją na
następne okazje do kontaktów.

I w ten sposób kolejne spotkanie opłatkowe Anno
Domini 2010, zorganizowane przez Zarząd Koła z kole−
żanką Mariolą Rotter na czele, przeszło do historii.

Przy okazji członkowie Koła nr 28 pragną złożyć ży−
czenia zdrowia i wszelkich sukcesów w nowym 2011
roku – Zarządowi Oddziału Wrocławskiego i wszystkim
Koleżankom i Kolegom z PZITB.

Janina Hong−Mierzwiak

Koło Nr 28 przy Wojskowym Biurze Projektów

Koło Nr 56, Terenowe
W dniu 15 grudnia 2010 r. w sali 308 NOT

spotkali się na opłatku świątecznym członko−
wie Koła Terenowego nr 56. Z ramienia Zarzą−
du Oddziału uczestniczyła wiceprzewodniczą−
ca kol. Alicja Dudzik, która poinformowała
o działalności Zarządu, jak również o 4−letniej
kadencji władz PZITB. Przewodnicząca koła
kol. Małgorzata Mikołajewska−Janiaczyk omó−
wiła sprawy rzeczoznawstwa i plan działania
Koła na najbliższy rok. Złożyła wszystkim obec−
nym świąteczno−noworoczne życzenia.

Adam Wołoszyn

Koło Nr 26, Atena (Zarządcy)
W dniu 28 grudnia 2010 r. odbyło się świąteczno−nowo−

roczne spotkanie Koła, na którym wiceprzewodnicząca Od−
działu kol. Alicja Dudzik przedstawiła informację z działal−
ności Zarządu Oddziału. Podsumowano działalność Koła
w roku 2010 i opracowano plan pracy Koła na rok 2011.
Przedstawiono zmiany w Prawie Budowlanym omawiane
przez Gabriela Marka na spotkaniu zorganizowanym przez
Koło Projektantów. Przy wręczaniu kalendarzy członkowie
Koła złożyli sobie życzenia noworoczne. Spotkanie prze−
biegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze i zakończyło się
skromnym poczęstunkiem.

Alicja Kozieradzka
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W dniu 18 stycznia 2011 r. odbyło się noworoczne
spotkanie naszego Koła, na którym podsumowano jego
działalność w roku 2010. Wiceprzewodnicząca Oddzia−
łu kol. Alicja Dudzik przedstawiła informację z działal−
ności Zarządu Oddziału z uwzględnieniem przyjętego
przez Zarząd Oddziału programu na kadencję 2008−2011,
a także proponowany przez Prezydium projekt budżetu
2011.Ustalono plan pracy Koła na rok 2011. Członkom
Koła tradycyjnie wręczono kalendarze na rok 2011. Zaj−
mując się problematyką inwestycyjną i modernizacyjną
starych obiektów w swojej firmie oraz znając trudną sy−
tuację w tym zakresie na wrocławskim rynku, jak i same−
mu biorąc w tym aktywny udział, zajmując się również
problematyką związaną z podnoszeniem kwalifikacji za−
wodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i semi−
nariach, przedstawiłem obecnym możliwości w tym za−
kresie po zgłoszeniu się do naszego Ośrodka Informacji
Budownictwa i Szkoleń PZTTB lub do biura DOIIB. Za−
apelowałem również do obecnych o aktywny udział w ko−
lejnej edycji konkursu „Dolnośląska Budowa Roku”, przy−
pominając jednocześnie sylwetki laureatów ostatniej edy−
cji konkursowej. Członkowie Koła złożyli sobie nowo−
roczne życzenia. Spotkanie zakończyło się skromnym po−
częstunkiem, które przebiegało w serdecznej atmosferze.

Włodzimierz Patrak

Koło Nr 4, Oleśnica
W dniu 13 stycznia 2011 roku w restauracji−piz−

zerii w Oleśnicy odbyło się spotkanie noworoczne
członków Koła PZITB nr 4.

