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Szanowni
Państwo!
W ubiegłym, 2009 roku, w którym Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa świętował jubileusz 75-lecia istnienia Związku, a nasz Oddział w Rzeszowie
obchodził 60-lecia działalności PZITB na Podkarpaciu, minęło 10 lat od podjęcia inicjatywy
organizowania dorocznego konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”.
Tym samym tegoroczny konkurs jest dziesiątym, jubileuszowym i jak każdy jubileusz
skłania do spojrzenia wstecz i oceny przebytej drogi.
Tegoroczni uczestnicy konkursu prezentują budownictwo mieszkaniowe i obiekty
produkcyjno-usługowe, a także rozbudowę i modernizację istniejących obiektów oraz
budowę i modernizację elementów infrastruktury miejskiej.
Podsumowując dziesięć lat organizowanego konkursu pragniemy uhonorować te
jednostki zgłaszające udział w konkursach, które w minionym okresie wniosły największy
wkład w promocję budownictwa Podkarpacia.
Serdecznie gratulujemy zarówno tegorocznym laureatom oraz wszystkim
współtwórcom nagrodzonych obiektów, jak również jednostkom wyróżnionym za 10-letni
wkład w ideę konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Przewodniczący Oddziału PZITB

Józef Bosek

Adam Jakóbczak

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budynek usługowo-mieszkalny
wraz z infrastrukturą techniczną
w Rzeszowie przy Al. Niepodległości

Odbiorca nagrody:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka projektująca:
Biuro Projektowo-Geodezyjne „PROGEZ” w Rzeszowie
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Jan Miłek
Konstrukcji - mgr inż. Joanna Chyła
Kierownik budowy:
mgr inż. Tomasz Polek
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Leszek Betleja
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości posiada od dwóch do ośmiu pięter. Parter budynku w całości
przeznaczony na lokale handlowo-usługowe. Przy budynku wybudowano garaż podziemny dla 37 samochodów, a ponadto miejsca postojowe w poziomie terenu. Dachy płaskie, pokryte warstwą żwiru oraz ziemi
roślinnej.
Atrakcyjna architektura oraz dobra jakość wykonawstwa zapewniają wysokie walory użytkowe obiektu.
Konstrukcje budynku: żelbetowy szkielet wypełniony pustakami ceramicznymi, stropy z elementów typu
„RECTOR”.

OBIEKTY MIESZKANIOWE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

40 000 m3

Powierzchnia zabudowy

2 400 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań

6 400 m2

Ilość mieszkań

123

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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WYRÓŻNIENIE

Budowa dwóch
budynków mieszkalnych
w Przemyślu przy ul. Herburtów

Odbiorca nagrody:
Gmina Miejska Przemyśl
Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TECHNOBUD” Sp. z o.o. Przemyśl
Jednostka projektująca:
Linia Architekci Bruzda Mętel Spółka Partnerska - Kraków
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Jacek Bruzda
Konstrukcji - inż. Jolanta Dziedzic
Kierownik budowy:
inż. Michał Niemiec
Inspektor nadzoru:
inż. Stanisław Skut
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Inwestycja obejmuje dwa budynki mieszkalne trzykondygnacyjne z podpiwniczeniem, 2-klatkowe z kompletem robót zewnętrznych (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe) oraz drogi z parkingiem
i chodniki.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej o prostej konstrukcji. Mieszkania parteru przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, w kondygnacji piwnic zlokalizowano komórki lokatorskie oraz pomieszczenia
techniczne. Każde mieszkanie posiada loggie lub balkon.

OBIEKTY MIESZKANIOWE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Ilość mieszkań
Powierzchnia dróg i chodników

3

4 748 m

423 m2
1 295 m2
26
1 412 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

Budynek administracyjny z garażem
podziemnym oraz budynek
magazynowo-sprzętowy z częścią socjalną
w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej

