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     Szanowne Koleżanki.
 Szanowni Koledzy.

 Po zakończonym okresie zebrań sprawozdawczo - wyborczych wybraliśmy 
w dniu 17 kwietnia 2012 r. na XXXII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym 
Oddziału PZITB w Katowicach nowe władze naszego Oddziału. 
Mam przyjemność nadal przewodniczyć Zarządowi Oddziału PZITB w Katowicach  
w latach 2012 - 2016 i w tym miejscu dziękuję delegatom za poparcie mojej osoby  
w wyborach na Przewodniczącego Oddziału PZITB Katowice.

 W obecnej kadencji będę kontynuował przyjętą politykę działań na rzecz środowiska budowlanego i naszych 
członków, przy zachowaniu koleżeńskiej atmosfery w Oddziale oraz dobrej współpracy ze Śląską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa i pokrewnymi Stowarzyszeniami z terenu województwa śląskiego.
Działalność naszego Oddziału prowadzić będziemy w oparciu o kierunkowe zamierzenia na lata 2012 – 2016, 
przedstawione i przyjęte na XXXII Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału oraz w oparciu o uchwały podjęte na tym 
Zebraniu.
 Serdecznie zapraszam wszystkie Koleżanki i Kolegów do pracy na rzecz naszego Oddziału i całego Związku  
w nowej kadencji.
 
 W dniach 01 – 06 czerwca 2012 r. odbył się XLVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Szczecinie, w którym brali 
czynny udział przedstawiciele naszego Oddziału. Kol. Marian Ostapczyk pełnił funkcję jednego z sekretarzy Zjazdu, 
a kol. Jan Witkowski pracował w Komisji Wyborczej. Na Zjeździe wybrano Przewodniczącego i nowe władze Zarządu 
Głównego. Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa został kol. Ryszard Trykosko, 
wieloletni przewodniczący Oddziału PZITB w Gdańsku. Po wyborach do władz krajowych i ukonstytuowaniu się 
Zarządu funkcję Sekretarza Generalnego pełnić będzie kol. Wiktor Piwkowski, a nasz kol. Stefan Czarniecki 
- funkcję wiceprzewodniczącego PZITB; kol. Andrzej Nowak został członkiem Zarządu Głównego. Ponadto  
kol. Tadeusz Cichocki będzie reprezentował nasz Oddział w Krajowym Sądzie Koleżeńskim. 

 W marcu bieżącego roku byliśmy organizatorem XXVII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły 
się w Szczyrku w dniach 07 – 10 marca 2012 r. i zostały wysoko ocenione przez uczestników, wykładowców  
i kolegów z innych Oddziałów. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w organizacji tej wielkiej imprezy technicznej 
o zasięgu ogólnopolskim, za dobrą robotę i zaangażowanie.

 W dniu 29 maja 2012 ogłoszono wyniki XXII edycji Konkursu BUDOWA ROKU, zorganizowanego przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jury Konkursu wybrało najlepsze realizacje 
budowlane z ubiegłego roku, a wśród nich budowy ze Śląska – piszemy o nich w niniejszym numerze.

 Czas wakacyjnych wyjazdów dobiega końca. Życzę Koleżankom i Kolegom w nowej kadencji dobrej energii  
dla owocnych działań w ramach naszego Stowarzyszenia oraz satysfakcji z pracy społecznej i zawodowej. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak
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W dniu 17 kwietnia 2012 r. delegaci  
wybrani w poszczególnych kołach nasze-
go Oddziału zebrali się na XXXII Walnym  

Zgromadzeniu Delegatów celem podsumowania  
dotychczasowej działalności Zarządu Oddziału  
w kadencji 2008 ÷ 2012 oraz udzielenia mu absolu-
torium i wyboru Zarządu na kolejną XXXIII kadencję  
w latach 2012 ÷ 2016. Przedłużenie poprzedniej  
kadencji o rok było wynikiem wdrożenia w życie posta-
nowień nowego Statutu naszego Stowarzyszenia.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, 
wśród nich przewodniczący ZG PZITB - kol. Wiktor  
Piwkowski, wiceprzewodniczący ZG PZITB - kol. 
Ireneusz Jóźwiak, przewodniczący ZO PZITB  
w Bielsku Białej – kol. Janusz Kozula oraz prze-
wodniczący Rady ŚlOIIB – kol. Franciszek Buszka.  
Zebrani dokonali wyboru Prezydium Zgromadzenia: 
przewodniczącego – kol. Kazimierza Koniecznego,  
zastępcę przewodniczącego – kol. Janusza  
Rzymana oraz na sekretarza kol. Danutę Todor-Kazek,  
zebranie protokołowały kol. Barbara Bandurowska  
i kol.  Barbara Sitkiewicz.
Chwilą zadumy uczczono pamięć członków nasze-
go Stowarzyszenia, zasłużonych w pracy na rzecz  
Oddziału, którzy zmarli w ostatnim czasie: Mieczysława  
J. Piotrowskiego - Honorowego Członka PZITB, wielolet-
niego przewodniczącego Zarządu i Honorowego Prezesa  
naszego Oddziału; Annę Schewior – wieloletnią  
przewodniczącą Koła przy Hydrobudowie – Katowi-
ce oraz Teodora Badorę – członka Koła Terenowego.  
Krótkim filmem z zarejestrowaną wypowiedzią  
o budownictwie z okazji 75 - lecia PZITB przypomniano 
postać kol. Mieczysława J. Piotrowskiego.
W obecności przewodniczącego W. Piwkowskiego 
wręczono Złote Honorowe Odznaki PZITB zasłużonym 
w pracach Stowarzyszenia. Były to następujące osoby: 
koleżanka Juta Worsztynowicz oraz koledzy Kazimierz 
Konieczny; Michał Korusiewicz; Marian Ostapczyk;  
Andrzej Szydłowski i Józef Śliwa.
Zebrani wybrali komisje Zgromadzenia: Mandatowo - 
Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli  
życzenia owocnych obrad oraz dalszej pozytywnej 
współpracy z naszym Oddziałem.

Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu 
Oddziału w minionej kadencji przedstawił kol. Andrzej 
Nowak. Omówił działalność Zarządu, zwracając uwagę 
na aktywność jego członków przejawiającą się poprzez 
uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i szkoleniach, 
a zwłaszcza przy organizacji Konferencji WPPK Beskidy 
2012, która zakończyła się sukcesem organizacyjnym 
i finansowym. Ważnym kierunkiem działania ustę-
pującego Zarządu była współpraca z samorządem 
zawodowym – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów  
Budownictwa. Oddział Katowicki posiada reprezentację 
w Zarządzie Głównym oraz w Komisji Młodej Kadry, 
Komisji Seniorów, Głównym Sądzie Koleżeńskim oraz 
Komitecie Organizacyjnym i Jury Konkursu Budowa 
Roku. W okresie mijającej kadencji został uporządko-
wany stan ewidencyjny członków. Obecnie Katowicki 
Oddział PZITB zrzesza 317 osób w 8 kołach. Kol. Andrzej 
Nowak podkreślił, że sprawna praca Oddziału możliwa 
była dzięki dobrym wynikom finansowym z działalno-
ści gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia 
i Rzeczoznawstwa. Podziękował za pracę członkom 
ustępującego Zarządu, pracownikom etatowym oraz 
dyrektorowi Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa  
kol. Janowi Oszczepalskiemu.
Kol. Janusz Krasnowski przedstawił ocenę pracy  
Zarządu w trakcie całej kadencji. Oddziałowa  
Komisja Rewizyjna w oparciu o coroczną analizę pracy  
Zarządu oraz całej kadencji pozytywnie oceniła  
działalność statutową oraz gospodarczą Zarządu.  
Przy niewielkich wpływach z tytułu składek członkow-
skich, wynoszących w 2011 r. 12.120 zł, dzięki dobrze 
zorganizowanej działalności gospodarczej stać było 
Oddział na wniesienie obowiązkowych składek na rzecz 
Zarządu Głównego, udzielenie zapomóg z Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej o łącznej kwocie 14.200 
zł członkom potrzebującym wsparcia finansowego,  
zapewnienie kontaktu z członkami w formie Infor-
matora oraz prowadzenie strony internetowej. Komi-
sja corocznie pozytywnie kwitowała prace Zarządu  
i na koniec kadencji wnioskowała o udzielenie absolu-
torium ustępującym władzom Oddziału.
Do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego w ostatnich 
czterech lat nie wpłynął żaden wniosek wymagający 