W ciepłych słowach przewodniczący Koła kol.
Janusz Superson przywitał przybyłych na noworocz−
ne spotkanie uczestników, ze szczególnym akcen−
tem wyrazu sympatii dla gościa honorowego, Po−
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgra
inż. Ryszarda Łukoszko. Udzielając drogiemu go−
ściowi głosu Przewodniczący podkreślił, jak wiel−
kie znaczenie ma dobra współpraca osób pełnią−
cych samodzielne funkcje techniczne w budownic−
twie z organami administracji państwowej i samo−
rządowej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow−
lanego w Oleśnicy mgr inż. Ryszard Łukoszko
dziękując za zaproszenie potwierdził, że dobra
współpraca inżynierów i techników w środowisku
lokalnym przynosi wymierne owoce dla społeczeń−
stwa oraz samych zainteresowanych i znacząco
podnosi rangę zawodu inżyniera jako zawodu za−
ufania społecznego. Życząc członkom Koła PZITB
nr 4 dużo zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej
wyraził gotowość wszechstronnej współpracy ze
środowiskiem inżynierskim.

Za zaangażowanie w pracach Koła wyróżnio−
no Kolegów Jerzego Mackiewicza, Zbigniewa Stań−
ca, Piotra Bryka oraz Waldemara Krzepinę, którym
oprócz gorącego podziękowania za dotychczaso−
wą pracę Przewodniczący wręczył okolicznościo−
we nagrody.

Po wspólnie spożytym posiłku rozpoczęto dys−
kusję, której przewodnim tematem była sytuacja
w codziennym życiu członków Koła zarówno w mi−
nionym roku, jak również plany na rok bieżący.
Żywiołowość i merytoryczna dyskusja potwierdzi−
ła zasadność podejmowania dalszych wysiłków na
rzecz pracy w stowarzyszeniu PZITB. Wszyscy za−
deklarowali dalszą chęć współpracy. Z wielkim
optymizmem i radością podkreślano konieczność
kontynuowania pracy Koła, pozyskania nowych
członów oraz znajdowania nowych form promo−
wania naszej inżynierskiej obecności w oleśnickim
społeczeństwie wraz ze zwróceniem uwagi na peł−
ną satysfakcję płynącą z przynależności inżynierów
i techników do PZITB.

Na koniec spotkania Przewodniczący wzno−
sząc noworoczny toast, życzył zebranym spełnie−
nia wszystkich marzeń, zarówno tych zawodo−
wych, jak i osobistych, cieszenia się zdrowiem
oraz czerpania satysfakcji z bycia „budowlańcem”,
kiedy przychodzą chwile trudne i pełne zwątpie−
nia. Chwała budowlanym! Z późniejszych infor−
macji koleżeńskich wynikło, że takie spotkania
muszą odbywać się regularnie i powinny stać się
tradycją w pracy Koła.

Janusz Superson

Koło Nr 35 Wykonawców
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Migawki ze spotkania Przewodniczącego kol.Tadeusza Nawracaja z członka−
mi Prezydium i pracownikami biura.

Na spotkaniu podsumowującym dokonania minionego roku dyskutowano m.in.
o celu wydawania kolejnych „Biuletynów Informacyjnych” OW PZITB, które po−
winny być łącznikiem pomiędzy doświadczona kadrą a zdobywającymi doświad−
czenie młodymi inżynierami, przed którymi jeszcze lata praktykim nim zdobędą
uprawnienia budowlane. W globalnym świecie techniki nigdy za dużo wysiłków
mających na celu integrację inżynierów młodszych z doświadczonymi, która słu−
żyć może wytyczaniu śmielszych celów.

K.Sz.

Jeszcze o spotkaniach
noworocznych

W dniu 24 stycznia 2011 roku w Sa−
li kominkowej NOT we Wrocławiu od−
było się Noworoczne Spotkanie Wro−
cławskiego Oddziału PZITB: Zarządu
Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewi−
zyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeń−
skiego z przedstawicielami jednostek
organizacyjnych Stowarzyszenia (kół,
komisji) oraz sympatykami Stowarzy−
szenia.

