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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 

Rozpoczęliśmy kolejny  rok,  w którym realizować będziemy bieżące 
zadania Związku. Będzie to rok  wytężonej pracy oraz działalności stowa-
rzyszeniowej, który stawia przed Rzeszowskim Oddziałem coraz wyższe 
wymagania.  

Zarówno działalność rzeczoznawcza jak i szkoleniowa, prowadzona 
w warunkach ciągłego  rozwoju informatyzacji  elektronicznej, wprowa-
dzaniu nowych technik i technologii,  wymaga podniesienia poziomu orga-
nizacyjnego jak i merytorycznego tej działalności.  

Doceniając przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie członków 
PZITB  zapraszamy Koleżanki  i Kolegów posiadających uprawnienia         
w wykonawstwie, projektowaniu czy rzeczoznawstwie, do szerszej współ-
pracy z naszym Oddziałem w rozwijaniu tych działalności. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom i sympatykom naszego 
Stowarzyszenia, życzę sukcesów i satysfakcji z tej pracy oraz radosnych              
i spokojnych świąt Wielkanocnych. 
 
 

 
 
                       
Z koleżeńskim pozdrowieniem 
 
 Jacek Hess 
Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2.  SEMINARIUM 
 
 12 stycznia firma NOVODO Sp. z o.o. przeprowadziła semina-

rium nt. Systemy stropowe nowej generacji VECTOR. 
Uszkodzenia i naprawy stropów żelbetowych.  

 
Seminarium prowadzili: 
- dr hab. inż. Łukasz Drobiec – Prof. Politechniki Śląskiej 
- Wojciech Nowacji – Dyrektor Generalny Novodo Sp. z o.o. 

 
Program seminarium: 
1. Nowoczesne systemy stropowe, kierunki rozwoju. 
2. Szczegóły rozwiązań stropu Vector. 
3. Uszkodzenia stropów żelbetowych.  
4. Naprawy stropów żelbetowych. 
5. Wręczenie certyfikatów i kluczy do programu CAD. 
 
 

 
Zebranych przywitał – Przewodniczący  Oddziału PZITB Kol. Jacek Hess 
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Prowadzący seminarium – p. Wojciech Nowacki 

 
 
 

 
Prowadzący seminarium – p. dr Łukasz Drobiec 
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 23 lutego firma BASF Polska Sp. z o.o. przeprowadziła                  
seminarium nt. „Przegląd rozwiązań systemowych marki 
PCI”.  

 
Seminarium prowadził: 
- mgr inż. Wiktor Sikorski – Specjalista ds. technicznych firmy BASF 
Polska Sp. z o.o. 
 

Program seminarium: 
1. Naprawa podłoża w systemach płytkarskich. 
2. Hydroizolacje ścian fundamentowych, systemy balkonowe                   

i tarasowe – detale rozwiązań. 
3. Referencyjne realizacje z wykorzystaniem produktów marki PCI. 
4. Panel dyskusyjny. 
 
 

 
Prowadzący  p. Wiktor Sikorski oraz uczestnicy seminarium 
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Uczestnicy seminarium 
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3. XXX OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI                   
BUDOWLANYCH W RZESZOWIE 

 
W dniu 4 marca 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego                
w Rzeszowie odbyła się XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
wraz Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów budownictwa i kilkoma 
wiodącymi firmami z regionu  patronuje temu przedsięwzięciu.   
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Organizatorami olimpiady w okręgu rzeszowskim, obejmującym 
głównie województwo podkarpackie są: Komitet Okręgowy Olimpia-
dy, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury                    
Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół Kształcenia Ustawiczne-
go w Rzeszowie. 
Uczniowie rozwiązywali zadania opracowane przez Radę Naukową 
olimpiady z zakresu organizacji budowy, projektowania, materiało-
znawstwa, technologii w budownictwie, konstrukcji budowlanych, 
stereometrii itp. Zakodowane prace uczniów oceniał Zespół Ocenia-
jący Centralnego Jury Olimpiady, składający się z pracowników                   
naukowych Wydziału B. I. Ś i A Politechniki Rzeszowskiej, któremu 
przewodniczył dr hab. inż. Lech Lichołai prof. P. Rz. 
Dla zwycięzców przeznaczono cenne nagrody ufundowane przez 
sponsorów oraz Komitet Główny Olimpiady. 
 