XXXII Walne Zgromadzenie Delegatów 
Katowickiego Oddziału PZITB
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rozstrzygnięcia sporu pomiędzy członkami. Taką informację 
przedstawił zebranym kol. Stefan Czarniecki.
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami kol. Michał Korusie-
wicz zgłosił potrzebę doposażenia Ośrodka Rzeczoznawstwa 
CUTOB w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, co jest niezbęd-
ne dla rozszerzenia zakresu działalności Ośrodka. Ponadto  
poprosił o wyjaśnienie zasad pracy Komitetu Organiza-
cyjnego WPPK-2012. Odpowiedzi na ten temat udzielił  
kol. W. Piwkowski oraz kol. I. Jóźwiak. Wszyscy działacze  
Stowarzyszenia chętni do pracy na jego rzecz mają równe prawa  
i możliwości.
Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz dyskusji  
zebrani udzielili absolutorium ustępującym władzom  
Oddziału.
W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym Zarządu  
Oddziału został ponownie kol. Andrzej Nowak.
Następnie w tajnych głosowaniach wybrano:
• Zarząd Oddziału w składzie: kol. Barbara Bandurowska, 

Bożena Bujoczek, Tadeusz Cichocki, Kazimierz Konieczny, 
Michał Korusiewicz, Arkadiusz Kuberek, Barbara Lipka,  
Ilona Mrozek, Marian Ostapczyk, Barbara Sitkiewicz,  
Elżbieta Sobera, Andrzej Szydłowski, Danuta Todor – Kazek,  
Jan Witkowski oraz Grzegorz Wasylowski. Na zastępców  
członków Zarządu wybrano Tadeusza Mikę i Bronisława  
Sadowskiego.

• Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie: kol. Elżbieta  
Kincel, Janusz Krasnowski oraz Maria Świerczyńska.

• Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy  
w Szczecinie w składzie: kol. Czarniecki Stefan, Cichocki  
Tadeusz, Nowak Andrzej, Krasnowski Janusz, Ostapczyk 
Marian oraz Witkowski Jan. Zastępcami Delegatów na KZD 
wybrani zostali: Dzierżewicz Zbigniew i Korusiewicz Michał.

• W wyborach jawnych wybrano Oddziałowy Sąd Koleżeński 
w składzie: kol. Stefan Czarniecki, Krystyna Ogaza-Basińska 
oraz Stanisław Szypuła.

• Ponadto w wyborach jawnych wybrano jako przedstawicie-
la do Rady Wojewódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo 
Technicznych NOT kol. Jana Witkowskiego.

W oparciu o przedstawioną przez ustępujący Zarząd  
propozycję dalszego rozwoju naszego Oddziału oraz dyskusję 
nad sprawozdaniami ustępujących władz Oddziału, pracu-
jąca w trakcie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedsta-
wiła projekt Uchwały Generalnej WZD. Została ona przyjęta  
jednomyślnie przez zebranych. 
Tekst uchwały przedstawiamy obok.
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UCHWAŁA 
XXXII  WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁU  KATOWICKIEGO PZITB 

 z dnia 17 kwietnia 2012 roku.

1.  Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Zarządu Oddziału z wykonania Uchwał XXXI Walnego  
Zgromadzenia Delegatów Katowickiego Oddziału PZITB.

2.  Przyjmuje się kierunkowe zamierzenia przygotowane przez ustępujący Zarząd Oddziału PZITB w Katowicach zawarte  
w „Prezentacji propozycji zamierzeń na kadencję 2012 – 2016” oraz zadań  w następnej kadencji jako wytyczne działania 
nowego Zarządu Oddziału PZITB, zobowiązując Zarząd do zabezpieczenia ich wykonywania w corocznych planach pracy.

3.  Zaleca się Zarządowi czynny udział w pracach przygotowawczych związanych z projektem Kodeksu Budowlanego  
poprzez staranne – uzgodnione z członkami Kół – opiniowanie jego zapisów.

4.  Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do :

4.1. – dalszego pogłębiania współpracy ze stowarzyszeniami, zrzeszeniami i oddziałami PZITB województwa śląskiego  
oraz Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

4.2. -  podjęcia prac przygotowawczych związanych z obchodami 80. rocznicy powstania PZITB w województwie śląskim, 
przypadającymi w 2015 roku

4.3. -  zintensyfikowania starań o przywrócenie pełnych uprawnień budowlanych inżynierom budownictwa oraz uprawnień 
technikom budowlanym w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

4.4. -  utrzymania  bliskiej współpracy z Oddziałami PZITB województwa i Polski Południowej

4.5. -  podejmowania działań na rzecz zwiększenia członkostwa ludzi młodych, miedzy innymi  poprzez współpracę z Wyższą 
Szkołą Techniczną w Katowicach

4.6. -  popularyzowania Konkursu „Budowa Roku” w środowisku przedsiębiorstw wykonawczych

4.7. -  utrzymania wydawnictwa: biuletyn informacyjny - Informator Oddziału PZITB w Katowicach - dla ściślejszej integracji 
środowiska inżynierskiego

4.8. -  współpracy z organami administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego i samorządowej  
w inicjowaniu przedsięwzięć organizacyjnych i opiniotwórczych

4.9. -  utrzymania poziomu świadczonych usług w zakresie szkolenia kadry inżynierskiej i usług eksperckich  również poprzez 
doposażenie Ośrodka  Szkolenia i Rzeczoznawstwa

4.10. -  przygotowywania kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane

4.11. -  współdziałania przy organizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji ( WPPK )  
jako jej współtwórca   i organizator.

Pod uchwałą złożyli podpisy członkowie Komisji Uchwał i Wniosków 
XXXII WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁU  KATOWICKIEGO PZITB 

w dniu 17 kwietnia 2012 roku: 
Maria Świerczyńska, Jan Witkowski i Janusz  Krasnowski.



 W dniu 6 lutego br. pożegnaliśmy na miejscu wiecznego spoczynku w bytomskiej 
nekropolii „Mater Dolorosa” naszego Drogiego Kolegę Mieczysława.
 To bardzo bolesna dla nas strata, nas budowlanych, nas kolegów 
stowarzyszonych w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddziału 
Katowickiego.
 Nie możemy uwierzyć, że nie ma Go wśród nas.
 Czujemy wciąż jego obecność – wydaje się, że jest z nami, obecny z całą swoją 
pogodą ducha, pełen jak zwykle energii i pomysłów, tryskający humorem, ale także  
jak zawsze uczynny i zamyślony, poważny.
 W ciągu ponad 50-letniej znajomości nigdy nie zawiódł, nie odmówił 
pomocy, mimo ambarasujących go obowiązków: kierownika budowy, wicedyrektora 
przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Bytomiu, inicjatora i realizatora 
nowoczesnych form zarządzania zapleczem technicznym, dyrektora ds. środków 
produkcji Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego.
 Był Człowiekiem o dużym autorytecie zawodowym, niezwykle pracowitym, 
prawym i koleżeńskim. Przyszło Mieczysławowi w chłopięcym wieku doznać przejść 
wojennych i powojennych.  Jako kresowiak urodzony 20 stycznia 1928r. w Stanisławowie, 
przeszedł gehennę okupacji i repatriacji do polskiego już Bytomia, który przyjął go 
serdecznie i w którym jako jeden z pierwszych absolwentów z 1948 r. skończył Bytomską 
Budowlankę.
 Młodzieńczym ideałom pozostał wierny aż po kres swego pracowitego życia.
 Wcielony do wojska jako chorąży rozminowywał Kraj, aby jesienią 1953r.  
z powodu pogarszającego się stanu zdrowia podjąć pracę w budownictwie. Wykładał  
w ukochanej Budowlance Bytomskiej w latach 1957÷1976, przekazując praktyczną 
wiedzę jej wychowankom.
 Po likwidacji zjednoczenia wykonywał funkcję zastępcy pełnomocnika Ministra 
BiPMB na region południowy, a następnie zastępcy dyrektora Śląskiego Zarządu 
Budownictwa, koordynując działalność przedsiębiorstw z kraju w zakresie budownictwa 
towarzyszącego Huty Katowice. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1991r.

