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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 

Drogie Koleżanki!    
Drodzy Koledzy! 

 
 

Trzeci kwartał br. rozpoczął się uroczystym podsumowaniem konkursów     
„Budowa Roku Podkarpacia” organizowanych przez PZITB, PZITS oraz SITK. 
Uroczystość miała miejsce w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w dniu 3 lipca br. 
Głównym organizatorem uroczystości była Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynie-
rów i Techników Budownictwa. 

Obchody jubileuszowe 80-lecia PZITB na szczeblu Oddziału odbyły się na  
uroczystym Zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 19 września 2014 r. 
Obchody centralne miały miejsce w ramach Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZITB w Krynicy  w dniu 16 września br. 

Rozpoczęty IV kwartał będzie okresem przygotowania do organizacji kolejne-
go konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” oraz planu pracy Oddziału                           
na  rok 2015. 
 
 

mgr inż. Adam Jakóbczak 
Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2. ZATRUCIE CZADEM!  
 

 Rozmowa z Jerzym Stysiem z Rzeszowskiego Oddzia-
łu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: 

- Dwanaście osób zatruło się wczoraj tlenkiem węgla. 
Co można zrobić, by ustrzec się czadu we własnym domu? 

- Jest kilka sposobów, które pomagają uchronić się 
przed tym zagrożeniem. Do najważniejszych należą dopływ powietrza z zewnątrz 
do mieszkania, i właściwy kierunek przepływu powietrza w mieszkaniu. Cyrkulacja 
powinna odbywać się w następującym kierunku: od pomieszczeń o najmniejszym 
zanieczyszczeniu powietrza,  czyli pokoi do pomieszczeń o mniejszym zanieczysz-
czeniu powietrza tj. kuchni, łazienki, WC. Taki kierunek przepływu powietrza za-
bezpiecza przed rozprzestrzenianiem się tlenku węgla.  

- Co może zaburzyć prawidłowy ruch powietrza? 
- Chociażby szczelne zamykanie drzwi pomiędzy poszczególnymi pomiesz-

czeniami. W takiej sytuacji w dolnej części skrzydła drzwiowego między pokojami a 
przedpokojem powinna być szczelina nie mniejsza niż 1,5 cm. Pamiętajmy jednak, 
że nie spełni ona swojej funkcji, jeżeli zniweluje ją próg, który zadziała jak tama lub 
koc podkładany pod drzwi, aby „nie ciągnęło”. Bardzo poważnie zakłóca przepływ 
powietrza włączenie wentylatora w okapie kuchennym. 

- Co się stanie, gdy zbytnio uszczelnimy mieszkanie, np. zamkniemy na-
wiewniki okienne lub nie zadbamy, by pomiędzy drzwiami, a podłogą znalazła 
się szczelina? 

- Grozi to zakłóceniem obiegu powietrza lub wręcz odwróceniem jego kie-
runku. Skutkuje to wyciąganiem z kanału spalinowego zanieczyszczeń tak, jakby-
śmy mieli w kuchni czy łazience zamontowany wentylator. Taki wsteczny ciąg, 
który jest bardzo zdradliwy, możemy wyczuć np. kąpiąc się w zimny dzień wyczu-
jemy w łazience powiew zimnego powietrza, które napłynie przez kratkę wentyla-
cyjną.  

- W takich sytuacjach wiele osób po prostu zakleja kratkę. Słusznie? 
- Nie. Takie praktyki nie zlikwidują ciągu wstecznego. Problem zniknie, gdy 

zadbamy o prawidłowy dopływ powietrza do mieszkania i cyrkulację powietrza w 
mieszkaniu. Kolejna ważna sprawa, to konieczność zadbania o drożność przewo-
dów kominowych. Gdy nie będą drożne kanały spalinowe, trujące spaliny cofną się 
do pomieszczenia.  