 
 

Podsumowanie olimpiady, wręczenie nagród i wyróżnień oraz                   
spotkanie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów z dyrektorami, 
władzami uczelni i wydziału, zaproszonymi gośćmi  i sponsorami  
odbyło się w dniu 29  marca na WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej.   
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Przewodniczący PZITB Jacek Hess gratuluje zwycięzcom konkursu 

 
 

 
Komitet organizacyjny oraz sponsorzy olimpiady. 

 
 



11 
 

4. KOŁO MŁODYCH 
 

  Sprawozdanie z konferencji WORKCAMP 
 

13 stycznia 2017 w Łodzi odbyła się konferencja                
poświęcona tematyce Worckampów, czyli programu wolon-
tariatu prowadzonego przez Komitet Młodej Kadry PZITB,                   
a zorganizowana przez oddziały warszawski oraz łódzki. 
Udział w niej wzięło 4 przedstawicieli Rzeszowskiego Koła 
Młodych PZITB: Anna Jędruch, Natalia Potok, Maciej Ilko oraz 
Michał Bielec. 

Konferencja rozpoczęła się od powitania przez Zastępcę 
Sekretarza Generalnego PZITB – Piotra Szymczaka zaproszo-

nych gości. Wśród nich byli m.in. Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, Sekre-
tarz Generalny PZITB Wiktor Piwkowski, Łukasz Sowa – Oddział Łódź, Przewodni-
cząca Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Barbara Malec, rzecznik 
prasowy Politechniki Łódzkiej – Ewa Chojnacka, Piotr Dzięgielewski – pełnomocnik 
zarządu ds. rozwoju PERI, Prezes PWB Media – Marek Zdziebłowski, Teresa Ruciń-
ska – adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Jakub Miszczak – prodziekan                  
Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Łódzkiej, 
Jacek Szabela – przedstawiciel Działu Promocji Politechniki Łódzkiej. 

Jako pierwszy z gości głos zabrał Ryszard Trykosko. Wspomniał o zjeździe                
Zarządu Głównego PZITB w Szczecinie, na którym to zaczęto szukać rozwiązań jak 
przyciągnąć młodych ludzi do organizacji. Podkreślił także jak ważna jest współ-
praca z Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa. Podziękował także całemu 
Komitetowi Młodej Kadry za to, „że się im po prostu chce”. Dodał także, iż jedną     
z najcenniejszych rzeczy jakie ma PZITB to projekt Workcamp oraz zwrócił się z  
wyrazami szacunku dla sponsorów, opiekunów i wszystkich uczestników projektu. 

Marek Zdziebłowski opowiedział o programie „Builder for the future”, który 
będzie organizowany na wiosnę tego roku. Jest to społeczny program edukacyjny, 
którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa      
w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności   
i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom 
poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach 
firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców. 

Koleżanka Katarzyna Źródło przedstawiła krótką historię powstania PZITB 
oraz KMK, zarys idei Workcamp oraz wdrożenie programu uzupełniając swą wy-
powiedź wnioskami z pierwszej realizacji. W roku 2015 odbyły się 3 remonty, w 
Łodzi, Warszawie oraz Krakowie. W programie wówczas uczestniczyło 45 osób, 
odnowionych zostało 2400 m2 ścian i sufitów, wsparcia udzieliło 20 firm budowla-
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nych, które przekazały 25 tysięcy złotych na materiały i narzędzia budowlane.                 
Rok 2016 przyniósł 6 remontów, łącznie trwających 100 dni, udział w nich wzięło 
150 uczestników a wartość projektu wyniosła 150 tysięcy złotych.  