 Od 1954r. nieprzerwanie i czynnie działał w Polskim Związku Inżynierów  
i Techników Budownictwa. Był członkiem Zarządu oddziału i jego Prezydium w latach 
1981÷1990. Był też członkiem Zarządu Głównego PZITB sprawując w nim przez dwie 
kadencje funkcję wiceprezesa. Za swoją nieprzerwaną pracę społeczną w Stowarzyszeniu 
łączoną nad wyraz udanie z pracą zawodową, został uhonorowany 9 maja 1996r. 
tytułem Honorowego Członka PZITB.
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  „Non omnis moriar”
PAMIĘCI MIECZYSŁAWA JÓZEFA PIOTROWSKIEGO
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 W dniu 25 marca 1993r. Walne Zgromadzenie Delegatów 
oddziału nadało Koledze Mieczysławowi tytuł Honorowego 
Przewodniczącego Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB.  
Od 1984r. był członkiem Rady Głównej NOT. W 1981 roku, wspólnie  
z najstarszymi absolwentami był inicjatorem utworzenia 
Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół 
Budowlanych w Bytomiu, wieloletnim Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia, a na koniec jego Honorowym Prezesem.
 Odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim i Krzyżem 
Kawalerskim OOP, złotą i srebrną odznaką Zasłużony  
dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,  
złotą i srebrną odznaką PZITB i NOT, odznaką Zasłużony 
Budowniczy Huty Katowice.
 Pracę w Oddziale Katowickim PZITB kontynuował do końca 

swoich dni, pomagając poprzez ciekawe inicjatywy i koordynowanie pracy zespołu 
Prezesów Oddziałów PZITB Polski Południowej.
 Ukochane miasto Bytom tak wiele Mu zawdzięcza. Rozmiłowany w swoim 
rodzinnym gnieździe - Stanisławowie, zaadaptował się, wrósł w twardą śląską ziemię, 
pokochał ją, wzrastał na niej, uznając autorytet tej ziemi jakim był gen. Ziętek - wzór 
pozytywistycznych postaw Zmarłego.
 Był dobrym organizatorem pracy zawodowej Stowarzyszenia, znaliśmy Go 
jako człowieka ciepłego, uczynnego, koleżeńskiego i nader rzetelnego.
 Zawsze czynny w ruchu stowarzyszeniowym, pozostawił po sobie pustkę.  
Ale pozostawił też trwałe dzieła i wdzięczność ludzi dzięki swojej postawie i dokonaniom.
 Bardzo trafnie właśnie do Niego odnosi się cytat z Horacego: „Nie wszystek 
umrę”. Dziś chylimy czoła, żegnamy Cię Drogi Mieciu, Mieczysławie. Pozostaniesz  
na zawsze w naszej pamięci, bo „nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach”, bo kiedy 
schodzimy ze sceny życia i nasze miejsce zajmują inni,  niech zawsze pamiętają o Jego 
- Mieczysława zaletach serca,  talentach, pracowitości, konsekwencji i słusznym uporze  
w dążeniu do celu.
Cześć Twojej pamięci, oby bytomskie cmentarne drzewa szumiały Ci po stanisławowsku.

Przyjaciele

PS: Zmarłego śp. Mieczysława Józefa Piotrowskiego pożegnał w imieniu Stowarzyszenia 
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Kolega Wiktor 
Piwkowski. W niezwykle ciepłych słowach dał wyraz uznania środowiska inżynierskiego 
dla zasług i dokonań Zmarłego.

Pamięć Zmarłego śp. Mieczysława uczciliśmy specjalną prezentacją i chwilą ciszy  
na Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Beskidy 2012” 
oraz na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 17 kwietnia br. w sali nr 4  
Domu Technika - pamiętający jakże liczne Jego serdeczne wystąpienia.
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  Śledząc historię powojennego  
budownictwa śląskiego trafiamy  
nieprzypadkowo na ciekawe przykłady 
oddziaływania nieodżałowanej pamięci 
gen. Jerzego ZIĘTKA na rozwój woje-
wództwa związany z próbami jego uno-
wocześnienia i uprzemysłowienia.
 Przyjmowało to oddziaływanie różne 
– niebanalne – formy. Od wspierania po-
mysłów naszych naukowców z Politech-
niki Śląskiej dotyczących technologii 
wznoszenia budynków metodą różnych 
odmian ślizgów, deskowań przestaw-
nych, wypychanych kondygnacji, poli-
gonowej i fabrycznej produkcji wyro-
bów wielkowymiarowych, technologii 
„Pras-Bet” (opisanej w BI nr 1 (72 ) – 2011) 
i innych aż po – transponowanie na 
„nasz” śląski grunt technik z ówczesne-
go „zachodu” czyli najczęściej z bratniej  
Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
 O jednym z przykładów osobistej po-
mysłowości i skutecznej ingerencji gene-
rała chciałbym opowiedzieć.
 W ramach zadzierzgniętej przyjaźni 
i współpracy polsko-niemieckiej, woje-
wództwo katowickie w latach 1960-1990 
współpracowało z Okręgiem Halle nad 
Salą (Bezirk), przeżywającym rozkwit 
związany z rozbudową wielkiej chemii, 
zakładów BUNA i LEUNA WERKE. Rozwój 
infrastruktury społecznej i mieszkanio-
wej był imponujący.
 Ten rodzaj „zapatrzenia” się na NRD 
może się wydawać dzisiaj dziwny, ale był 
uzasadniony wzrastającymi potrzebami 
aglomeracji śląskiej, w tym planowane-
go rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglo-
wego.
 Budowa szeregu kopalń wymagała 

wzrostu zatrudnienia i wywołanego tym 
samym zapotrzebowania na budynki 
mieszkalne.
 Technologie budownictwa mieszka-
niowego ślizgowego i wielkoblokowego 
wyczerpywały swoje możliwości ilościo-
wego zaspokojenia tych potrzeb. Tech-
nologia zaś budownictwa wielkopły-
towego – po zaniechaniu w 1959 roku 
budowy pierwszej na Śląsku tzw. Fabryki 
Domów w Katowicach – Załężu – czekała 
dopiero na swoją kolejkę.
 Odrzucając wątpliwe w skutkach 
eksperymentowanie w tym zakresie 
(przykład zrealizowanej wielkiej płyty w 
Rydułtowach raczej odstraszał), resort 
górnictwa z determinacją wskazywał 
potrzebę zakupu gotowych fabryk.
 Wybór padł na NRD – miasto Halle  
i jego nowoczesne dzielnice Halle - West, 
skąd zaczerpnięto wzory do zbudowania 
pierwszej fabryki domów w Bziu Zamec-
kim i następnych w Żorach, Siemianowi-
cach i Mysłowicach.
 W trakcie licznych wizyt przedkon-
traktowych, aranżowanych przez resort 
górnictwa i władze wojewódzkie (czyt. 
gen. Jerzego ZIĘTKA), kolejne zespoły 
ekspertów wskazywały na ciekawe roz-
wiązania technologiczne i techniczne.
 Pamiętam, że nasz czteroosobo-
wy zespół (dobrany przez śp. inż.  
Bolesława KOECHLERA) w swoim spra-
wozdaniu – obok szczegółowej informa-
cji dotyczącej fabryki domów, projektów 
budynków i elementów, technologii, ich 
montażu i przewozu, organizacji pla-
cu budowy – zwrócił uwagę na duże 
zmechanizowanie procesów budowy, a 
także – na marginesie – dość powszech-