- Jak często trzeba sprawdzać przewody kominowe? 
- Raz w roku. Precyzuje to prawo budowlane. Wiem, że wielu administrato-

rów pamięta o tym nawet dwa razy w roku i chwała im za to. Pamiętajmy również, 
że kanały kominowe nie mogą być poddawane żadnym samodzielnym przerób-
kom. Wystarczy nawiercić jeden otworek, a już funkcja kanału będzie zaburzona.  

Rozmawiała:  Redaktor Ewa Kurzyńska  Polskie Radio Rzeszów   
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3. KONKURS „BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2013”   
 
 

W dniu 3 lipca 2014 r. w Sali Audytoryjnej  im. ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie, odbyła się  Gala finałowa konkursu „Budowa 
Roku Podkarpacia 2013" organizowana przez PDK OIIB wspólnie 
ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.   

                            
W tym roku do konkursu organizowanego przez PZITB, Komisja 
Konkursowa zakwalifikowała 15 obiektów w podziale na sześć           
kategorii: 

o Obiekty mieszkalne 
o Obiekty użyteczności publicznej 
o Obiekty dydaktyczno-naukowe 
o Obiekty produkcyjno-usługowe 
o Obiekty modernizowane 
o Obiekty infrastruktury  

 
W tegorocznym konkursie  przyznano  jedną Nagrodę I Stop-

nia z Diamentem, jedenaście Nagród  I Stopnia oraz trzy Nagrody 
Drugiego Stopnia. 

 
Nagrody wręczał Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Wiceprzewodniczący Oddziału PZITB O/Rzeszów 
Pan Edward Gala oraz Przewodniczący Rady PDK OIIB Pan               
Zbigniew Detyna.  
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OBIEKTY   MIESZKALNE 
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 
- Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Firma OMEGA s.c. S. Lecki, B. Grzebyk, Rzeszów 
 
2. „GARDEN PLACE” Zespół budynków mieszkalnych Nr 1 i Nr 2                 

Rzeszów - Zalesie  ul. Dunikowskiego - Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Trzebownisko 
 
3. Budynek mieszkalny wielorodzinny  Mielec ul. Warneńczyka - 

Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Centro-Bud Development Sp. z o. o. Mielec 
 
 

OBIEKTY  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
1. NZOZ przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego na Centrum Medyczne – Krasne - Nagroda Pierwszego 
Stopnia oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 

 
2. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 15 w  Rzeszowie                     

ul. Budziwojska - Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Gmina Miasto Rzeszów  

 
OBIEKTY  DYDAKTYCZNO-NAUKOWE 

1. Budynek Zespołu Laboratoriów dla Wydziału Budowy             
Maszyn  i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 
Rzeszów ul. E. Plater - Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa 
Roku  Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
SKANSKA S.A. Warszawa 
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2. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii            
Wytwarzania Mielec ul. Wojska Polskiego - Nagroda Pierwszego 
Stopnia oraz tytuł  Budowa Roku   Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Powiat Mielecki 
 

3. Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska               
Rzeszów – Zalesie ul. Zelwerowicza - Nagroda Pierwszego Stopnia               
oraz tytuł  Budowa Roku Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Uniwersytet Rzeszowski 
 
 

OBIEKTY  PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 
1. Budynek usługowo-magazynowo-produkcyjny Tajęcina - 
Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z o.o. Rzeszów 

 
2. Terminal AUDI AUTORUD - Nagroda Pierwszego Stopnia             
oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
AUTORUD S. Górski, S. Sobiło Sp. J. Stalowa Wola 
 

OBIEKTY  MODERNIZOWANE 
1. Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku biurowego 
Krosno ul. Tysiąclecia  - Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa 
Roku  Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok 

 
2. Rewitalizacja kompleksu powojskowego na bibliotekę              
publiczną - Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku               
Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Gmina Miejska Przemyśl 
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OBIEKTY  INFRASTRUKTURY 
 

1. Drogowe przejście graniczne w Budomierzu - Nagroda Pierw-
szego Stopnia z Diamentem oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
ERBUD S.A. Warszawa 
 