Odbiorca nagrody:
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Inwestor:
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka projektująca:
Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Waglewski w Rzeszowie
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Krzysztof Waglewski
Konstrukcji - mgr inż. Józef Kocur, mgr inż. Sławomir Skoczylas
Kierownik budowy:
Jan Czenczek
Inspektor nadzoru:
Stanisław Kaczkowski
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Budynek czterokondygnacyjny z garażem podziemnym na 26 stanowisk o nietypowej formie
architektonicznej, dostosowany do kształtów istniejącej działki. Obiekt o funkcji biurowej z pomieszczeniami
rozmieszczonymi w układzie 3-traktowym po obu stronach wewnętrznego korytarza i hollu. Całość
skomunikowana wewnętrzną klatka schodową oraz panoramiczną windą.
Konstrukcja budynku to żelbetowa płyta fundamentowa, ściany piwnic oraz wieńce, słupy i stropy z betonu
monolitycznego zbrojonego. Wypełnienie ścian pustakami z betonu lekkiego.
Wykończenie budynku w wysokim standardzie, zarówno w zakresie użytych materiałów i osprzętu, jak też
wysokiej jakości wykonanych robót na obiekcie.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

3

12 862 m

487 m2
1 562 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

Galeria Handlowo-Usługowa
„Nowy Świat”
w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej

Odbiorca nagrody:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Inwestor:
WOMAK ALFA Sp. z o.o. Wrocław
Generalny wykonawca:
Mostostal Warszawa
Wykonawca konstrukcji żelbetowej:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka projektująca:
Staubach + Partner Architekten Ingenieure - Fulda
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Tomasz Podzielny
Konstrukcji - mgr inż. Czesław Hodurek
Kierownik budowy:
mgr inż. Maciej Marszałek
Kierownik robót żelbetowych
mgr inż. Mirosław Fornal
Inspektor nadzoru:
inż. Czesława Sarna
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Centrum handlowe „Nowy Świat” jest obiektem handlowym wielkopowierzchniowym wybudowanym w Rzeszowie, spełniającym wymogi współczesnej architektury oraz estetyki. Obiekt czteropoziomowy dostosowany do
istniejącego terenu o dwóch wejściach głównych na różnych poziomach, z wykorzystaniem naturalnego spadku
terenu. Konstrukcja budynku w żelbecie monolitycznym, posadowienie na palach, ściany zewnętrzne oraz
wewnętrzne nośne żelbetowe o skomplikowanych kształtach, stanowiących wycinki koła i elipsy, stropy żelbetowe. Wejścia zewnętrzne prowadzą do okrągłego hollu, z którego wychodzą dwa korytarze boczne.
W centralnie położonym hollu, oświetlonym przez przeźroczysty dach, umieszczono schody ruchome dostosowane dla niepełnosprawnych oraz windy osobowe. Atrakcją jest usytuowany w centrum hollu tzw. „słup medialny” spełniający rolę informacji o funkcji pomieszczeń oraz reklamy towarów. Wnętrza to około 100 stanowisk
handlowych gastronomicznych i usługowych efektownie wykończonych. Elewacja o nietypowym kształcie
podświetlona światłem zmieniającym barwy oraz ozdobione rysunkami z elektrycznych sznurów.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

3

125 255 m

Powierzchnia zabudowy

7 781 m2

Powierzchnia użytkowa

30 772 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

Budynek biurowy
ASSECO Poland S.A.
w Rzeszowie przy ul. Olchowej

Odbiorcy nagrody:
CORPORES PPHU Sp. z o.o. w Rzeszowie
HARTBEX Sp. z o.o. Trzebownisko
Inwestor:
ASSECO POLAND S.A. w Rzeszowie
Generalny realizator:
CORPORES PPHU Sp. z o.o. w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
HARTBEX Sp. z o.o. Trzebownisko
Jednostka projektująca:
Pracownia Projektowa Architekt - Andrzej Małek Mielec
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Andrzej Małek
Konstrukcji - mgr inż. Jacek Majewski
Kierownik budowy:
Kazimierz Dołęga
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Janusz Skalski
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Bryła budynku jest formą współczesnych rozwiązań architektonicznych wyróżniających się z otoczenia.
Elewację budynku stanowią okładziny typu „Sandwich panel” oraz szkło bezbarwne i okna aluminiowe.
Konstrukcja szkieletowa żelbetowa monolityczna posadowiona na palach z oczepami. Budynek posiada pięć
kondygnacji biurowych oraz kondygnacje techniczne o pomniejszonym obrysie. Komunikacja pionowa
rozwiązana za pomocą schodów stałych oraz wind osobowych.
Budynek wyposażono w pełne instalacje standardowe, a ze względu na charakter, w dodatkowe instalacje:
kontroli dostępu, monitoring, sieci strukturalnych, audiowizualną sal konferencyjnych, itp.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