Pierwszym przedstawionym remontem był „Workcamp Wrocław 2016”.  
Paula Sumińska opowiedziała o etapach jakie zawierały się w całym programie                 
a były to m.in. ogłoszenie konkursu na wybór placówki do remontu, wybranie 
obiektu, pozyskanie sponsorów (których było aż 13), pozyskanie wolontariuszy      
(25 osób) oraz remont placówki, który trwał przez 3 tygodnie. 

Kolejny remont zaprezentował Mateusz Dankowski. Obiektem był Dom 
Dziecka nr 10 w Łodzi. Pierwszym etapem było zebranie zgłoszeń, później ich we-
ryfikacja a następnie wizja lokalna. Podczas remontu odnowiono 1000 m2 ścian, na 
które zawierało się 6 pokoi oraz łazienka, Dom Dziecka został wyposażony                   
w meble oraz nową armaturę. Czas trwania wynosił 4 tygodnie. Udział wzięło 
ponad 50 wolontariuszy. Zużyto 20 ton materiałów budowlanych. Pozyskano                    
26 sponsorów.  

Następnie Bartłomiej Jagodziński przedstawił prace przy Szkole Podstawowej 
w Brzozie. Za remont obiektu odpowiedzialny był Oddział PZITB z Piotrkowa                  
Trybunalskiego. W ramach programu umyto 1200 m2 elewacji głównego budynku 
szkoły, odmalowano 90 m2 ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi. 
Całość trwała przez 20 dni.  

Do projektu dołączył również po raz drugi Oddział Kraków remontując skrzy-
dło budynku Pogotowia Opiekuńczego w Tarnowie. Wykonano malowanie ścian 
oraz sufitów wraz z uzupełnieniem ubytków i przygotowaniem powierzchni. Dopo-
sażono także pomieszczenia. Do projektu dołączyło sześciu sponsorów.  

Wspólne działania warszawskich uczelni dało w efekcie ocieplenie Domu           
Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach. Program trwał 3 tygodnie. 
Zaangażowanych  było ośmiu sponsorów. 

W Szczecinie Koło Młodych wraz z pomocą Studenckiego Koła Naukowego 
Młodzi Inżynierowie PZITB odnowiło Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                      
im. Janusza Korczaka. Projekt trwał 18 dni, zaangażowanych było 15 osób. 
Konferencja zakończyła się wspólnym wyjściem oraz zwiedzaniem Łodzi. 
 

 
Uczestnicy Konferencji Workcamp - Łódź, 13.01.2017 
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Członkowie Koła Młodych PZITB O/Rzeszów przy Politechnice Rzeszowskiej uczestniczący w Konferencji 

Workcamp | Łódź, 13.01.2017 |  Od lewej: Maciej Ilko, Natalia Potok,  Anna Jędruch, Michał Bielec 
 