Prefabrykacja nie jest celem, jest środkiem do celu.
O historii prefabrykacji śląskiego budownictwa mieszkaniowego słów parę 

……. nostalgicznie (c.d. cz. V)
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ne stosowanie w budownictwie halo-
wym ramy (płyty) HP, zaprojektowanej  
w biurze projektów VB Ingenieur Büro  
w Halle i produkowanej poligonowo.  
Płyta była lansowana przez BAU  
Akademie w Berlinie.
Po przyjacielskiej wizycie gen. ZIĘT-
KA w Halle, płyta zachwyciła go. Uznał  
za potrzebne naśladowanie Niemców  
w sytuacji, gdy obowiązywała u nas  
bezwzględna oszczędność stali i drewna 
uniemożliwiająca stosowanie w budow-
nictwie halowym lepszych technicznie 
konstrukcji stalowych i drewnianych,  
a stosowane dotąd w kraju konstrukcje 
żelbetowe sprężone przeżywały okre-
sowy kryzys związany z koniecznością 
napraw i interwencji przedawaryjnych. 
Szybko też, w ramach skąpych środków 
finansowych województwa, nakazano 
budowę zakładu produkcyjnego w Byto-
miu przy ulicy Strzelców Bytomskich.
 Inwestycję realizował Zakład  
Inwestycji Przemysłowych (ZIP) przy 
udziale tworzącego się Zakładu Badań  
i Doświadczeń Budownictwa Miejskiego.
 Eksploatację i rozruch planowano 
realizować w ramach Chorzowskiego 
Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów 
Budowlanych. Generalnym wykonawcą 

było Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Budownictwa Miejskiego. 
Miastoprojekt Katowice został 
zobowiązany do opracowania  
i rozpowszechnienia projektów 
obiektów handlowych, usługo-
wych i infrastruktury społecz-
nej z zastosowaniem ramy HP.  
Realizował te zadania zespół pod 
kierunkiem mgr inż. Tadeusza 
KRZYSZTOFIAKA, który opraco-
wał katalog obiektów budowla-
nych dla „mieszkaniówki”. Nieco 
później prace związane z opra-
cowaniem katalogu obiektów 

w systemie HP podjęło Gliwickie Biuro 
Projektów Budownictwa Przemysłowe-
go (uczestniczył w tym śp. inż. Andrzej 
SOŁDROWSKI).
 Zainteresowanie płytą było duże,  
a oczekiwanie na szybkie jej uruchomie-
nie jeszcze większe. Uruchomienie nie 
było łatwe. Przeszkadzało niedoinwe-
stowanie zaplecza i kłopoty zaopatrze-
niowe, a także – na początku – niedopra-
cowanie właściwego zamaszynowania 
i usprzętowienia. Po dużych kłopotach, 
rozruch rozpoczął się.
Pierwszy „odlew” – zaformowanie –  
realizowany w warunkach poligono-
wych zimą – z dużymi odstępstwami 
od technologii – odbył się w ramach 
Chorzowskiego PPMB w lutym 1973r. 
głównie dla umożliwienia doświadczo-
nemu Zakładowi Badań i Doświadczeń 
Zjednoczenia Budownictwa Przemysło-
wego (mgr inż. Bogdan BLACHNICKI plus 
zespoły) przeprowadzenia badań spraw-
dzających i pełnych.
 Sama tzw. rama (płyta HP) stanowiła 
element całego systemu konstrukcyj-
no -montażowego wprowadzonego do 
stosowania w warunkach niemieckich. 

Widok obiektów zaplecza – rozbudowany zakład produkcji ramy HP, 
siedziba byłego Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych 

i Montażowych w Bytomiu
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Wymagała zatem przystosowania jej  
i samego systemu do warunków  
polskich, przepisów techniczno -  
budowlanych i Polskich Norm.
Sam system nie wywoływał entuzjazmu 
wśród inżynierów, głównie z uwagi na 
utrudniony przewóz ciężkich elemen-
tów (o ciężarze przekraczającym 6 ton). 
Rama HP – prefabrykowana płyta wiel-
kowymiarowa o rzucie 2,0 x 18,0 m, jed-
nożebrowa – ważyła 6,3 tony. Obciąże-
nie własne dachu 175kg/m2. Produkcja 
odbywała się na stanowiskach stałych 
(standach) przy użyciu maszyny wibru-
jącej przejezdnej przeciąganej mecha-
nicznie. Dojrzewanie betonu przyspie-
szano przy użyciu pary. Do przewozu 
płyt konieczne było użycie specjalnego 
ciągnika z przyczepą o łącznej długości 
26m, co wymagało uprzedniego zapla-
nowania i zabezpieczenia przejazdów 
wykonywanych głównie nocą.
Wielkość płyty HP i jej sztywność  
wymagała zaprojektowania obiektów 
odpornych na wpływy szkód górniczych  
(m. in. przez zaprojektowanie specjal-
nych podparć).
Niełatwy też był montaż, a już samo 
uszczelnienie połączeń płyt wymagało 
nadzwyczajnej staranności, właściwej  
hiperboidalnej powłoce.

Mnie „zniesmaczył” do płyty fakt, 
że jeszcze nie zakończyły się 
prace budowlane w zakładzie 
produkcyjnym, nie rozpoczę-
ły prace kontrolne w ZBIDZBP,  
a już zadysponowano, że pierw-
sze płyty przeznaczone będą 
na pokrycie …. krytej pływalni  
w Częstochowie. Robiłem wiele, 
żeby z tego pomysłu, z przyczyn 
oczywistych, na początku zrezy-
gnowano. Jednak bezskutecznie. 
„Odetchnąłem”, gdy w ramach 

reorganizacji budownictwa mieszka-
niowego zakład przypadł w udziale 
Zjednoczeniu Budownictwa Przemy-
słowego, a ściślej tworzonemu w jego  
ramach Przedsiębiorstwu Robót Zmecha-
nizowanych i Montażowych, które pod  
kierownictwem dyrektora mgr inż. Wita-
lisa BARAŃSKIEGO i jego zastępcy mgr 
inż. LEKSA parało się opanowywaniem 
przemysłowej technologii produkcji 
przewozu i montażu płyty.
Wybudowano w systemie HP między  
innymi duży dom towarowy w Sosnow-
cu, zajezdnię autobusową w Bytomiu 
(budowa nigdy niedokończona) i jednak 
- z cyklu „Polak potrafi” - pływalnię z kry-
tym basenem w Częstochowie. To dzię-
ki staraniom dyrekcji i możliwościom  
finansowym resortu budownictwa,  
skąpo wyposażony na początku zakład 
wykorzystano do zbudowania na jego 
terenie potrzebnego Przedsiębiorstwu 
RZiM niezbędnego zaplecza.
Choć ocena „wojewodzińskiej” inicja-
tywy generała budziła i pewnie budzi  
nadal kontrowersje – od uznania jej 
jako właściwej w danym czasie aż do 
zakwestionowania celowości jej stoso-
wania przez m. in. tych, którzy nad peł-
nym wdrożeniem systemu HP pracowali  

Hala pokryta płytami HP
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(inż. Andrzej SOŁDROWSKI) w ramach 
rozwiniętego już w pełni i doświadczo-
nego Zakładu Badań i Doświadczeń ZBP 
– to i tak budowlani jak zwykle wykazali 
praktycyzm, wykorzystując zbudowany 
potencjał produkcyjny do zmieniających 
się wciąż zadań.

Podsumowując, owoc nakazany sma-
kuje nam budowlanym mniej niż … 
owoc zakazany.