3

26 482 m

Powierzchnia zabudowy

1 396 m2

Powierzchnia użytkowa

7 464 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budynek handlowo-biurowo-usługowy
w Rzeszowie
przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Odbiorca nagrody:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Inwestor:
„Star Europa” - Ryszard Podkulski w Rzeszowie
Generalny wykonawca:
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka projektująca:
Pracownia Projektowa Artplan w Rzeszowie
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Tomasz Orłowski, mgr inż. arch. Magdalena Jurasz
Konstrukcji - mgr inż. Paweł Ludera
Kierownik budowy:
Jerzy Gil
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Henryk Żegleń
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

Lokalizacja obiektu ograniczona trzema ulicami oraz otoczenie i architektura obiektów sąsiadujących,
wymusiło przyjętą formę architektoniczną. Obiekt 4-kondygnacyjny z garażem podziemnym wykonany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.
Ściany wewnętrzne z elementów lekkich kształtowane są w zależności od funkcji pomieszczeń oraz branży
handlowej. Część powierzchni przeznaczona na biura. Komunikacja wewnętrzna za pomocą tradycyjnych
klatek schodowych oraz schodów ruchomych. Całość wykonana estetycznie z zastosowaniem wysokiej klasy
materiałów.
Szczupłość placu budowy oraz ograniczenia ze względu na zachowanie ruchu na sąsiednich ulicach,
wystawia wykonawcy wysoką ocenę organizacji robót.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

3

44 000 m

Powierzchnia zabudowy

2 033 m2

Powierzchnia użytkowa

8 976 m2

Powierzchnia użytkowa parkingu

2 240 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Oddziałowa Stacja Obsługi
wraz z zapleczem garażowym
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza

Odbiorca nagrody:
ERBUD S.A. Warszawa Oddział Rzeszów
Inwestor:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przemyśl
Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Warszawa Oddział Rzeszów
Jednostka projektująca:
Biuro Projektowo-Budowlane INWEST BAU Dębica
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Marek Krystek
Konstrukcji - mgr inż. Kazimierz Łaba
Kierownik budowy:
Mirosław Jędruch
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Witold Bajrak
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2009

Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków Silka E30 i E25 klasy 20 HPa na
fundamentach żelbetowych monolitycznych, stropy w większości z płyt kanałowych sprężonych, nad piwnicami
strop żelbetowy monolityczny.
Konstrukcję dachu nad garażem stanowią dźwigary drewniane. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne
instalacje wewnętrzne: wentylację, klimatyzację, monitoring, kontroli dostępu, sieć komputerową. Obiekt został
wykończony materiałami wysokiej jakości oraz kompletnie wyposażony w wysokiej klasy urządzenie diagnostyczno-pomiarowe oraz pomosty i podnośniki. Oprócz tradycyjnej instalacji wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej wykonano indywidualne odciągi spalin. W obiekcie zainstalowano zespoły szatniowo-sanitarne
dla pracowników stacji oraz pomieszczenia biurowe. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji wykonano drogi dojazdowe i place postojowe.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

18 364,00 m3

Powierzchnia zabudowy

2 151,50 m2

Powierzchnia użytkowa

3 406,12 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009
Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej

Odbiorca nagrody:
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Inwestor:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Generalny wykonawca:
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jednostka projektująca:
Pracownia Usług Architektonicznych Stowarzyszenie Architektów Polskich
- Oddział Rzeszów
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Jerzy Żmijowski
Konstrukcji - mgr inż. Andrzej Sygnarowicz
Kierownik budowy:
Tadeusz Dziki
Inspektor nadzoru:
Marek Działo
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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Obiekt zaprojektowany bardzo pomysłowo przez wkomponowanie pomiędzy istniejącą zabudowę nowych
elementów. Architektonicznie atrakcyjny o ciekawych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych.
Rozwiązania funkcjonalne obiektu oraz wyposażnie w urządzenia elektroniczne pozwalają w nowoczesny
sposób prowadzić zajęcia dydaktyczne. Bardzo efektownie zaprojektowano i wykonano salę gimnastyczną.
Przegrody ukryte oraz wyposażenie sali, schowane są we wnękach ściennych, w razie potrzeby montowane
w ciągu 30 min. Oryginalna część obiektu to klub studencki z ogrodem botanicznym, fontanną sterowaną,
estakadą oraz otwieraną przeszkloną ścianą zachodnią.
Roboty budowlane i instalacyjne wykonano w wysokim standardzie i bardzo rzetelnie.