 
         Relacja z Zebrania Komitetu Młodej Kadry 
 
W dniu 18 marca w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PZITB mieszczącej 
się przy ulicy Świętokrzyskiej 14 odbyło się Zebranie Komitetu Młodej Kadry.               
Zebranie poprzedziło spotkanie informacyjne grupy roboczej ds. współpracy z 
Komitetem BIM PZITB, w skład której wchodzi ośmiu przedstawicieli Kół z całej 
Polski. Do grona dołączył przedstawiciel Oddziału Rzeszów kol. Maciej Ilko.                  
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu BIM PZITB kol. Wiktor Piwkow-
ski, który nakreślił plan działania grupy na najbliższy czas oraz zaprosił jej członków 
do udziału w IV Konferencji i Targach BIM Projektowanie Przyszłości. Wydarzenie 
to odbędzie się 20 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 
Właściwe zebranie rozpoczęło się punktualnie o 11:00 od przywitania przybyłych 
delegatów przez przewodniczącego kol. Piotra Szymczaka i przyjęcia porządku 
obrad. Na początek podsumowano wydarzenia z mijających miesięcy tj. Zebranie 
Komitetu Młodej Kadry w Warszawie z dn. 22.10.2016r. oraz I Konferencję 
Workcamp MK PZITB, która odbyła się w Łodzi w dn. 13.01.2017r. 
Podczas kolejnego punktu porządku Zebrania omówiono stan realizacji poszcze-
gólnych części Programu Działalności KMK PZITB na kadencję 2016-2020. Następ-
nie debatowano i głosowano nad zmianami do Statutu Komitetu Młodej Kadry 
oraz omówiono wyniki ankiety zorganizowanej przez KMK nt. czytelnictwa prasy 
budowlanej wśród młodych inżynierów. 
W ostatnim punkcie przedstawiono stan organizacji oraz wstępny program XVII 
Zjazdu Naukowo-Technicznego MK PZITB, który odbędzie się w Rzeszowie w 
dniach 26-28.05.2017r. pod hasłem „Rzeszowskie Innowacje”. Informacje nt.  
Zjazdu zostały odebrane z dużym entuzjazmem przez wszystkich delegatów.            
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Oddział Poznań podał do wiadomości datę kolejnego XVIII Zjazdu Naukowo-
Technicznego MK PZITB – 13-15.10.2017 r. 
Około godziny 16:30, a więc półtorej godziny po planowanym czasie zakończono 
zebranie, obradujący udali się na wspólny obiad a następnie w drogę powrotną do 
swoich miast. 
Reprezentantem Koła Młodych PZITB Oddział Rzeszów w Zebraniu KMK był Maciej 
Ilko – przewodniczący. 
 

 
 

 
                 Uczestnicy zebrania Komitetu Młodej Kadry   
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Informacja o Dniach Otwartych Politechniki Rzeszowskiej 
 

W dniach 30-31 marca Politechnika Rzeszowska zorganizowała Dni Otwarte dla 
uczniów szkół średnich. Atrakcją pierwszego dnia była m.in. strefa wystawiennicza 
mieszcząca się na terenie Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego          
i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej (bud. V, al. Powstań-
ców Warszawy 12). W strefie wystawienniczej usytuowane zostały stoiska wydzia-
łów oraz stoiska kół naukowych i organizacji. 
Jednym ze stoisk było stoisko Koła Młodych PZITB O/Rzeszów. Główną atrakcją 
stoiska Koła była makieta placu budowy, która stała się jednocześnie torem prze-
szkód. Uczestnicy wydarzenia mogli poruszać się po niej zdalnie sterowanymi 
modelami LEGO. Przy stoisku można było wziąć udział w konkursie na gięcie pręta 
kompozytowego oraz w konkursie fotograficznym, a także sprawdzić swoją wiedzę 
ogólnobudowlaną w quizie. Na zwycięzców poszczególnych konkursów czekały  
nagrody ufundowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA. 
Członkowie Koła pokazali również kronikę z dotychczasową działalnością oraz 
opowiadali dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia. 
Na koniec warto wspomnieć, że stoisko Koła Młodych było jednych z najchętniej 
odwiedzanych stoisk całej strefy wystawienniczej i dostaliśmy zaproszenie                      
na   kolejne wydarzenia: Festiwal Nauki i Techniki Kolbuszowa 28-29 kwietnia, oraz 
"Dzień Odkrywców" - 8 Interaktywny Piknik Wiedzy w Rzeszowie. 
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Wyjazd integracyjny do Krakowa 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. 
 