 
Drogowe przejście graniczne w Budomierzu 

 
2. Fontanna multimedialna Rzeszów al. Lubomirskich - Nagroda 
Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. 
 
3. Most im. Narutowicza przez rzekę Wisłok - Nagroda Pierwsze-
go Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2013. 
Zgłaszający obiekt do Konkursu – odbiorca nagrody: 
Gmina Miasto Rzeszów 
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Informujemy Państwa, że na portalach internetowych firm i instytucji 
zainteresowanych konkursem „Budowa Roku Podkarpacia 2013”  
zamieszczone zostały ciekawe artykuły. Wybrane prezentujemy poniżej.  

 
 
 
 
 

 
 

Budowa Roku Podkarpacia 2013 
Utworzono: piątek, 04, lipiec 2014 14:57 | Sebastian Kieszkowski 
 

 

Po raz kolejny nagrodzono najlepsze inwestycje budowlane na Pod-
karpaciu. Wśród nich znalazły się aż dwadzieścia trzy obiekty, m.in.: 
mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcyjno-usługowe, ale   
także obiekty drogowe, czy mostowe. Wyróżnienia wręczyli               
zwycięzcom organizatorzy gali oraz Marszałek Województwa              
Podkarpackiego Władysław Ortyl. 

Nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 
2013 otrzymało w sumie 15 inwestycji, wśród nich znalazły się m.in.: 
Budynek Zespołu Laboratoriów dla Wydziału Budowy Maszyn            
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpackie Centrum             
Innowacyjno-Badawcze Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
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droga krajowa łącząca obwodnicę Rzeszowa z drogą ekspresową              
S-19 i autostradą A-4 i most im. Narutowicza w Rzeszowie. 

Wśród laureatów znalazły się również takie inwestycje jak: blok     
kogeneracyjny w Ciepłowni Łężańska w Krośnie, hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie, Zespół Budynków               
Mieszkalnych „Garden Place w Rzeszowie”. 

Nie zabrakło również inwestycji, do powstania których przyczynił się 
Samorząd Województwa Podkarpackiego poprzez finansowe wspar-
cie, jak: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania w Mielcu, Hangary dla statków powietrznych w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, a także most w Kuryłówce, czy 
most przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju. 

Marszałek Władysław Ortyl, przemawiając do zgromadzonych                 
na sali złożył nagrodzonym gratulacje oraz życzył im kolejnych             
sukcesów i równie wspaniałych inwestycji. Tegoroczna edycja               
konkursu została przeprowadzona przez pięć stowarzyszeń naukowo-
technicznych działających na terenie Podkarpacia. 
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www.podkarpackie.pl  
 

 
 

 
 

2014.07.15  

Statuetka i dyplom w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia 
za modernizację kompleksu przy ul. Grodzkiej  
4 lipca br. w Sali Audytoryjnej im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego Urzędu                 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się gala 
Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2013. Wśród nagrodzonych 23 obiektów, 
najlepszych inwestycji budowlanych na Podkarpaciu, znalazła się nowa siedzi-
ba Przemyskiej Biblioteki Publicznej - nagrodzono rewitalizację kompleksu 
powojskowego przy ul. Grodzkiej na potrzeby właśnie tej instytucji kultury. 
 
Nagroda pierwszego stopnia i tytuł Budowa Roku Podkarpacia dla inwestora, 
czyli Gminy Miejskiej Przemyśl, przypadła w kategorii "Obiekty modernizowa-
ne". W imieniu Prezydenta Miasta statuetkę i dyplom odebrał Naczelnik             
Wydziału Inwestycji Leszek Strojny. Gościem gali był w tym roku Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który wręczył laureatom na-
grody. Konkurs jest  organizowany kolejny rok wspólnie przez Podkarpacką 



 11

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów                  
i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki oraz Związek Mostowców              
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko - Lubelski. 
INFO UM 
 

  
 
 

 
 

http://przemysl24news.pl  
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Tęczowy most Budową Roku Podkarpacia 
2013. Co jeszcze? 
RzeNews | 04-07-2014, 20:21 | GŁÓWNA | INWESTYCJE 

23 obiekty w naszym województwie zostały wyróżnione 
tytułem Budową Roku Podkarpacia 2013. Wśród nich 
jest m.in. most Narutowicza w Rzeszowie. 