Jan Witkowski

Literatura: 
Prace Zakładu Badań i Doświadczeń 
ZBP Katowice od 1 do 6
Andrzej Sołdrowski – „Byłem inżynie-
rem w PRL”, wyd. NORTOM Wrocław
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SEMINARIA ORGANIZOWANE 
PR ZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I  R ZECZOZNAWST WA
Z/O PZITB we wrześniu i  IV  K WARTALE 2012 roku

WRZESIEŃ 2012r.

12.09.2012r.
ŚRODA

Podstawowe przepisy nowelizowanego Kodeksu postępowania  
administracyjnego (KPA) 
w zakresie niezbędnym dla inwestora, projektanta, kierownika budowy
 i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Procedury w procesie budowlanym. 
Orzecznictwo Sądów Administracyjnych. 
Wyjaśnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wykładowca : mgr inż. Adam WOLNY

19.09.2012r.
ŚRODA

Ochrona cieplna budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej. 
Wybrane problemy związane z opracowywaniem świadectw charakte-
rystyki energetycznej budynków w dotychczasowej praktyce (obiektów 
budowanych i utrzymywanych).  Wnioski. Praktyczne wskazówki. 
Informacje dotyczące zapowiadanych zmian przepisów ustawowych  
i wykonawczych.
Wykładowca :   mgr inż.  Zbigniew DZIERŻEWICZ

26.09.2012r.
ŚRODA

Samowola budowlana.  Sposoby legalizacji i doprowadzania obiektów 
budowlanych do stanu zgodnego z prawem.
Wykładowca: mgr inż. Jan  SPYCHAŁA
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

PAŹDZIERNIK   2012

03.10.2012r.
ŚRODA

Rola i zadania, obowiązki i prawa  inspektora nadzoru inwestorskiego 
w procesie budowlanym – przygotowania, budowy, przekazywania do 
użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego (remonty, przebudowy, 
modernizacje, termomodernizacje, usuwanie azbestu itd.).   Obowiązujące 
przepisy i przepisy związane (w tym dot. ochrony zabytków i środowiska). 
Formy zatrudniania.  Zasady wynagradzania.  Umowy o nadzór .
Wykładowca : dr inż. Jerzy DYLEWSKI

10.10.2012r.r.
ŚRODA

Wyroby budowlane w budownictwie. 
Obowiązujące w procesie budowlanym (a dotyczące inwestora, 
projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego) 
przepisy Ustawy o wyrobach budowlanych i wykonawcze oraz Ustaw 
o normalizacji i systemie oceny zgodności. 
Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania 
w budownictwie i ich kontroli.
Wybrane przykłady. Wskazówki praktyczne.
Wykładowca :  dr inż. Kazimierz KONIECZNY
Dyrektor Śląskiego Oddziału ITB
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17.10.2012r.
ŚRODA

EUROKODY  D.C. Obciążenia budynków wg. Eurokodów. Różnice 
w stosunku do norm PN, praktyczne zestawienie obciążeń. Ćwiczenia
Wykładowca : dr inż. Marian  KAZEK

LISTOPAD  2012

07.11.2012r.
ŚRODA

Ochrona środowiska  w Prawie budowlanym i praktyce budowlanej  
w świetle obowiązujących i nowelizowanych przepisów oraz doświadczeń.
Informacje o środowisku, o udostępnianiu informacji – o ocenie 
oddziaływania na środowisko w trakcie przygotowywania, budowy 
i utrzymania obiektów budowlanych.
Wykładowca : mgr  Joanna KARDA

14.11.2012r.
ŚRODA

Jak zawierać umowy o roboty budowlane, remonty.
Zasady  zawierania umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy- Prawo zamówień publicznych, obowiązujące inwestora ,  
wykonawcę  robót, projektanta, zarządcę obiektu budowlanego. 
Orzecznictwo sądowe. Wskazówki praktyczne.
Wykładowca :   dr inż.  Jerzy DYLEWSKI 

21.11.2012
ŚRODA

Ocena stanu technicznego budynków na etapie użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem oraz utrzymania w należytym stanie bezpieczeństwa 
konstrukcji w świetle przepisów Prawa budowlanego i wykonawczych.
Wykładowca :  mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

28.11.2012
ŚRODA

Instrukcja użytkowania obiektu budowlanego, lokalu mieszkalnego 
– jej rola, znaczenie, tryb uzyskiwania w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych. Przykłady. Omówienie nieprawidłowości.
Wskazówki praktyczne dot. opracowania i wykorzystania
Wykładowca : mgr inż. Małgorzata MAZUR

GRUDZIEŃ 2012

05.12.2012
ŚRODA

Przepisy Ustawy – Prawo budowlane u progu zapowiadanych, 
zasadniczych zmian. Prognozowane zmiany zasad i przepisów 
ustawowych oraz wykonawczych.  Podsumowanie konsultacji 
środowiskowych. Oczekiwania uczestników procesu budowlanego.  
Zakres przepisów obowiązujących.
Wykładowca : dr inż. Jerzy Dylewski

12.12.2012
ŚRODA

Ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne w procesie budowlanym 
i praktyce inżynierskiej. Przykłady katastrof budowlanych, awarii i stanów 
przed awaryjnych. Odpowiedzialność rzeczoznawcy budowlanego.
Wykładowca : dr inż. Kazimierz KONIECZNY
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 W dniach od 7 do 10 marca b.r.  
odbyły się już po raz dwudziesty siódmy  
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 
- Szczyrk 2012. Głównym organizatorem  
popularnej w środowisku projektantów 
konstrukcji formy doskonalenia zawodo-
wego był w tym roku Katowicki Oddział 
PZITB, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi  
oddziałami PZITB w Bielsku - Białej,  
Gliwicach     i Krakowie.

 Kontynuując czteroletni cykl pt. Nowo-
czesne rozwiązania konstrukcyjno-materia-
łowo- technologiczne, wiodącym tematem 
Warsztatów były Konstrukcje metalowe. 
Mając na uwadze merytoryczną treść Warsz-
tatów, organizatorzy postanowili komplek-
sowo zapoznać uczestników z 38 normami 
wchodzącymi     w pakiet Eurokodu 3. 

 Koordynację treści merytorycznej powie-
rzono prof. Włodzimierzowi Starosolskie-
mu. Materiały konferencyjne zawierające 
33 wykłady, opracowane przez cenionych  
pracowników nauki, zostały opublikowa-
ne w 3 opasłych tomach. Powstało wręcz  
podręcznikowe wydawnictwo z liczny-
mi przykładami obliczeń, powiększające  
biblioteczkę przydatną w pracy projektanta.

 Jako drugą formę szkolenia  
należy uznać towarzyszące Warsz-
tatom stoiska wystawiennicze firm 
prezentujących najnowsze rozwią-
zania materiałowe i technologicz-
ne. Zorganizowano 48 stoisk, w tym  
12 prezentujących programy kompu-
terowe, użyteczne w pracy projektan-
ta. Nowością były tym razem stoiska 
firm z Czech, Niemiec oraz Wielkiej 
Brytanii. W trzeci dzień Warsztatów 
Zakłady Cynkownicze w Chrzanowie 
zorganizowały wycieczkę autokarową 
do swojego Zakładu.

 W związku z organizacją w tym roku 
w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy 
EURO 2012, przygotowano prezentacje 
budów stadionów w Warszawie, Gdańsku, 
Poznaniu oraz Wrocławiu, z omówieniem 
szczegółów projektowych i wykonaw-
czych. Mimo, iż prezentacje zaplanowano  
na cztery godziny i w późnych godzinach 
wieczornych, czekała na nie pełna sala  
zainteresowanych. 

 Tradycyjnie już organizatorzy zapew-
nili uczestnikom ucztę duchową. Tym  
razem odbył się gorąco oklaskiwany występ  
zespołu „Dzień Dobry” z Bielska-Białej,  
prezentujący własne aranżacje licznych  
piosenek Marka Grechuty, a satyrycznymi 
tekstami zabawiał Krzysztof  Daukszewicz. 