Podczas ostatniego marcowo-kwietniowego weekendu dziewięcioro członków 
Młodej Kadry O/Rzeszów wzięło udział w wyjeździe integracyjnym zorganizowa-
nym przez Koło Młodych PZITB Kraków. Oddział Krakowski oprócz atrakcji integra-
cyjnych zapewnił m.in. wyjazd na budowę Centrum Społeczno - Kulturalnego po-
wstającego przy Placu Skulimowskiego w centrum Wieliczki. Nowo powstający 
budynek ma być gotowy pod koniec 2017 r. i będzie połączony z zabytkową staj-
nią, której nie można było wyburzyć. W budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego 
będzie miała swoją siedzibę Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, 
która w nowych pomieszczeniach znajdzie odpowiednie warunki do działalności. 
Oprócz wypożyczalni książek dorosłych jak też dla dzieci i młodzieży, czytelni cza-
sopism, naukowej i komputerowej, kącika malucha, mediateki będzie tam sala  
widowiskowo-kinowa, sala konferencyjna, kawiarnia oraz całe zaplecze techniczne 
i socjalne. Po wizycie na placu budowy miało miejsce zwiedzanie zabytkowego 
budynku Sukiennic, gdzie mieści się jedna z największych w Polsce stałych wystaw 
XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby. Podczas zwiedzania Starego Miasta        
w Krakowie nie mogło oczywiście zabraknąć odwiedzenia Zamku Królewskiego             
na Wawelu.  
Oprócz członków Oddziału z Krakowa w mini zjeździe udział wzięli przedstawiciele 
Lublina, Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Pogoda dopisała co umożliwiło Nam                
spędzenie tego weekendu wyjątkowo aktywnie. 
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5.   KOŁA PZITB W KROŚNIE 
 

 
W dniu 18 stycznia br. w restauracji WYSZYNK  
w Galerii Zawodzie w Krośnie odbyło się spo-
tkanie noworoczne zorganizowane dla Koła 
Miejskiego w Krośnie i Koła Zakładowego przy 
KPB w Krośnie.   
W spotkaniu uczestniczyło około 20 człon-
ków. Sponsorem spotkania była firma BASF 
Polska, która prezentowała swoje wyroby.  Po 

prezentacji produktów firmy BASF każdy z uczestników otrzymał 
szczegółowe materiały w postaci ulotek z pełną charakterystyką   
prezentowanego produktu.  
Następnie omówiono sprawy organizacyjne oraz bieżące Kół.   
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem dla wszystkich                    
zaproszonych, a przy kawie i ciastku prowadzono miłe i sympatyczne 
rozmowy.  
Informację przekazała przewodnicząca Koła Miejskiego w Krośnie.  
 
 
 
6.  KOŁO  SENIORÓW 

 
 W dniu 19 stycznia 2016 r. odbyło się uro-
czyste zebranie noworoczne Koła Seniorów.  
W pierwszej części Prezydium Zarządu              
Oddziału przeprowadziło swoje zebranie                      
w trakcie  którego oprócz wystąpień                 
przewodniczącego kol. Jacka Hessa PZITB 
głos zabrali pozostali członkowie. 
Uroczystym punktem porządku zebrania 

było wręczenie odznak   i dyplomów dla Zasłużonych Seniorów. 
Wręczenia dokonał przewodniczący Oddziału PZITB w Rzeszowie   
Kol. Jacek Hess.  
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Odznaki i dyplomy Godności „Zasłużonego Seniora” otrzymali: 
 
1. Kol. Adam Jakóbczak   

 
 
2. Kol. Adam Reichhart 

 
 

3. Kol. Kazimierz Mrozik 
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4. Kol. Jerzy Styś 

 
 
5. Kol. Piotr Zoła (który ze względów osobistych nie mógł 

uczestniczyć w zebraniu). 
 
W drugiej części przewodniczący Oddziału kol. Jacek Hess wraz                   
z przewodniczącym Koła Seniorów kol. Jerzym Stysiem złożyli 
wszystkim zebranym życzenia z okazji Nowego 2017 Roku. 
 
Po krótkim przedstawieniu spraw organizacyjnych przez przewodni-
czącego Koła Seniorów rozpoczęła się dyskusja oraz rozmowy przy 
kawie. 
 