Wyróżnienia wręczył marszałek województwa podkarpackiego Władysław 
Ortyl. Wśród najlepszych inwestycji budowlanych na Podkarpaciu znalazły 
się 23 obiekty, m.in.: mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcyjno-
usługowe, ale także obiekty drogowe, czy mostowe. 

Nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2013 
otrzymało w sumie 15 inwestycji. Wśród nich znalazły się m.in.: budynek 
Zespołu Laboratoriów dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej, Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Środo-
wiska Uniwersytetu Rzeszowskiego, droga krajowa łącząca obwodnicę 
Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 i most im. Naruto-
wicza w Rzeszowie. 

Wśród laureatów znalazły się również takie inwestycje jak: blok kogene-
racyjny w Ciepłowni Łężańska w Krośnie, hala sportowa przy Szkole Pod-
stawowej Nr 15 w Rzeszowie, Zespół Budynków Mieszkalnych „Garden 
Place w Rzeszowie”. 

Nie zabrakło również inwestycji, do których przyczynił się samorząd wo-
jewództwa podkarpackiego: Regionalne Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania w Mielcu, hangary dla statków powietrz-
nych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, a także most w Kuryłówce, 
czy most przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju. 

Tegoroczna edycja konkursu Budowa Roku Podkarpacia została przepro-
wadzona przez pięć stowarzyszeń naukowo-technicznych działających           
na terenie województwa. 

redakcja@rzeszow-news.pl   http://rzeszow-news.pl  
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Tytuł "Budowa Roku Podkarpacia 2013" 
dla PRz 
 
Zespół Laboratoriów Wydziału Budowy Maszyn                 
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej został                    
wyróżniony tytułem "Budowa Roku Podkarpacia 
2013" 
Za najlepsze inwestycji uznano 23 obiekty: mieszkalne, użytecz-
ności publicznej, produkcyjno-usługowe, mostowe i drogowe 
umiejscowione w naszym regionie, a nagrodę pierwszego stopnia 
oraz tytuł "Budowa Roku Podkarpacia 2013" otrzymało w sumie 
15 inwestycji.  

Wśród nich znalazł się m.in. budynek Zespołu Laboratoriów                
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 
 
 
data ostatniej modyfikacji: 2014-07-15 11:35:09 
http://rzeszow.studentews.pl  
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Budowa Roku Podkarpacia 2013 - nagroda dla PBSbanku 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy otrzymał nagrodę "Pierwszego Stopnia" oraz tytuł 
"Budowa Roku Podkarpacia 2013" w kategorii "Obiekt modernizowany" za                  
nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego w Krośnie przy ulicy 
Tysiąclecia 3. 

Nowoczesna i funkcjonalna placówka bankowa wyposażona jest także w całodobo-
wą strefę samoobsługową z bankomatem z funkcją biometryczną, wpłatomatem 
oraz kioskiem multimedialnym. 

