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ZAWARTOŚĆ BIULETYNU 
 

1. Słowo wstępne 
2. Szkolenia, seminaria 
3. Koło Młodych 
4. Członkowie Zbiorowi – prezentacja 
5. Cudze chwalicie … - ciekawe zakątki Podkarpacia 

 
 
 

SŁOWO WSTĘPNE 
 

Drogie Koleżanki!    
Drodzy Koledzy! 
 

Drugi kwartał bieżącego roku był dla naszego Oddziału okresem 
znacznej aktywności  zarówno w działalności  statutowej jak i gospodarczej. 
Kolejna edycja cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu na                      
uprawnienia budowlane, kolejna edycja konkursu „Budowa Roku                    
Podkarpacia”, intensywna działalność rzeczoznawcza to główne nurty                
tej aktywności. 

Istotnym elementem działalności gospodarczej były: konserwacja              
instalacji klimatyzacyjnej oraz konserwacja i malowanie dachu budynku               
i obróbek blacharskich. 

Po okresie wakacyjnym planowane jest uroczyste podsumowanie 
konkursów „Budowa Roku Podkarpacia” organizowanych przez PZITB 
oraz trzy inne Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne. 

Na okres wakacyjno-urlopowy członkom i sympatykom PZITB życzę 
pogodnego i efektywnego wypoczynku. 

 
 
 

                       Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Adam Jakóbczak 

Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2. SZKOLENIA, SEMINARIA   
 

16 kwietnia  – odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy                      
quick-mix sp. z o.o. na temat: Innowacyjne rozwiązania systemowe                
izolacji i systemów elewacyjnych w ofercie quick-mix 

Program seminarium: 
1. Systemy ociepleń budynków oraz budowli 
2. Kompleksowe systemy uszczelnień balkonów oraz tarasów 
3. Nowoczesne izolacje przeciwwodne budynków oraz budowli 

 
Seminarium  prowadzili: mgr inż. Grzegorz Lechowski Product Manager                                    
i mgr inż. Tomasz Soból Doradca Techniczno-Handlowy Firmy quick-mix Sp. z o.o. 
 
 
 

 
 
 

Prowadzący seminarium - Product Manager mgr inż. Grzegorz Lechowski                                                              
i Doradca Techniczno-Handlowy mgr inż. Tomasz Soból 
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Uczestnicy seminarium 
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W dniu  24 września  – planujemy zorganizować  seminarium szkoleniowo-
promocyjne firmy  SINIAT Sp. z o.o. na temat: Systemy Suchej Zabudowy 
NIDA - bezpieczeństwo systemu, nowe rozwiązania techniczne 

Program seminarium: 
1. Bezpieczeństwo Systemów Suchej Zabudowy – podstawowe zasady                 

projektowania, nadzorowania i odbioru. 
2. Prezentacja Systemów Suchej Zabudowy NIDA. 
3. Nowości w ofercie: płyty do pomieszczeń mokrych i zastosowań                        

zewnętrznych Nida Hydro, płyty o zwiększonej odporności na uderzenia Nida 
Twarda. 

 
Wszystkich  zainteresowanych  serdecznie zapraszamy 
 
 
 
3. KOŁO MŁODYCH 

 
 

 
 

 
1. W dniach 9-10 i 20-21 kwietnia br. w siedzibie 

Oddziału PZITB dla członków Koła Młodych przeprowa-
dzono  szkolenie na temat kosztorysowania z użyciem 
programu   ZUZIA wraz z warsztatami. 
 
 
 

 
 
     Łukasz Kwolek 

 
Tematyka szkolenia: 
 Przepisy prawne regulujące zakres kosztorysowania robót                        

budowlanych.  Definicje i podstawowe pojęcia. 
 Kosztorys na roboty budowlane. 
 Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – zasady                        

i  metody sporządzania według obowiązujących przepisów                   
prawnych. 

 Przedmiar / obmiar robót budowlanych. 
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 Podstawowe zagadnienia związane z kosztorysowaniem                       
komputerowym. 

 Wprowadzenie do programu ZUZIA. 
 Katalogi norm rzeczowych. Wyszukiwanie pozycji. 
 Narzuty kosztorysowania. 
 Określanie metody kalkulacji. Cenniki.  
 Kosztorys – budowa struktury. 
 Typy pozycji kosztorysowych. Praca na zestawieniach RMS. 
 