 Warsztaty mają charakter specjalistycz-
nego szkolenia zawodowego i spełnia-
ją wymogi określone przepisami normy  
PN-ISO-9000 o systemach zapewnienia  
jakości oraz zarządzania jakością w przed-
siębiorstwach budowlanych i projekto-
wych. Przez Warsztaty przewinęło się w tym 
roku  łącznie 540 uczestników z całej Polski.

Janusz Krasnowski
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W dniach 1 – 3 czerwca 2012 roku obra-
dował w Szczecinie - zgodnie z nowym 
Statutem PZITB - XLVII Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo - Wyborczy. Uczestni-
czyło w nim 101 delegatów, co dało 88,8 
procentową frekwencję. Gospodarzem 
Zjazdu był Szczeciński Oddział PZITB. 
Nasz Oddział reprezentowali koledzy: 
Tadeusz Cichocki; Stefan Czarniecki;  
Andrzej Nowak; Marian Ostapczyk i Jan 
Witkowski. Gościem honorowym Zjazdu 
był inż. Zygmunt Zadora - Paszkowski, 
przybyły z Kanady wnuk prof. Wacława 
Paszkowskiego, jednego z założycieli 
Polskiego Związku Inżynierów Budow-
lanych, a następnie w okresie powojen-
nym wiceprezesa PZITB.

Przewodniczącym Zjazdu został wybrany prof. 
Kazimierz Flaga z Małopolskiego Oddziału 
PZITB. Z Katowickiego Oddziału w skład prezy-
dium wszedł kol. Marian Ostapczyk (II sekretarz),  
a w skład Komisji Wyborczej -  kol. Jan Witkowski.
Ustępujący Przewodniczący PZITB kol. Wiktor 
Piwkowski przedstawił realizację programu dzia-
łalności Związku w latach 2008 - 2012, koncen-
trując się na ważnych zagadnieniach, którym 
poświęcono szczególną uwagę; były to: 
• reaktywacja kształcenia zawodowego, w tym 

przywrócenie uprawnień budowlanych dla 
techników,

• rozwój działalności PZITB wśród młodzieży  
akademickiej i uczniów szkół średnich  
budowlanych,

• bezpieczeństwo pracy w budownictwie  
(podpisanie porozumienia przez największe  
firmy budowlane w Polsce),

• współpraca z organami administracji państwo-
wej oraz organami krajowymi i zagranicznymi,

• podniesienie rangi inżyniera budownictwa.

Po sprawozdaniu Głównej Komisji Rewizyjnej 
i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz szero-
kiej dyskusji, uczestnicy Zjazdu udzielili abso-
lutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd był 
wyjątkową okazją do nadania 5 zasłużonym 
działaczom tytułu Członka Honorowego Stowa-
rzyszenia. Honorową Złotą Odznaką PZITB z Dia-
mentem wyróżniono kol. Wiktora Piwkowskiego. 
Przyznano również Nagrody imienia prof. Stefa-
na Bryły i imienia Wacława Żenczykowskiego.
Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głów-
nego PZITB chęć kandydowania wyrazili: kole-
dzy Ireneusz Jóźwiak (O/Gliwice) oraz Ryszard  
Trykosko (O/Gdańsk). Kandydaci zaprezento-
wali swoje programy i odpowiadali na pytania  
delegatów. W głosowaniu tajnym Przewodniczą-
cym Zarządu Głównego PZITB został wybrany  
kol. Ryszard Trykosko. 
Nowo wybrany Przewodniczący podzięko-
wał za wybór i zadeklarował współpracę z kol.  
Ireneuszem Jóźwiakiem. W drugim dniu obrad  
w katedrze szczecińskiej odprawiona zosta-



ła msza św. w intencji organizacji i jej 
członków z okazji Krajowego Zjazdu 
Delegatów. Podczas niedzielnych ob-
rad wybrano członków 35 osobowego  
Zarządu Głównego, w tym z naszego  
Oddziału kolegów Stefana Czarnieckiego  
i Andrzeja Nowaka, a w skład 10 osobo-
wego Głównego Sądu Koleżeńskiego  
z naszego Oddziału został wybrany  
kol. Tadeusz Cichocki.

Na zakończenie obrad przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 
główne kierunki działania Stowarzysze-
nia na lata 2012 – 2016. Są to w szcze-
gólności:
• kontynuacja dotychczas wypracowa-

nych i sprawdzonych form działania,
• systematyczne podnoszenie kwalifika-

cji kadry kierowniczej budownictwa,
• rozwój rzeczoznawstwa budowlanego,
• rozwój czytelnictwa prasy technicznej, 

w tym: „Przeglądu Budowlanego” oraz 
„Inżynierii i Budownictwa”,

• objęcie szczególną opieką tzw. „młodą 
kadrę”,

• zwiększenie troski o wysoki poziom 
kształcenia techników i inżynierów  
budownictwa,

• dbałość o wysoką rangę konkursu  
„Budowa Roku”.

Kończąc obrady Prezes kol. Ryszard  
Trykosko podziękował Oddziałowi 
Szczecińskiemu PZITB za wzorową  
organizację i zaprosił na kolejny Krajowy 
Zjazd za cztery lata do Olsztyna.

W dniu 15 czerwca br. w siedzibie  
Zarządu Głównego w Warszawie ukon-
stytuował się skład Zarządu Głównego,  
a jednym z dwóch zastępców  
przewodniczącego został nasz kolega  
Stefan Czarniecki. 

Marian Ostapczyk
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Wydawca
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

e-mail biuro@pzitb.katowice.pl 

Zespół redakcyjny:
Janusz Krasnowski

Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski

Koła Oddziału PZITB Katowice 

Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB 
Przewodniczący: Bronisław Sadowski 

Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 253 75 33,   32 255 46 65

Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału 
PZITB w Katowicach 

Przewodnicząca - Elżieta Sobera 
Adres korespondencyjny: 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

Koło przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Bytomiu 

Przewodnicząca - Ilona Mrozek 
Adres korespondencyjny:

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02 

Koło przy Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach

Przewodniczący - Krzysztof Godyń 
Adres korespondencyjny: 

40-555 Katowice, ul. Rolna 43 
tel. 32 202 50 34; fax. 32 252 28 75

Koło przy ‘Hydrobudowa Polska” S.A. 
Przewodniczący - Zbigniew Krywosz

Adres korespondencyjny: 
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 58 

tel. 32 78 31 346; fax. 32 78 31 335  

Koło przy KPBP ‘BUDUS” S.A.
Przewodniczący - Arkadiusz Kuberek 

Adres korespondencyjny: 
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

tel. 32 35 99 354, fax. 32 35 99 372

Koło przy ‘Energoprojekt” 
Przewodniczący - Andrzej Szlosek 

Adres korespondencyjny: 
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20

Drukarnia Kaga-Druk
40-607Katowice, ul. Sarmacka 7

kaga@kaga.x.pl

NAKŁAD: 400 szt.

Konkurs Budowa Roku 2011 rozstrzygnięty

 W pierwszym kwartale tego roku na zebraniach sprawozdawczo  
– wyborczych wszystkich kół naszego Oddziału wybrano ich zarządy na lata 2012 – 2016, 
t.j. na XXXIII kadencję trwającą zgodnie z nowym Statutem PZITB 4 lata - oraz delegatów 
na XXXII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału PZITB w Katowicach.
Niżej przedstawiamy nowo wybrane władze poszczególnych kół naszego Oddziału.