 

 
 
www.pbsbank.pl  
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4. KOŁO SENIORÓW 
W dniu 24 września miało odbyć się spotkanie koleżeńskie Koła Seniorów 
przy ognisku w Nadleśnictwie Głogów, jednak ze względu na złe warunki 
atmosferyczne  spotkaliśmy się  w Sali konferencyjnej Oddziału.   
Spotkanie upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze. Były wspomnienia                   
z okresu pracy na budowach w kraju i za granicą, wesołe piosenki,                
skecze, opowiadania,  no i oczywiście pieczona kiełbaska ale na grillu                          
elektrycznym.    
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5. KOŁO MŁODYCH  
 
O Kole Młodych napisali: 

                                                    
      Ewa Majchrowicz               Paulina Zygmunt                  Łukasz Kwolek 
 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA MŁODYCH PZITB W RZESZOWIE W 2014 r. 
Koło Młodych PZITB zrzesza trzydziestu studentów kierunku Budownic-
two na Politechnice Rzeszowskiej. Członkowie Koła, poprzez wspólną 
pracę, aktywność i kreatywność rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę 
na temat przyszłego zawodu, a także poznają ludzi podzielających ich zain-
teresowania w dziedzinie budownictwa.  
Studenci działający w Kole Młodych uczestniczą w szkoleniach, wyciecz-
kach technicznych, organizują spotkania ze znanymi i wybitnymi projektan-
tami i profesorami, ponadto poprzez udział w Zgrupowaniach Młodej               
Kadry i Zebraniach Plenarnych integrują się  
z przedstawicielami kół młodych z innych Oddziałów. Przedstawiciele Koła 
angażują się również w kampanię Honor Inżyniera. 

DATA WYDARZENIE 
09.04.2014 Reaktywacja Koła Młodych PZITB w Rzeszowie – pierw-

sze spotkanie, gościem była koleżanka Izabela Gałat - 
Prezes Koła Młodych w Lublinie. 
 

Podczas pierwszego spotkania omó-
wione zostały sprawy organizacyjne 
oraz ustalono główne cele działalno-
ści Koła. Przewodniczący Rzeszow-
skiego Oddziału PZITB, po krótkim 
wprowadzeniu, przedstawił nam 
Przewodniczącą Koła Młodych w 

Lublinie - Izabelę Gałat, która ciekawie zaprezentowała działalność 
Młodej Kadry Oddziału w Lublinie oraz zachęciła do czynnego za-
angażowania w tę działalność. Na koniec spotkania, zostały wręczone 
legitymacje członkowskie Koła Młodych PZITB. 
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09.04.2014 Wycieczka na budowę elektrociepłowni w Rzeszowie, 
której wykonawcą jest firma BESTA. 

 
Członkowie Koła Młodych 
wzięli udział w wycieczce na 
budowę elektrociepłowni. Kie-
rownik budowy - przedstawi-
ciel firmy BESTA - opowie-
dział o etapach wznoszenia 
obiektu, zastosowanych roz-
wiązaniach oraz rozwinął te-
mat budownictwa przemysłowego. Studenci mieli okazję zobaczyć 
jak powstają obiekty tego typu i wziąć udział w konkursie, w którym 
nagrodą był kask.  
 

14.04.2014 Wybory do zarządu Koła Młodych PZITB. 
Podczas tego spotkania, członkowie Koła wybrali skład zarządu,  
który przedstawia się następująco: 
Przewodniczący - Damian Sierakowski, 
Wice Przewodniczący - Łukasz Kwolek, 
Sekretarz - Ewa Majchrowicz, 
Skarbnik - Katarzyna Brodowska.   
 

15.05.2014 Spotkanie z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Kusiem, które-
go tematem była Jego działalność naukowo – projektowa. 

 
Studenci działający w Kole Młodych 
zorganizowali otwarte spotkanie, 
którego gościem honorowym był 
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś - 
konstruktor znany na całym świecie. 
Profesor opowiedział o swoich naj-
wybitniejszych realizacjach, między 

innymi o stadionie w Aleppo w Syrii, Supersamie w Warszawie, hali 
widowiskowo-sportowej "Spodek" w Katowicach, wykonanej               
w technologii tensegrity oraz o obiekcie, który stał się wizytówką 
Rzeszowa - hali Podpromie. 
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19.05.2014 Udział przedstawicieli KM (w składzie: Łukasz Kwolek) w 
Zebraniu Plenarnym Komitetu Młodej Kadry PZITB w 
Warszawie. 