Zebranych powitał Przewodniczą−
cy, Kolega Tadeusz Nawracaj, informu−
jąc o uchwaleniu przez Zarząd Od−
działu zrównoważonego budżetu na
rok 2011 i najważniejszych zamierze−
niach Oddziału na rok 2011, czyli
o Konferencji REMO, Konkursie „Dol−
nośląska Budowa Roku”, zjeździe
Przedstawicieli Jednostek Organizacyj−
nych Oddziału oraz sesji „Człowiek –
Przyroda – Budownictwo”.

Spotkanie było okazją do wręcze−
nia odznaczeń. Kol. Tadeusz Nawra−
caj z kol. Alicją Dudzik wręczyli Ho−
norowe Odznaki PZITB przyznane
przez Zarząd Główny:
– Złotą Odznakę z diamentem

w uznaniu za szczególny wkład pra−
cy na rzecz Stowarzyszenia kol. An−
drzejowi Moczko,

– Złotą Odznakę koleżance Danucie
Noszczyńskiej, kolegom: prof. Euge−
niuszowi Hotale, Januszowi Super−
sonowi, Witoldowi Wieczerskiemu
i Jerzemu Zatylnemu,

– Srebrną Odznakę Krzysztofowi Kan−
dybowiczowi i Andrzejowi Romań−
skiemu.
Kol. Przewodniczący wręczył rów−

nież okolicznościowe medale 75−lecia
Stowarzyszenia przyznane przez Za−
rząd Główny PZITB kol. Marii Klacz−
kowskiej, Wiesławowi Bronie i prof. Eu−
geniuszowi Hotale.

Na zakończenie Przewodniczący
Oddziału złożył obecnym najlepsze
życzenia, zapraszając na poczęstunek,
a po toaście noworocznym dyskutowa−
no o kolejnych działaniach i o dokona−
niach minionego roku.

Marianna Czuper

Spotkanie
noworoczne
Oddziału
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W dniu 9 marca 2011r. w siedzibie
naszego Stowarzyszenia odbyło się no−
woroczne spotkanie studentów z Koła
Młodych PZITB przy Kole Nr 1 Politech−
niki Wrocławskiej. Spotkanie miało nie−
codzienny charakter, ponieważ prowa−
dzone było po raz ostatni przez dotych−
czasowego Przewodniczącego kol.
Marcina Regulskiego. W pierwszej ko−
lejności zostały wręczone certyfikaty ze
szkolenia Frilo. Następnie wspólnie

Z działalności Koła Młodych
przy Politechnice Wrocławskiej

Pierwsi absolwenci studiów dwustopniowych po obronie prac inżynierskich w Instytucie Inżynierii Lądowej W−2

omawialiśmy dalszą działalność koła,
m.in. możliwość udziału w Krajowym
Zjeździe Młodej Kadry w Gdańsku.
Sporządziliśmy listę osób chętnych do
udział w targach budowlanych TAR−
BUD 2011. Ustaliliśmy kolejny termin
spotkania oraz postanowiliśmy, że do
czasu wyboru nowego przewodniczą−
cego, sprawami organizacyjnymi koła
będą zajmowały się koleżanki: Magda−
lena Iżykowska i Kamila Chmura. Roz−

staliśmy się z Przewodniczącym, kol.
Marcinem Regulskim, któremu chcieli−
byśmy bardzo gorąco podziękować
w imieniu wszystkich członków Koła
Studentów za znakomitą działalność
w naszym kole. Życzymy dalszych suk−
cesów i satysfakcji z działalności w Sto−
warzyszeniu

Kamila Chmura
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Hasłem przewodnim Kongresu są strategie rozwojowe dla Polski.
Tematyka Kongresu obejmuje następujące obszary:
1. innowacyjność polskiej gospodarki,
2. bezpieczeństwo energetyczne Polski,
3. transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Kontakt: waclaw.pawlak@not.org.pl, barbara.sajnug@not.org.pl