 

               
Rafał Pasławski                                           Karol Ostrowski 

 
 
2. 27 kwietnia na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa,              
Inżynierii Środowiska i Architektury  odbyła się konferencja pod hasłem  
„KOBIETA NA BUDOWIE”.  
W dalszym ciągu w społeczeństwie tkwi przekonanie, że miejsce kobiety 
jest wszędzie, ale nie na budowie. Stereotyp ten obalały podczas                   
konferencji pt. „Kobieta na budowie” panie, które w branży budowlanej 
są od wielu lat. Opowiedziały o swoich doświadczeniach, trudnościach 
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Konferencję zorganizowało Koło 
Młodych przy PZITB Oddział w Rzeszowie.  
Wśród prelegentów znalazły się: Joanna Piotrowska inspektor nadzoru 
robót branży mostowej,  Edyta Sadowska inżynier budowy,  Bernadetta 
Świder mistrz budowy oraz Marta Kiernia-Hnat kierownik laboratorium. – 
Mówi się, że z kobietą na placu budowy jest jak z kobietą na statku,                 
niechybnie zatonie – rozpoczęła humorystycznie Joanna Piotrowska. 
Rzeczywiście ciągle w społeczeństwie panuje przekonanie, że miejsce pań 
jest w kuchni, a nie zauważa się potencjału kobiecego spojrzenia, energii, 
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estetyki i charakteru. Dlatego też głównym celem konferencji była                    
prezentacja wizerunków kobiet, które od lat działają w „budowlance”                 
i niejednokrotnie radzą sobie lepiej, niż niejeden mężczyzna. 

Płeć piękna na budowie musi zmagać się z wieloma problemami.  
Poza trudnościami związanymi z działaniami na placu, strojem i często 
uciążliwą pogodą, dochodzą przeszkody typowo kobiece, jak ciąża, dom, 
dzieci czy makijaż. No i różnego rodzaju spojrzenia mężczyzn. Kolejnym 
zagadnieniem jest relacja z współpracownikami na budowie. Nie każdy 
mężczyzna chce słuchać poleceń kobiety. – Na placu budowy miłymi słów-
kami i grzecznym uśmiechem nic nie wskóramy. Niestety niejednokrotnie 
bez „wiązanki” nic się nie da zrobić, bo panowie zwyczajnie nie chcą słyszeć 
tego, co się do nich mówi – opowiada z uśmiechem Marta Kiernia-Hnat, 
kierownik laboratorium budowlanego. 

Panie przyznają, że nie jest im obca stanowczość, mocne słowa          
i nieustępliwość. Nie ukrywajmy, żeby kobieta liczyła się wśród mężczyzn 
musi pokazać swoją wiedzę i determinację. Jednak mimo wielu spięć                     
i nieporozumień najbardziej istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. 
W tej kwestii niezależnie czy to kobieta czy mężczyzna, musi dbać o                   
bezpieczeństwo pracy „swoich ludzi”. 

W obradach konferencji nie zabrakło również mężczyzn. Wśród gości 
znaleźli się: Adam Jakóbczak – przewodniczący Oddziału PZITB w                      
Rzeszowie, Zbigniew Detyna – przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB, 
Tadeusz Gratkowski - prezes Rady Nadzorczej Inżynieria Rzeszów,                            
dr hab. inż. Adam Reichhart prof. PRz,  dr inż. Grzegorz Bajorek. 
Podsumowaniem była dyskusja, podczas której uczestnicy i prelegenci 
wymienili się spostrzeżeniami. 

Konferencję „Kobieta na budowie” zorganizowało Koło Młodych przy 
Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w                       
Rzeszowie, które działa pod opieką dr inż. Lidii Budy-Ożóg.  

Patronat nad spotkaniem objęły: Polski Związek Inżynierów                          
i Techników Budownictwa, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i 
Architektury oraz kampania Honor Inżyniera. 

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie 
naszych działań.  
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Panie prelegentki 

 

 
 

 
 

Zaproszeni goście i uczestnicy       
konferencji 
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3. W dniach 29-31 maja we Wrocławiu odbył się XIII Krajowy Zjazd 
Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB zorganizowany przez Koło 
Młodych PZITB przy Politechnice Wrocławskiej. W stolicy województwa 
dolnośląskiego spotkali się reprezentanci 15 Oddziałów PZITB oraz 
przedstawiciele Zarządu Głównego Związku.  
 
Zjazd rozpoczął się od przywitania uczestników oraz wystąpień władz PZITB 
i zaproszonych gości. Następnie głos oddano prelegentom sesji naukowo-
technicznej. Jako pierwszy wystąpił pan Jacek Dudkiewicz, projektant 
wrocławskiego kompleksu budynków Sky Tower. Opisał on konstrukcję             
i architekturę tych obiektów oraz omówił jak od strony technicznej 
przebiegał proces ich projektowania. Drugi wykład wygłosił prof. Antoni 
Biegus, który bardzo szczegółowo opowiadał o przyczynach katastrofy hali 
wystawienniczej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich                     
w Chorzowie w 2006 r.  
Kolejne wystąpienia dotyczyły: 
 projektowania otwartych parkingów stalowych (pani Celina Kowalska - 

ArcelorMittal) 
 budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (pan Jan Zioberski) 
 materiałów i technologii hydroizolacyjnych firmy Sika (pan Jakub 

Sąsiadek – Sika Poland) 
 rewitalizacji Hali Stulecia (pan Daniel Czerek). 
 