 
Uczestnicy spotkania      
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7.   Z ŻAŁOBNEJ KARTY                     

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2017 r.                     

odszedł od nas na zawsze nasz Drogi Kolega 
mgr inż. Andrzej Pietrzyk 

 

 
Autorem fotografii jest Marian Misiakiewicz 

 
Magister inżynier ANDRZEJ PIETRZYK  urodził się 30 marca 1936 r. w Piotrkowie 
Trybunalskim, a po ukończeniu liceum w latach 1953 – 1959 studiował na Wydzia-
le Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  
Dyplom magistra inżyniera budownictwa uzyskał po obronie pracy „Fundament 
pod turbozespół TK 50”. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w „Energoprojekcie 
Gliwice”, a później w Biurze Projektów Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu            
i w Biurze Projektów w Bielsku-Białej, wykonując projekty obiektów budownictwa 
przemysłowego oraz pełniąc nadzory inwestorskie. 
W 1971 r. podjął studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej. Zamierzoną 
pracę wykonał w całości, niestety nie nadał jej ostatecznej formy edytorskiej               
i nie złożył do publicznej obrony. 
W 1974 r. przeprowadził się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę na stanowisku                  
starszego wykładowcy w ówczesnym Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Politech-
niki Rzeszowskiej. Pracował tam aż do emerytury i także później, czynnie uczestni-
cząc w działalności naukowej. Wypromował ponad stu inżynierów i magistrów 
inżynierów budownictwa, inspirował młodszych kolegów do podejmowania               
ciekawych badań, kończących się dysertacjami doktorskimi. Opiekował się                 
studenckimi praktykami wakacyjnymi, a od 1981 r. kierował pracami Studenckiego 
Koła Naukowego Budowlanych. Członkowie tego Koła, pod szyldem Studenckiej 
Spółdzielni Pracy „Rzech” wykonali wiele pożytecznych dla regionu ekspertyz               
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i projektów budowlanych. Była to dla tych młodych ludzi prawdziwa szkoła               
profesjonalnego projektowania. Dodatkowo kol. Andrzej Pietrzyk pracował także 
na pół etatu jako weryfikator projektów w rzeszowskim „Miastoprojekcie”. 
Przez wiele lat był aktywnym członkiem Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy 
Oddziale PZITB w Rzeszowie, a w latach 1990 – 1993 oraz 1996 – 2002 członkiem 
Sądu Koleżeńskiego w tymże oddziale. Od chwili jej powstania był członkiem                 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wykonywane ekspertyzy, prace badawcze i projektowe (posiadał pełne uprawnie-
nia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego) zaowocowały zgłoszeniem 
kilkunastu patentów z zakresu budownictwa, a ich wyniki prezentował w artyku-
łach oraz referatach wygłaszanych na krajowych konferencjach naukowych.  
Za działalność dydaktyczną, badawczą, inżynierską i społeczną otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień, w tym Srebrną i Złotą Odznakę Honorową PZITB a w roku 
1989 Srebrny Krzyż Zasługi. 
Mgr inż. Andrzej Pietrzyk był szanowany przez kolegów i studentów za głęboką 
wiedzę, gotowość do współpracy i bezinteresownej pomocy. Wielu z Jego               
dyplomantów i uczniów dziś stanowi trzon kadry wiodących podkarpackich firm 
budowlanych i projektowych, pracuje także w organach administracji budowlanej 
oraz w Politechnice Rzeszowskiej. Do ostatnich dni życia, będąc niekwestionowa-
nym autorytetem, zawsze służył radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów           
inżynierskich.  
W chwilach wolnych od pracy uprawiał wspinaczkę wysokogórską i szkolił młodych 
adeptów alpinizmu (w okresie studiów ćwiczył judo i ukończył kurs taternictwa). 
Był prezesem Klubu Wysokogórskiego w Rzeszowie i w 1977 r. zorganizował oraz 
kierował zimową wyprawą w góry Iranu – „Iran 77”, w czasie której, poprowadził      
z J. Rajzerem nową drogę północno-wschodnim filarem Takhte Soleiman                 
(na wysokość 4650 m n.p.m. – pierwsze zimowe wejście). Trzyosobowy zespół z    
tej wyprawy dokonał pierwszego zimowego przejścia drogą Steinauera na szczyt 
Alam Kuh (4840 m n.p.m.). 
Zmarł niespodziewanie 30 stycznia 2017 r. i został pochowany na Cmentarzu                
Pobitno w Rzeszowie. 
Kolega Andrzej Pietrzyk był gorącym patriotą, utalentowanym i posiadającym 
ogromną wiedzę inżynierem, cenionym nauczycielem akademickim, a także                  
człowiekiem pełnym humoru i gotowym w każdej chwili służyć pomocą innym. 
Takim trwale wpisał się w historię budownictwa Podkarpacia, pamięć współpra-
cowników, kolegów i wychowanków. 
 