XXIV Kongres Techników Polskich Łódź, 24-25 maja 2011 r.
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Przegląd wybranych artykułów z czasopism
technicznych dostępnych w Ośrodku
Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB
„Inżynieria i Budownictwo”
Nr 11/10
– Wpływ głębokich wykopów na odkształcenia przyległych

obiektów budowlanych
– O projektowaniu obudów głębokich wykopów metodą ob−

serwacyjną
Nr 12/10
– Doświadczalna i numeryczna ocena nośności blach fałdo−

wych zginanych obciążeniem skupionym
– Analiza galopowania przewodów linii elektroenergetycz−

nych w aspekcie stanu wytężenia konstrukcji wsporczych
Nr 1/11
– Porównanie obliczeniowych nośności jednostkowych grun−

tów pod ławami i stopami fundamentowymi według PN−
EN 1997−1 i PN−B−03020:1981

– Wybrane przykłady zapobiegania erozji skarp
Nr 2/11
– Badania wytrzymałościowe poliwęglanu litego w aspekcie

możliwości jego stosowania jako materiału konstrukcyjnego
– Badania eksperymentalne niekonwencjonalnego zespole−

nia środnika stalowego z płytą betonową (wymiarowanie
według Eurokodu 4 łączników w konstrukcjach zespolo−
nych)

Nr 3/11
– Nowy system zbrojenia elementów ściskanych stalą o wy−

sokiej wytrzymałości SAS 670/800 (zamiennik stali Bst500)
– Pomiar siły w kotwach w skali technicznej (kotwy w obu−

dowie wykopu)

„Przegląd Budowlany”
Nr 11/10
– Ocena wpływu zawartości popiołu lotnego na wytrzyma−

łość zapraw cementowych
– Struktura i uwarunkowania procesu inwestycyjno−budow−

lanego
Nr 12/10
– Prognozowanie mrozoodporności w ceramice ściennej na

podstawie parametrów przenoszenia wilgoci
– Diagnostyka korozyjna obiektów żelbetowych
Nr 1/11
– Identyfikacja i ocena nieprawidłowości występujących

w parkingach wielopoziomowych
– Nanotechnologia w budownictwie (przyszłość nanobetonu)
Nr 2/11
– Obliczanie nośności na ścinanie elementów żelbetowych

z mieszanym zbrojeniem poprzecznym
– Efektywność dobetonowania krótkich wsporników do ist−

niejącego słupa żelbetowego
Nr 3/11
– Oszczędność energii w budownictwie oznacza budownic−

two plus−energetyczne (w Niemczech wybudowany został
dom produkujący więcej energii, niż wynosi jego zapotrze−
bowanie; wejdź na stronę www.plus−energie−haus.bmvbs.de)

– Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywno−
ści energetycznej i wpływu środowiskowego

„Materiały Budowlane”
Nr 11/10
– Stropy gęstożebrowe belkowo−pustakowe według normy PN−

EN 15037:2008 (norma dotychczas w języku angielskim)
– Stosowanie dodatków mineralnych do betonu
Nr 12/10
– Zmiany przepisów dotyczących oceny stanu technicznego

materiałów zawierających azbest (tabela do oceny stopnia
pilności zabezpieczenia lub usunięcia elementów azbesto−
wych)

– Problem szczelności powietrznej budynków
Nr 1/11
– Systemowe ocieplenie ścian od wewnątrz HECK MultiTherm

Innendaemmung MS
– Analiza właściwości termoizolacyjnych systemu stropowego

Konbet Termo System (elementy systemu mogą być stoso−
wane jako wypełnienie przestrzeni między belkami stro−
pów TERIVA lub FERT)

Nr 2/11
– Remont Hali Stulecia we Wrocławiu (sprężanie wieńca ko−

puły kablami zewnętrznymi bezprzyczepnościowymi)
– Prowadzenie robót murowych w warunkach zimowych

„Izolacje”
Nr 11−12/10
– Mieszanka betonowa i beton w świetle nowych norm przed−

miotowych
– Płyty termoizolacyjne z rdzeniem ze sztywnej piany feno−

lowej (nowoczesna izolacja o współczynniku „lambda”
przewodzenia ciepła = 0,021)