Na Zebraniu Plenarnym Komitetu Młodej Kadry PZITB w Warsza-
wie zostały poruszone kwestie współpracy pomiędzy poszczególny-
mi Oddziałami PZITB w Polsce. Ustalono również wspólne cele                 
i plan działania.  

21-22.05.2014 Wycieczka do Warszawy (siedziba HARSCO, II linia  
metra, Stadion Narodowy, Osiedle Ogrody, kolektor             
Burakowski, ITB). 

 
Członkowie Koła Młodych oraz Koła 
Naukowego Budowlanych – Sekcji 
Konstrukcyjnej wraz z Opiekunami - 
Panią dr inż. Lidią Budą-Ożóg oraz z 
Panem dr. inż. Zdzisławem Pisar-
kiem uczestniczyli w wycieczce do 
Warszawy. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie: laborato-
rium firmy Harsco Infrastructure Polska, kolektora „Burakowskiego-
Bis” w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mo-
stu Północnego, nowych mieszkań - „Bluszczańskie Ogrody”, znaj-
dujących się na warszawskim Mokotowie, Stadionu Narodowego, 
centrum stolicy Polski oraz Laboratorium Akustyki oraz Laborato-
rium Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Bu-
dowlanej.   

9.06.2014 Spotkanie KM o tematyce uprawnień oraz prowadzenia 
książki praktyk, którego  gościem był dr inż. Zbigniew 
Plewako. 

Kolejnym otwartym spotkaniem 
zorganizowanym przez członków 
Koła Młodych było spotkanie na 
temat uprawnień budowlanych, 
które cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem wśród studentów. 
Spotkanie poprowadził dr inż. 
Zbigniew Plewako, który odpo-

wiedział na wiele pytań dotyczących zdobywania uprawnień oraz 
prowadzenia książki praktyk. 
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20-21.06.2014 Udział przedstawicieli KM (w składzie: Ewa Majchrowicz, 
Natalia Marchut, Elżbieta Kocur) w Zgrupowaniu Komite-
tu Młodej Kadry w Olsztynie. 

 
Podczas Zgrupowania Komitetu 
Młodej Kadry w Olsztynie, 
przedstawiciele Komitetów Mło-
dej Kadry Oddziałów z całej Pol-
ski ustalili program rozwoju kam-
panii Honor Inżyniera oraz wo-
lontariatu WorkCamp. Ponadto 
uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów, między innymi na temat 
psychologicznych aspektów działania w grupie aktywistów. Spotka-
nie pozwoliło na integrację i wymianę kontaktów pomiędzy przed-
stawicielami poszczególnych Oddziałów. 
 

27.06.2014 Spotkanie organizacyjne – plany na nowy rok. 
Na ostatnim spotkaniu w roku akademickim 2013/2014 zostały pod-
jęte decyzje dotyczące współpracy w ramach kampanii Honor Inży-
niera, wolontariatu WorkCamp, wybrano również osoby odpowie-
dzialne za kontakt z innymi Oddziałami Kół Młodych w Polsce oraz 
za organizację praktyk studenckich w przyszłym roku akademickim. 
 
 
 

6. CZŁONKOWIE ZBIOROWI  
 

Od bieżącego numeru  będziemy Państwu prezentować naszych 
Członków Zbiorowych.  Pierwszym o najdłuższym stażu  Członkiem Zbioro-
wym (od roku 2000) jest  Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane 
w Krośnie S.A.  Firmę prezentuje Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny  
mgr inż. Stanisław  Materniak. 
„Bogaci tradycją – budujemy przyszłość…” to dewiza firmy.  