 
Opr. Zbigniew Plewako   

22 
 

8.  INFORMACJE BIEŻĄCE 
           
 

 Zarząd Główny podjął Uchwałę w sprawie opłaty manipula-
cyjnej związanej z przyznaniem uprawnień Rzeczoznawcy 
Budowlanego PZITB w wysokości 500 zł.  

 
 

 Szanowne Koleżanki i Koledzy ZO PZITB w Rzeszowie organi-
zuje Konkurs wspomnień z budów Podkarpacia. Zwracamy się 
z prośbą o nadsyłanie swoich wspomnień i ciekawych wyda-
rzeń z budów, które realizowaliście lub w których uczestni-
czyliście.  Wspomnienia te zostaną wykorzystane w publika-
cji, którą zamierzamy opracować w najbliższym czasie. 
Materiały prosimy przesyłać do 31 grudnia 2017 r. w formie 
elektronicznej (na meila: rzeszow.pzitb@gmail.com) lub               
papierowej (PZITB O/Rzeszów ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów.)     
 
 

 W siedzibie Oddziału w grudniu 2016 r. został zakończony 
remont węzłów sanitarnych w łazienkach na III piętrze.  
Obecnie realizowana jest wymiana drzwi wejściowych oraz 
wymiana posadzki w sali konferencyjnej jak również wymiana 
pochwytów balustrady klatki schodowej. 
 
 

 W dniach 22.04 – 14.05.2017 r. odbędzie się sesja wiosenna 
kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia         
budowlane. Osoby zainteresowane zobowiązane są przesłać 
do Oddziału wypełnioną kartę zgłoszeniową, pobraną                   
z naszej strony internetowej (www.pzitb.rzeszow.pl)   
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9. ZAPROSILI  NAS 
 
 

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w licznych spotkaniach                                          
i uroczystościach na które zostaliśmy zaproszeni: 

 
13.01.2017  Konferencja WORKCAMP Młodej Kadry PZITB; 
16.01.2017 Komitet Budowy Pomnika Piłsudskiego w Rzeszowie – 

spotkanie noworoczne; 
18.01.2017  Spotkanie noworoczne członków PZITB  Koła Miejskie-

go i Koła Zakładowego przy KPB w Krośnie;  
06.02.2017  KWADRAT Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna; 
10.02.2017  Spotkanie Klastra Budowlanego „INNOWATOR”; 
22.02.2017  MILENIUM Gazeta Budowlana seminarium 
                      „Architektura i budownictwo”; 
04.03.2017      XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; 
07.03.2017  Posiedzenie Głównej Komisji Odznaczeń PZITB W-wa;  
7-8.03.2017 Posiedzenie Klubu Prezesów Polski Południowej; 
14.03.2017  Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie; 
18.03.2017  Zebranie Komitetu Młodej Kadry PZITB w Warszawie;  
21.03.2017  Międzynarodowa Konferencja BULD2LC w Rzeszowie 

poświęcona budownictwu energooszczędnemu; 
29.03.2017 Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;  
29.03.2017 MILENIUM Gazeta Budowlana seminarium 
                      „Instalacje sanitarne i technika grzewcza”; 
30.03.2017 Dni otwarte Politechniki Rzeszowskiej; 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie 

35-060 Rzeszów ul. PCK 2,       NIP 813-10-09-483,        REGON 690 267 817 
Tel.  17 862 41 35,   17 852 13 89,            e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com 
Biuletyn opracowali: Barbara Tekiela i Jacek Hess. 

 
Rzeszów, marzec  2017 r. 