Nr 1/11
– PORAVER – nowe spojrzenie na szkło (lekki granulat szkla−

ny o wysokiej wytrzymałości)
– Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych
Nr 2/11
– Jak projektować, wykonywać i eksploatować obiekty z płyt

warstwowych, by uniknąć ich awarii
– Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej kon−

strukcji nośnej

„Murator”
Nr 12/10
– Jak wybrać komin. Systemy kominowe – przegląd
– Z kamienia i metalu. Ogrodzenia gabionowe
Nr 1/11
– Międzypiętrowe gotowce. Prefabrykowane schody żelbe−

towe
– Murowanie na ciepło. Zaprawy ciepłochronne
Nr 2/11
– Ocieplanie ścian od wewnątrz. Jak uniknąć pułapek
– Od środka inaczej. Ocieplanie bloczkami z betonu komór−

kowego
Nr 3/11
– Nawierzchnie z betonowych kostek i płyt. Wybór i wyko−

nanie
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– Na zakupy do tartaku (charakterystyka drewna konstruk−
cyjnego; oznaczenie klas drewna kropkami w różnych ko−
lorach w zależności od klasy)

Nr 4/11
– Drenaż pod budynkiem (drenaż wewnętrzny wykonany po

zerwaniu podłogi na gruncie)
– Prawdy i mity o domach szkieletowych (kanadyjskie szkie−

letowe domy drewniane)

„Świat Szkła”
Nr 10/10
– Bezpieczna droga w stanach kryzysowych (informacje

o drzwiach przeciwpożarowych)
– Elementy nośne w konstrukcjach szklanych (zamocowania,

okucia)
Nr 11/10
– Przykłady zastosowania szkła w architekturze w aspekcie

akustyki wnętrz
– Szklane fasady fotowoltaiczne – energooszczędność i kom−

fort. Cz. 1
Nr 12/10
– Miejsce nauki w inżynierii szkła i konstrukcji szklanych.

Cz. 1 (niezbędne informacje na temat właściwości mate−

riałowych współczesnego szkła jako tworzywa konstruk−
cyjnego)

– Powierzchniowa kondensacja pary wodnej – przegrody prze−
szklone. Analiza zjawisk wyraszania się powierzchni szyb
zespolonych (artykuł zamieszczony w dodatku do Nr 12/10

Nr 1/11
– Miejsce nauki w inżynierii szkła i konstrukcji szklanych. Cz.

2 (sposoby łączenia elementów szklanych)
– Okna w budynku prawie pasywnym
Nr 2/11
– Transparentna architektura – fasady aluminiowo−szklane.

Cz. 2 (zamocowania szkła w elewacjach szklanych)
– Zamknięcia dymoszczelne – drzwi i okna chroniące życie
Nr 3/11
– Projektowanie i wykonanie klap dymowych w obiektach

wielkokubaturowych

„Prace ITB” (kwartalnik naukowy)
Nr 3/10
– Badanie odporności na cykliczne zamrażanie−odmrażanie

materiałów do izolacji cieplnej stropodachów o odwróco−
nym układzie warstwowych

Opracowała Halina Kozłowska

Pałac Wojanów jest zespołem pałacowo−parkowym, który po gruntownej odbudowie powrócił do krajo−
brazu Kotliny Jeleniogórskiej. Noclegi w 92 stylowo urządzonych pokojach i apartamentach, zaplecze
rekreacyjne z basenem, jaccuzzi, saunami, kortem tenisowym i gabinetami odnowy, sale konferencyjne,
kawiarnia, winiarnia i restauracje oraz zabytkowy park zapewniają niepowtarzalne warunki do spędze−
nia wymarzonego urlopu, organizacji konferencji lub niezapomnianej uroczystości rodzinnej.

PAŁAC WOJANÓW

www. palac−wojanow.pl
tel. +48 75 7545300

biuro@palac−wojanow.pl
fax +48 75 7545303
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Wrocławski Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Bu−
downictwa, realizując swoje cele sta−
tutowe, dotyczące troski o jakość dol−
nośląskiego budownictwa, organizu−
je konkurs „Dolnośląska Budowa
Roku”, w którym firmy budowlane
rywalizują ze sobą pod względem
uzyskania najlepszych efektów proce−
su budowlanego. Konkurs organizo−
wany jest pod patronatem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, Woje−

wódzkiego Inspektora Nadzoru Bu−
dowlanego oraz DOIIB.