• Koło przy „HYDROBUDOWA Śląsk S.A.
Kol. Zbigniew Krywosz - przewodniczący, Kol. Barbara Lipka - z - ca przewodniczącego, 
Kol. Agnieszka Lech - Wypchoł  - sekretarz, Kol. Maria Trychta - skarbnik, 
Komisja Rewizyjna: Kol. Krzysztof Grabda - przewodniczący, Kol. Maria Nieć,  
Kol. Józef Wierzbiński - członkowie

• Koło przy Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.
Kol. Arkadiusz Kuberek - przewodniczący, Kol. Antoni Godziszewski - z - ca przewodni-
czącego, Kol. Aleksandra Serafinowicz - sekretarz, Kol. Zbigniew Mucha  - skarbnik

• Koło przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu:
Kol. Ilona Mrozek - przewodnicząca, Kol. Danuta Kazek-Todor - z - ca przewodniczącego, 
Kol. Monika Skorus - sekretarz

• Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału w Katowicach
Kol. Elżbieta Sobera - przewodnicząca, Kol. Juta Worsztynowicz - z - ca przewodniczące-
go, Kol. Romuald Grosse - sekretarz, Kol. Leszek Furmańszczyk - skarbnik, 
Kol. Krystyna Styrczula - członek

• Koło przy Ośrodku Rzeczoznawstwa CUTOB-PZITB
Kol. Bronisław Sadowski - przewodniczący, Kol. Jan Gbyl, Kol. Andrzej Cedzyński, 
Kol. Bronisław Groborz, Kol. Grzegorz Wasylowski - członkowie

• Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału w Katowicach
Kol. Tadeusz Cichocki - przewodniczący, Kol. Stanisław Szypuła - z - ca przewodniczące-
go, Kol. Kazimierz Drzewiecki - sekretarz, Kol. Krystyna Ogaza - Basińska, Kol. Winicjusz 
Krotla, Kol. Jan Oszczepalski - członkowie

• Koło przy Biurze Projektów „Energoprojekt” w Katowicach
Kol. Andrzej Szlosek - przewodniczący

• Koło przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach:
Kol. Krzysztof Godyń - przewodniczący, Kol. Adrian Stachera - z - ca przewodniczącego, 
Kol. Małgorzata Wielka - sekretarz, Kol. Adam Czarnecki - skarbnik

Redakcja Informatora PZITB składa wszystkim osobom wybranym na kadencję  
2012 - 2016 życzenia sukcesów i wytrwałości w pracy zawodowej i społecznej  
oraz powodzenia  w życiu osobistym.

W y b o r y  d o  k ó ł 
K a t o w i c k i e g o  O d d z i a ł u  P Z I T B



Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 19

Konkurs Budowa Roku 2011 rozstrzygnięty

 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa organizuje ogólnopol-
ski Konkurs BUDOWA ROKU od 1989 roku. Konkurs ma za zadanie wyłaniać spośród 
obiektów budowlanych wzniesionych w kolejnych latach obiekty charakteryzujące 
się najwyższą jakością robót, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i funk-
cjonalnymi, a także stanowiącymi wybitne osiągnięcia polskiej myśli technicznej. 
Od lat stanowi jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży budowlanej 
w Polsce. Współorganizatorem tegorocznej już XXII edycji Konkursu było Minister-
stwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Z Konkursem są związani członkowie naszego Oddziału: kol Jan  
Witkowski jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Konkursu, a kol. Stefan  
Czarniecki członkiem Sądu Konkursowego. 

 O miano Budowy Roku 2011 rywalizowało w tym roku w Konkursie  
57 obiektów, których realizację zakończono w ubiegłym roku. Kryteria trzystopniowej  
oceny dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, a także nowocze-
sności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy  
i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu ich realizacji.  
Nagrody i wyróżnienia przyznano w 10 kategoriach: budynki mieszkalne, budynki 

nauki i kultury, budynki oświaty, obiekty  
administracyjno-biurowe, obiekty uży-
teczności publicznej, obiekty przemysłowe 
i magazynowe, obiekty sportowe, obiekty 
drogowo - kolejowe i obiekty oceniane  
indywidualnie. Również budowy ze  
Śląska znalazły się wśród nagrodzonych. 
Poniżej prezentujemy laureatów z naszego  
regionu.

W y b o r y  d o  k ó ł 
K a t o w i c k i e g o  O d d z i a ł u  P Z I T B
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Tytuł „Budowa Roku 2011” 
(nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne - Grupa II
I etap osiedla mieszkaniowego  
przy ul. Sławka w Katowicach
Inwestor: Katowickie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Usługowe IG-BUD S.C.,  
Katowice;
Generalny wykonawca: Przedsiębior-
stwo Budownictwa Ogólnego i Usług 
Technicznych ŚLĄSK Sp. z o.o. Katowice;
Kierownik budowy: mgr inż. Jan  
Ferdynandzki;
Inspektorzy nadzoru: inż. Czesław  
Ignacek, mgr inż. Grzegorz Grądek,  
mgr inż. Tomasz Petyniak;
Główni projektanci: mgr inż. arch. 
Krzysztof Kałużny (architektura), mgr inż.  
Robert Szota (konstrukcja).

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor. 
Osiedle zostało zaprojektowane na tere-
nach poprzemysłowych. Składa się z pię-
ciu budynków mieszkalnych 5 - 7 kon-
dygnacyjnych. Pow. działki - 20.039m2, 
pow. zabudowy – 7.510m2, pow. użyt-
kowa – 28.552m2, kubatura budynków 
– 122.390m3. Budynki są posadowione 
na fundamentach płytowych i podzielo-
ne dylatacjami na segmenty. Część pod-
ziemną stanowią skrzynie żelbetowe,  
a kondygnacje naziemne mają konstruk-
cję żelbetową płytowo – słupową. Ściany 
zewnętrzne z pustaków ceramicznych 
Ortoferm, ocieplonych styropianem  
i otynkowanych. Całość prac wykonano 
w ciągu 59 miesięcy.

Obiekty sportowe – Grupa VIII
Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa 
hali widowiskowo - sportowej w Jastrzę-
biu Zdroju przy ul. Jana Pawła II
Inwestor: Miasto Jastrzębie Zdrój; 
Generalny wykonawca: Mostostal  
Warszawa SA, Warszawa;
Kierownik budowy: 
mgr inż. Tomasz Rywacki;
Inspektor nadzoru: 
mgr inż. Tadeusz Marcol;
Główni projektanci: mgr inż. arch.  
Dariusz Zniszczoł (architektura), mgr inż. 
Zbigniew Jastrzębski (konstrukcja).
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Budowę do Konkursu zgłosił generalny 
wykonawca.
Do Konkursu zgłoszono modernizację  
i przebudowę hali oraz dwóch budynków 
socjalnych, połączonych z halą główną 
podziemnym łącznikiem. Pow. działki 
budowlanej wynosi 29.346 m2, pow.  
zabudowy 5.900 m2, pow. użytkowa 
9.710 m2, a kubatura budynku 62.206 
m3. Budynek hali jest wolno stojący,  
częściowo podpiwniczony. Część  
centralną stanowi boisko oraz dwie  
trybuny, pod którymi znajdują się 3  
kondygnacyjne części, w których 
umieszczono zaplecze hali Całość prac 
wykonano w ciągu 19 miesięcy.