Firma powstała 1 stycznia 1969 r. i rozpoczęła działalność jako przed-
siębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane.  W roku 1978 połączono przedsiębiorstwa budowlane z Krosna, Jasła  
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i Sanoka tworząc Krośnieński Kombinat Budowlany o zasięgu działania 
obejmującym byłe województwo krośnieńskie i częściowo nowosądeckie. 
Przedsiębiorstwo realizowało również inwestycje na obszarze woj. kato-
wickiego.  W roku 1992, w konsekwencji przemian ustrojowych, państwo-
we przedsiębiorstwo Krośnieński Kombinat Budowlany weszło na drogę 
przekształceń własnościowych. Powrócono wtedy do wcześniejszej nazwy: 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie ale już z dodaniem 
słów: „Spółka Akcyjna”. 

W ponad 40 – letniej działalności  Przedsiębiorstwo zrealizowało  wiele 
inwestycji m.in.: 
- osiedla mieszkaniowe,   
- szpitale, sanatoria, przychodnie zdrowia; 
- szkoły i przedszkola; 
- budynki administracyjne, biurowe i banki; 
- obiekty usługowo- handlowe; 
- pawilony wystawowe, targowych; 
- obiekty budownictwa przemysłowego; 
- obiekty specjalistyczne; 
- i inne. 

Firma była wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach. Otrzyma-
ła takie wyróżnienia i nagrody jak:  tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play,                
nagrody w konkursie Budowa Roku Podkarpacia, tytuł Gazela Biznesu, 
wyróżnienie w konkursie o Kryształową Cegłę. 

 
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Stanisław Materniak 
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7. CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA 
 

Phoenix Towers w Wuhan będą najwyższymi budynkami na 
świecie; wieże mają również oczyszczać środowisko. 

 

      
 

Phoenix Towers w chińskim mieście Wuhan, będą - jeśli powstaną -    
nie tylko najwyższymi budynkami na świecie. Różowe wieże mają pełnić 
również funkcje ekologiczne - oczyszczać zanieczyszczone powietrze                 
i filtrować wodę z jeziora. Projekt zaprezentowało brytyjskie studio              
Chetwoods. 

Chińska grupa Hua Yan, która zleciła wybudowanie wież, szacuje,                   
że projekt zajmie 47-hektarowy teren wyspy na jeziorze Wuhan. Jedna                 
z wież ma mieć aż 1000 metrów wysokości, więc będzie o 150 metrów 
większa niż najwyższy obecnie budynek na świecie - wieżowiec Burdż                 
Chalifa w Dubaju. 

Konstrukcja Phoenix Towers zostanie wykonana ze stali i betonu.              
Budynki mają posiadać nowoczesne rozwiązanie ekologiczne. W środku 
jednej z wież zostanie zainstalowany system filtracyjny do oczyszczania 
powietrza i wód z jeziora. Po oczyszczeniu wody, ma ona zostać z powro-
tem odprowadzona do jeziora Wuhan. Dodatkowo w budynku będzie            
działać elektrownia ciepłownicza oparta na energii słonecznej. 

Drugim przeznaczeniem wież jest ich funkcja rekreacyjna. Na planie  
budynku znajduje się wielki ogród, restauracje, galerie i bary. 

Za projekt odpowiedzialne jest brytyjskie studio Chetwoods, które w 
2009 roku zaprojektowało nowoczesny most dla Londynu. Teraz angielska 
firma będzie pracować dla Chińczyków. 

Projekt wież zainspirowała struktura korzeni mangrowców. Laurie Che-
twood, założyciel studia, uważa, że jeśli w Chinach pojawisz się z szalonym 
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pomysłem, to nigdy nie będzie on wystarczająco szalony, dlatego Chiny 
stanowią zupełne przeciwieństwo Wielkiej Brytanii. 

Budynki oprócz funkcji praktycznych przy oczyszczaniu środowiska,            
mają również spełniać rolę komercyjną - głównie turystyczną. W środku 
niższej wieży zaplanowano hotel. 