Celem Konkursu jest wyłonienie
obiektów budowlanych odznaczających
się nowatorskimi rozwiązaniami we
wszystkich fazach procesu budowlane−
go. Konkurs stanowi szeroko rozumianą
promocję projektantów, wykonawców,
inwestorów, dla których końcowym
wynikiem działalności jest, między in−
nymi, wykonany obiekt budowlany zgło−
szony do Konkursu. Nagrodzony obiekt,

Już po raz dziewiąty Konkurs
„Dolnośląska Budowa Roku 2010”

o charakterystycznych parametrach in−
dywidualnych, stanowi wizytówkę moż−
liwości twórczych jego autorów i jest
dodatkowym atutem przy udziale
w przetargach na realizację podobnych
inwestycji.

Pierwszą edycję konkursu rozstrzy−
gnięto w 1999 roku. Duża liczba zgło−
szeń potwierdziła, że inicjatywa Wro−
cławskiego Odziału PZITB była cenna
i słuszna, czego wyrazem było zainte−
resowanie środowiska budowlanego.
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Duża liczba uczestników pierwszej edy−
cji konkursu świadczyła o podjęciu ry−
walizacji przez firmy pragnące udoku−
mentować znaczne możliwości dolno−
śląskiej myśli budowlanej. Wszyscy ci,
którzy stanęli w szranki, podjęli wyzwa−
nie rynku oraz silnej, jak na owe czasy,
konkurencji zewnętrznej.

Sąd Konkursowy miał niełatwe za−
danie, aby przy tak wyrównanym, wy−
sokim poziomie wszystkich ocenia−
nych obiektów wyłonić te najlepsze.
Ostatecznie do ścisłego finału zostało
zakwalifikowanych 15, wyróżniają−
cych się swą realizacją, budów z na−
szego regionu.

W ubiegłym roku rozstrzygnięto 8.
edycję Konkursu. Nagrody wręczono
laureatom 28 września 2010 r. we wro−
cławskim Teatrze Lalek, w połączeniu
z obchodami Dnia Budowlanych.

Grand Prix 8. edycji Konkursu przy−
znano za remont, przebudowę i rozbu−
dowę budynku DT Centrum „Renoma”
we Wrocławiu.

Nagrodą Specjalną  uhonorowano
budowę fontanny multimedialnej
w Parku Szczytnickim we Wrocławiu.

W bieżącym roku Wrocławski Od−
dział Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa organizuje
konkurs „ Dolnośląska Budowa Roku”
po raz dziewiąty.

Do udziału w tej edycji zaproszono
również przedstawicieli władz samo−
rządowych.

Budownictwo to otaczająca nas co−
dzienność, która przyciąga uwagę in−
teresującymi rozwiązaniami inżynier−
skimi oraz architektonicznymi. Rzadko
zdajemy sobie sprawę, że wygoda dnia

codziennego to owoc ciężkiej pracy
najwyższej klasy fachowców i profesjo−
nalistów, czyniących nasze życie lep−
szym. Konkurs „Dolnośląska Budowa
Roku” uświadamia, jak ogromny skok
jakościowy dokonał się w otaczającej
nas architekturze użytkowej. Rozwój
standardów jakościowych budownic−
twa to nie tylko bezpieczeństwo roz−
wiązań uwarunkowanych technolo−
gicznie, to przede wszystkim nowocze−
sna, ciesząca oko estetyka nowocze−
snych rozwiązań architektonicznych.

Konkurs „Dolnośląska Budowa
Roku” to szlachetna rywalizacja inwe−
storów, wykonawców i projektantów,
umożliwiająca dokonanie przeglądu re−
alizowanych obiektów. Wpisał się on
na stałe w budowlane życie Dolnego
Śląska – stał się tradycją.

Obiekty, które uzyskały pozwolenie
na użytkowanie do 30 XII 2010, należy
zgłaszać do Konkursu na adres OW
PZITB, ul. Piłsudskiego 74, 50−020
WROCŁAW, www.pzitb.not.pl

Przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału PZITB

Tadeusz Nawracaj
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