Nagroda II stopnia
Budynki nauki i kultury – Grupa III 
Centrum Informacji Naukowej i Biblio-
teka Akademicka w Katowicach przy  
ul. Bankowej 11
Inwestor - konsorcjum: Uniwersytet  
Śląski w Katowicach i Uniwersytet  
Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach
Inwestor zastępczy - Inwestycje,  
Budownictwo, Handel „Inwest-complex”  
Sp. z o.o., Gliwice
Generalny wykonawca: konsorcjum: 
Mostostal Warszawa SA i Acciona Infra-
estructuras SA z siedzibą w Madrycie
Kierownik budowy: mgr inż. Mieczysław 
Pietrzak

Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Breguła
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr 
Śmierzewski, mgr inż. arch. Dariusz  
Herman (architektura), prof. dr inż.  
Jan Filipkowski, mgr inż. Jerzy Rawski 
(konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny 
wykonawca.
Centrum Informacji Naukowej i Biblio-
teka Akademicka znajduje się na tere-
nie Campusu Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Zostało zaprojektowane 
jako biblioteka hybrydowa udostęp-
niająca zarówno materiały drukowane,  
jak i elektroniczne – na miejscu oraz 
przez Internet.
Pow. działki budowlanej wynosi 
12.204 m2, pow. zabudowy 2.910 m2,  
pow. użytkowa 9.668 m2, a kubatura  
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budynku 62.560 m3. Na terenie przewi-
duje się parking dla 200 samochodów, 
w tym 83 miejsca w garażu pod budyn-
kiem biblioteki. Budynek zaprojektowa-
no jako wolno stojący, całkowicie pod-
piwniczony, mający 6 i 3 kondygnacje 
nadziemne. Konstrukcję stanowi ustrój 
żelbetowy słupowo-płytowy, ze słupami 
prefabrykowanymi o siatce 7,50×7,50 
m. Zastosowano fundament żelbetowy 
płytowy oparty na palach. Wykonano 
strop odwrócony, z warstwą górną żwiru 
płukanego. W elewacjach prefabrykaty 
ścienne obłożono płytami kamiennymi. 
Całość prac wykonano w ciągu 19  
miesięcy.

Budynki nauki i kultury - Grupa III 
Śląskie Międzyuczelniane Centrum  
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych  
w Chorzowie 
Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach;
Inwestor zastępczy: Grontmij Polska  
Sp. z o.o., Poznań;
Generalny wykonawca: konsorcjum: 
Mostostal Warszawa SA, Autorska  
Pracownia Architektury - Kuryłowicz & 
Associates Sp. z o.o., Warszawa; Acciona 
Infraestructuras SA z siedzibą w Madry-
cie;
Kierownik budowy: mgr inż. Maciej  
Marszałek;
Inspektor nadzoru: mgr inz. Bartłomiej 
Stachniak;
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jerzy 
Gurawski (architektura), dr inż. Jacek  
Tasarek (konstrukcja).
Budowę do Konkursu zgłosił generalny 
wykonawca. 
Budynek wzniesiono w Chorzowie przy 
ul. 75. Pułku Piechoty. Jego budowa 
stanowi pierwszy etap realizacji Cho-

rzowskiego Campusu Uniwersytetu 
Śląskiego. Pow. działki wynosi 181.502 
m2, pow. zabudowy 6.278 m2, pow. 
użytkowa 16.401 m2, a kubatura budyn-
ku 78.109 m3. Budynek ma 3 i 4 kondy-
gnacje, wym. zewnętrzne 128×102 m. 
Konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy 
monolityczny słupowo-płytowy, usztyw-
niony tarczami ścian klatek schodowych, 
szybów windowych i segmentów komu-
nikacyjnych. Fundamenty w postaci stóp 
i ław żelbetowych. Przekrycie sal audyto-
ryjnych stanowią wiązary stalowe, opar-
te na centralnym słupie żelbetowym.  
Z drewna klejonego wykonano świetlik 
nad holem wejścia głównego. Ściany  
są murowane z bloczków silikatowych  
lub z bloków typu Ytong. 
Całość prac wykonano w ciągu 25  
miesięcy.
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Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne – Grupa I
Budynek mieszkalny wielorodzinny  
w Gliwicach przy ul. Folwarcznej 18
Inwestor, generalny realizator inwesty-
cji: AGADOM s.c., Agata i Leszek Padoł,  
Kraków;
Kierownik budowy: mgr Leszek Padoł;
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jerzy  
Tomala;
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr 
Klasek, mgr inż. arch. Mariusz Pawlak  
(architektura), mgr inż. Jerzy Tomala 
(konstrukcja).
Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, 
generalny realizator inwestycji. 
 Budynek wzniesiono przy ul. Folwarcz-
nej 18 w Gliwicach. Pow. działki budow-
lanej wynosi 1.268 m2, pow. zabudo-
wy 378 m2, pow. użytkowa 1.259 m2,  
a kubatura budynku 4.824 m3. Budynek 

ma 3 kondygnacje nadziemne (miesz-
kalne) i jedną częściowo zagłębioną  
(garaż wielostanowiskowy). Fundamenty  
stanowią żelbetowe ławy i stopy  
fundamentowe, ściany murowane -  
fundamentowe wykonane są z blocz-
ków betonowych, nadziemia z blocz-
ków wapienno-piaskowych typu Silka, 
ocieplone styropianem. Dach drewniany  

krokwiowo-płatwiowy. 
Całość prac wykonano w ciągu 14  
miesięcy.

Należy również wymienić pracownię  
INMOST PROJEKT Sp. z o.o. z Gliwic,  
której pracownicy: mgr inż. Dariusz 
Mączka i mgr inż. Piotr Gosławski  
byli głównymi projektantami konstrukcji  
dla obiektu, który otrzymał Nagrodę  
II stopnia w Grupie IX – Obiekty  
drogowo – kolejowe: Budowa zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w rejonie  
Stadionu EURO 2012 – węzeł  
Stadion EURO 2012 – zad.5.2. w ramach  
projektu Zintegrowny System Transportu  
Szynowego w Aglomeracji 
i we Wrocławiu – Etap I”.

Zdjęcia oraz opis obiektów pochodzą 
ze strony internetowej 
www.budowaroku.pl

Maria Świerczyńska
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Zespół ds. ekspertyz, opinii 
i orzeczeń technicznych

wykonuje: 
 • eks per ty zy kon struk cyj no-bu dow  la ne •  eks per ty zy my ko  lo gicz ne  • orze cze nia 
do ty czą ce oce ny sta nu tech nicz ne go 
obiek tów i ro bót  • oce ny ja ko ści ro bót 
bu dow  la nych i in sta  la cyj nych  • opi nie 
do ty czą ce oce ny ja ko ści do ku men ta cji 
pro jek to wo-ko szto ry so wych  • opi nie 
do ty czą ce izo la cyj no ści cie pl nej bu-
dyn ków  • za kła da nie książek obiek-
tów bu dow la nych  • do ko ny wa nie 
prze glą dów tech nicz nych rocz nych 
i pię ciolet nich obiek tów bu-
dowla nych 

Zespół ds. usług 
inwestycyjnych

prowadzi działalność 
w zakresie: • przygotowania  

inwestycji • realizacji budowy • nadzorów inwestorskich • przeprowadzania odbioru 
robót• przeprowadzania przetargów 
na wykonanie robót i sporządze-
nie dokumentacji 

Zespół ds. wycen majątkowych 
i kosztorysowania

wykonuje: • wyceny przedsiębiorstw i skład-
ników majątkowych na potrzeby 
prywatyzacji • wyceny składników 
majątkowych na potrzeby likwida-
cji przedsiębiorstw państwowych  • wyceny maszyn, urządzeń i wypo-
sażenia • wyceny gruntów • wyceny 
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży, 

oraz zabezpieczenia kredytu • wyce-
ny majątku na potrzeby ustalenia 

wartości aportów w spółkach  • opracowania kosztorysowe 
z zakresu budownictwa  • sprawdzanie i wery-

fikacje kosztorysów   • rozliczanie kosztów 
wykonanych robót  

Zespół ds. 
analiz 

ekonomicznych i prawnych
wykonuje:  • analizy ekonomiczne i finan-

sowe • analizy prawne stanu i sta-
tusu prawnego gruntów i nierucho-
mości • analizy perspektyw rozwoju 
przedsiębiorstw • oceny wymagań ochro-
ny środowiska i ochrony dóbr kultury  • programy dla procedur prywatyzacyjnych • obsługę użytkowania praw majątkowych 
i kapitału • sporządzanie business-planów

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:  

• zarządzania nieruchomościami • pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy 

rzeczoznawców i specjalistów.

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie 

system kontroli jakości.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie 

zleconych usług!

Usługi kalkulowane są po
  CENACH KONKURENCYJNYCH!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