Wieże Phoenix połączą tradycję z nowoczesnością. Projekt architekto-
niczny został zainspirowany chińską legendą feniksa. Według wierzeń 
Chińczyków, feniks jako ptak posiada podwójną płeć, więc budynki symbo-
lizują samicę i samca legendarnego ptaka. Wyższa wieża nazwana została 
"męska" i pełni funkcję ekologiczno-przemysłową, "kobieca", mniejsza 
wieża spełnia rolę turystyczną. 
Firma Chetwoods rozpocznie budowę Phoenix Towers w przyszłym roku, 
prace mają potrwać co najmniej trzy lata. 
 

 
 
 

Opracowanie Onet.pl na podstawie: Dezeen, Business Insider 
http://podroze.onet.pl  
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8. Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
 

- BOLESŁAW FILIP - 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2014 roku                     

w wieku 75 lat odszedł od nas na zawsze nasz Drogi Kolega  
inż. Bolesław Filip 

 

 
 
Kolega Bolesław Filip urodził się 18 sierpnia 1939 r. w Rzeszowie. Po 
ukończeniu Technikum Budowlanego w 1957 r.  podjął  pracę w Rzeszow-
skim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „RESBUD”.  
Pracując na znaczących budowach w rejonie Rzeszowa jak: 
- Hala targowa w Rzeszowie 
- Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Rzeszowie 
- Kryta Pływalnia ROSiR w Rzeszowie 
- Rozbudowa zakładów WSK PZL w Rzeszowie 
- Cukrownia Ropczyce 
- Osiedle Mieszkaniowe Pstrowskiego w Rzeszowie 
- Rozbudowa Politechniki Rzeszowskiej 
- Filtry w Sędziszowie Młp. 
podjął studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Rzeszowskiej, które ukończył w  1976 roku uzyskując tytuł inżyniera 
budownictwa lądowego. 
W roku  1999 przeszedł na emeryturę. 
Do PZITB wstąpił w roku 1965, a od 1995 należał do Koła Seniorów.      
Został uhonorowany -  Odznaką Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego,              
Odznaką Zasłużony Pracownik RPBP, Brązowym Krzyżem Zasługi,  
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB. 
Zmarł 14 czerwca 2014 r. w wieku 75 lat. 
Żegnamy Cię Kolego Bolesławie! 
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9. CUDZE CHWALICIE  –  SWEGO NIE  ZNACIE 
CIEKAWE ZAKĄTKI PODKARPACIA 

 
Zamek w Węgierce 

 
To ruiny bastejowego zamku Pieniążków wzniesionego w drugiej połowie XVI   
wieku.  Właściwie historia zamku została poznana w bardzo małym stopniu.                   
To Pieniążkowie nadali mu charakter obronny a w ich posiadaniu rezydencja pozo-
stawała do początku 18 wieku. Pod koniec tego stulecia zamek uległ pożarowi i nie 
został już odbudowany. Prawdopodobnie był on budowany na planie czworoboku o 
wymiarach 40x40 m. Miał dwie basteje: od strony północno-zachodniej i południo-
wo-zachodniej. Tylko jedna z nich, północno-zachodnia została zachowana do dziś. 
Wzniesiona byłą z kamieni i cegieł na planie koła o średnicy 13,2 m. Miała 4 kon-
dygnacje wyposażone w strzelnice kluczowe. Na najwyższej z nich przebywała 
straż zamkowa kontrolująca okolice.  
Obecnie relikty zamku wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej, aby zaha-
mować proces postępującej destrukcji ruin. 

Węgierka leży 10 km na zachód od Jaro-
sławia. Leży na podmokłym terenie nieo-
podal rzeki Mleczki. Chociaż są to już dziś 
ruiny i właściwie określa się je mianem 
„baszty” warto tam się wybrać, gdzie 
stare drzewa, pobliski spichlerz i dworek 
sprawiają, że miejsce jest dość niezwykłe. 
 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opis i zdjęcia zaczerpnięto ze stron: http://epodkarpacie.com http://zamki.res.pl    
 
 
Biuletyn opracowała  
Barbara Tekiela 