OBIEKTY ZMODERNIZOWANE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

3

19 500 m

Powierzchnia zabudowy

1 700 m2

Powierzchnia użytkowa

1 900 m2

2009 BUDOWA ROKU PODKARPACIA

19

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Przebudowa kamienicy Attavantich
w Jarosławiu

Odbiorca nagrody:
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” S.A. w Jarosławiu
Inwestor:
Gmina Miejska Jarosław
Generalny wykonawca:
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” S.A. w Jarosławiu
Jednostka projektująca:
Biuro Budowlano-Konstrukcyjne „KAMAR” Kazimierz Hołyszko Jarosław
Główny projektant:
Architektury - inż. Kazimierz Hołyszko
Kierownik budowy:
Marek Żminkowski
Inspektor nadzoru:
Stanisław Filip
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BUDOWA ROKU PODKARPACIA
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Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-438 z 1991 r. Kamienica pochodzi z XVII wieku tj. „złotego”
okresu rozwoju miasta Jarosławia, kiedy rodziny kupieckie, m.in. włoskie, budowały swe kamienice. Kamienica
rodu Attavantich sąsiaduje z inna słynną kamienica rodu Orsettich.
Zakres wykonywanych robót spełnił trzy podstawowe założenia, tj.:
- pozwolił odtworzyć i uchronić przed zniszczeniem wiele elementów, jak: stropy, więźbę dachową, fragmenty
sklepień, schody drewniane, stolarkę drzwiową, elewację frontową, salę „lustrzaną”,
- roboty cechowała dbałość o zachowanie i rekonstrukcję elementów oraz detali o charakterze zabytkowym,
jak: faset, sztukaterii, kornerów, fryzów wraz z girlandami, gzymsów profilowanych, złoceń, elementów
metaloplastyki,
- po wykonaniu robót pomieszczenia w obiekcie pełnią funkcję ogólnodostępną (kulturalną, edukacyjną, rozrywkową) dla społeczeństwa miasta Jarosławia, przy zachowaniu wszelkich aktualnych norm bezpieczeństwa, w tym norm pożarowych oraz wymogów dotyczących dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

OBIEKTY ZMODERNIZOWANE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

3

4 930 m

Powierzchnia zabudowy

313 m2

Powierzchnia użytkowa

939 m2
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NAGRODA TRZECIEGO STOPNIA

Remont i konserwacja elewacji
zabytkowego budynku Sądu Okręgowego
w Krośnie

Odbiorca nagrody:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „JETIKA” Sp. z o.o. w Krośnie
Inwestor:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „JETIKA” Sp. z o.o. w Krośnie
Jednostka projektująca:
INWESTPROJEKT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. w Krośnie
Główny projektant:
Architektury - mgr inż. arch. Ruben Bardanaszwili
Kierownik budowy:
inż. Tadeusz Jewiarz
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Ryszard Mróz
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Elewacje zabytkowego gmachu Sądu Okręgowego w Krośnie z uwagi na zły stan techniczny zostały poddane
w 2009 r. gruntownemu remontowi i konserwacji. Zniszczone elementy cokołu wymieniono na nowe z piaskowca
sprowadzonego ze złoża Sobolów koło Bochni. Skuto wszystkie tynki pomiędzy podmurówką a płaszczyzną
ceglaną elewacji I i II piętra oraz wykonano nowe, wykończone szpachlówką i pomalowano farbą silikonową.
Powierzchnie elewacji uzupełniono cegłami i spoinami oraz nasączono impregnatem o właściwościach hydrofobowych. Parapety okienne wymieniono na cynkowo-tytanowe, kamienną powierzchnię portalu przedłużono,
nawiązując do obróbki oryginalnej. Poddano też renowacji gzymsy, pozostałe tynki, szpalety okienne, kominy.
Wykonane prace remontowo-konserwatorskie, z uwagi na użyte materiały i staranne wykonawstwo,
zapewniają wysoką estetykę i trwałość elewacji.