Po zakończeniu sesji naukowo-technicznej odbyła się sesja sprawozdawcza, 
podczas której przedstawiciele kolejnych kół mówili o działalności w swoich 
Oddziałach oraz ogólna dyskusja o stanie stowarzyszenia.  
Po obradach oraz obiedzie część delegatów udała się na spektakl do teatru, 
a część, która spóźniła się do teatru, odwiedziła wrocławski rynek.  
 
Późnym wieczorem rozegrana została I Miejska Gra Inżynierska polegająca 
na jak najszybszym zlokalizowaniu wytyczonych punktów w mieście, 
odpowiedzi na przygotowane pytania oraz, w części finałowej, budowie jak 
najwyższej konstrukcji z udostępnionych materiałów papierniczo-
biurowych. Do udziału w grze uczestnicy zjazdu zostali podzieleni losowo 
na 9 rywalizujących ze sobą kilkuosobowych zespołów. Formuła zabawy 
bardzo się wszystkim spodobała -  wyrażono nadzieję, że wpisze się ona na 
stałe do programów kolejnych zjazdów. 
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Następnego dnia miały miejsce: 
 wycieczka do Afrykarium 
 wycieczka do Hali Stulecia (z pokazem video mapping) 
 wycieczka na plac budowy remontowanego Pawilonu Czterech Kopuł 
 zwiedzanie Wrocławia 
oraz dodatkowa dyskusja na temat aktywności Młodej Kadry, uroczysta 
kolacja zamykająca zjazd i impreza integracyjna.  
 
Ostatniego dnia zjazdu zaproponowano uczestnikom wycieczkę na punkt 
widokowy wieżowca kompleksu Sky Tower. 
 
XIII Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB dzięki 
koleżeńskiej atmosferze, interesującym  wykładom, sprzyjającej pogodzie 
oraz wielu atrakcjom towarzyszącym należy uznać za bardzo udany.  
 
Serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tym wydarzeniu kieruję 
do przesympatycznej ekipy organizacyjnej z Koła Młodych PZITB we 
Wrocławiu :) 
 
Autor:  Kamil Kułaga 
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Fotografie: Dworzec Wrocław Główny; Hala Stulecia; konstrukcja zadaszenia dziedzińca 
Pawilonu Czterech Kopuł; wybieg pingwinów w Afykarium 
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4. CZŁONKOWIE ZBIOROWI  
 
 
INŻYNIERIA RZESZÓW  SPÓŁKA                
AKCYJNA  to  czwarty na naszej liście              
Członek Zbiorowy  (kwiecień  2002 r.). 
Prezesem  Zarządu jest Pan mgr inż. Jerzy Żyła 
 
INŻYNIERIA RZESZÓW to firma budowlana  
działająca od 1990 roku.   

Obszarem działalności Firmy jest teren całej 
Polski,  a przede wszystkim rejon  Polski  połu-
dniowo - wschodniej (województwa: podkar-
packie,  lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie 
oraz  mazowieckie), gdzie od początku istnienia firma zyskuje dobre opinie  
Inwestorów  z sektora publicznego jak  i prywatnego co sprzyja pozyskiwa-
niu nowych kontraktów. 

 INŻYNIERIA zatrudnia około 220 pracowników o wysokich kwalifikacjach,  
z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. 

Wykonuje roboty budowlano-montażowe                   
z zakresu: 

 budownictwo inżynieryjne (obiekty 
ochrony środowiska), 

 budownictwo kubaturowe 
 budownictwo przemysłowe,  
 obiekty specjalistyczne,  
 sieci zewnętrzne,  
 roboty specjalistyczne (ścianki szczel-

ne, przewierty sterowane, obiekty                     
inżynierskie, umocnienie wykopów). 
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5. CUDZE CHWALICIE  –  SWEGO NIE  ZNACIE 

CIEKAWE ZAKĄTKI PODKARPACIA 
 

Zapałów (powiat jarosławski, gmina Wiązownica) 

W Zapałowie znajduje się czynna cerkiew prawosławna pod                          
wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana. Jest to dawna cerkiew   
greckokatolicka, wybudowana w latach 1926-1927. Po II wojnie 
światowej po wysiedleniu ludności greckokatolickiej (Ukraińców) 
została  przejęta przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.  
Wpisana do rejestru zabytków 28 kwietnia 1992 pod nr A/441. 
Przy cerkwi wzniesiono obelisk z sześcioramiennym krzyżem,                 
upamiętniający deportację ludności ukraińskiej (monument został 
poświęcony 30 maja 1997, w 50. rocznicę rozpoczęcia Akcji „Wisła”).  
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Opis i zdjęcia zaczerpnięto ze stron:  
https://idziepoziemi.wordpress.com 
https://mapy.eholiday.pl   
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Wszystkim naszym Czytelnikom  

życzymy słonecznych wakacji  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn opracowali: 
Barbara Tekiela  
Adam Jakóbczak 