OBIEKTY ZMODERNIZOWANE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia elewacji

3

14 623 m

2 419 m2
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OBIEKTY ZMODERNIZOWANE

WYRÓŻNIENIE
Rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury
w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura

3

6 937,00 m

Powierzchnia zabudowy

409,20 m2

Powierzchnia użytkowa

938,40 m2

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Modernizacja polegała na wyburzeniu większej części starego obiektu i przygotowanie pozostałej
konstrukcji do rozbudowy i nadbudowy. Wykonany obiekt to trzykondygnacyjny budynek dostosowany
wyglądem do istniejącego budynku Straży Pożarnej o konstrukcji tradycyjnej (ściany ceglane, stropy z płyt
kanałowych). W parterze obiektu znajduje się duża sala widowiskowa z zapleczem kuchennym, zespoły
sanitarne, kotłownia. Pozostałe dwie kondygnacje to pracownie tematyczne (plastyczna, muzyczna, taneczna,
komputerowa, fitnes-klub), pokoje do zajęć pozalekcyjnych, pokoje biurowe, wentylatornia, zespoły szatniowosanitarne. Obiekt pod względem jakości wykończony dobrze i kompletnie, wyposażony bardzo dobrze może
służyć mieszkańcom osiedla Staromieścia, a szczególnie młodzieży.

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” - Tadeusz Szczepański
Jednostka projektująca:
Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Rzeszów
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Wiesław Gorczak
Konstrukcji - mgr inż. Stanisław Kuźniar
Kierownik budowy:
Jacek Wiech
Inspektor nadzoru:
Zdzisław Wojtyło
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1. Budowa Parku Papieskiego w Rzeszowie
przy Al. Armii Krajowej (etap A, cz. III)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA DLA:

Roboty obejmują cz. III w etapie A i dotyczą budowy małej architektury: oświetlenia latarniami na słupach
metalowych z wykonaniem przyłączy kablowych, mostku nad ciekiem wodnym, tablic pamiątkowych na słupach z okładzinami kamiennymi, alejek z ławkami i nasadzeniami zieleni.
Park budowany jest w intencji upamiętnienia pobytu Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie.
Wykonawstwo robót wyróżnia się dużą starannością i jakością oraz doborem odpowiednich materiałów.
Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza „ROL-POL” Przewrotne
Jednostka projektująca:
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan Rzeszów
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński
Konstrukcji - mgr inż. Grzegorz Ożóg
Kierownik budowy:
mgr inż. Andrzej Bober
Inspektor nadzoru:
inż. Anna Czarnek-Bulsza
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ

2. Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą
w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego (etap III)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Roboty rewitalizacji parku obejmują: rewitalizację fontanny kaskadowej, wykonanie pergoli w konstrukcji
drewnianej, wykonanie alejek łącznie ze schodami oraz oświetleniem z przyłączami kablowymi.
Wykonane roboty doskonale uzupełniają zagospodarowanie parku przy ul. Cieplińskiego, stanowią miejsce
spotkań i rekreacji mieszkańców Rzeszowa. Całość robót zrealizowano w oparciu o ciekawy projekt zgodny
z oczekiwaniem mieszkańców miasta, przy zastosowaniu dobranych materiałów i dobrej jakości robót.

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Rzeszów
Jednostka projektująca:
Konsorcjum Firm: Centrum Ogrodnicze „Zielony Klomb” w Rzeszowie
- Pracownia Architektoniczna Ewa Żakowska Rzeszów
Główni projektanci:
Architektury - mgr inż. arch. Ewa Żakowska
Konstrukcji - mgr inż. Adam Miłek
Kierownik budowy:
inż. Jan Fara
Inspektor nadzoru:
mgr inż. arch. Agnieszka Katarzyńska-Ruszel
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ

3. Zagospodarowanie Placu Cichociemnych
w Rzeszowie

Roboty zagospodarowania placu znajdującego się w rejonie ulic Zamenhoffa, Joselewicza i Mickiewicza
obejmują: montaż głazów kamiennych, na których zamocowano tablice pamiątkowe, wykonanie alejek z ławkami i wejściem schodami od strony wzniesienia.
Zagospodarowanie placu wykonane zostało dla zachowania pamięci „Cichociemnych” pochodzących z Rzeszowa i okolic.

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej
Jednostka projektująca:
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan Rzeszów
Główny projektant:
Architektury - mgr inż. arch. Władysław Hennig
Kierownik budowy:
mgr inż. Rafał Marzewski
Inspektor nadzoru:
Jacek Jurkowski
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OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ

4. Budowa ulicy osiedlowej w dzielnicy
Staromieście-Ogrody w Rzeszowie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Drogę wybudowano o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA grubości 5 cm na warstwie wiążącej z BA gr. 8
cm na podbudowie: BA 14 cm, kruszywo łamane gr. 20 cm i piasku stabilizowanego cementem gr. 25 cm. Ulicę
wykonano wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, przystosowaną do ruchu ciężkiego KR - 5 w klasie G.
Wykonanie ulicy stwarza lepszą komunikację mieszkańców nowego osiedla do głównych ulic miasta
Rzeszowa. Nowoczesne oświetlenie uprzyjemnia jazdę nocną, a chodniki i ścieżka rowerowa tworzy dobre
warunki dla pieszych i do rekreacji. Roboty wykonano w dobrej jakości i w nowoczesnej technologii.

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów
Jednostka projektująca:
Biuro Usług Inwestycyjnych Miłocin
Główny projektant:
Józef Hul

PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Nawierzchnia drogowa

Kierownik budowy:
Czesław Curzytek
Inspektor nadzoru:
Maria Mendyk
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Chodnik i ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa

2009

2

4 641 m

2 320 m2
753 m2

OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ

5. Budowa ulicy profesora Krzyżanowskiego
w Rzeszowie (etap I i II)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA gr. 5 cm i wiążącej WMS 8 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Droga została zbudowana z pełną infrastrukturą: kanalizacją deszczową, ułożeniem
kabli energetycznych, montażem oświetlenia, zieleńcami. Wykonanie ulicy ułatwia mieszkańcom korzystanie
z układu komunikacyjnego miasta Rzeszowa, poprzez połączenie Al. Armii Krajowej z Al. Niepodległości.
Roboty zostały wykonane z dużą starannością i dobrej jakości materiałów.

Odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów
Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów
Generalny wykonawca:
Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. Rudna Mała
Jednostka projektująca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP w Rzeszowie
Główny projektant:
Dariusz Kosiorowski
Kierownik budowy:
Krzysztof Kaczor
Inspektor nadzoru:
Roman Kostoń

PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Nawierzchnia drogowa
Chodniki

2

3 303 m

1 330 m2

Ścieżka rowerowa
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HONOROWE WYRÓŻNIENIE

Kościół parafialny
pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
FARA w Rzeszowie

Odbiorca nagrody:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Rzeszów FARA
Inwestor:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Rzeszów FARA
Generalny wykonawca:
Pracownia Konserwacji Zabytków Filip F&F w Krakowie
Główny projektant:
mgr konserwacji Zbigniew Jucha
Kierownik budowy:
mgr inż. Maciej Filip
Inspektor nadzoru:
mgr inż. Mróz
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Kościół zabytkowy gotycko-barokowy z XIV wieku został poddany gruntownej odnowie, która trwała około 10
lat i została zakończona w 2009 r. Prace remontowe polegały na skuciu tynków elewacji i odtworzenie
pierwotnego wyglądu elewacji - gotyckiego układu cegieł fasady prezbiterium oraz barokowego układu cegieł
elewacji naw i frontonu kościoła. Dodatkowo wykonano w podziemiach kościoła kotłownie gazową i wentylatornię oraz przewody nawiewne ogrzewania kościoła. Prace konserwatorskie polegały na gruntownej odnowie
ołtarzy, chrzcielnicy, pomników nagrobnych Rzeszowskich, malowania wnętrz. Wykonano również odnowienia
elewacji wieży z XVIII w. Prace prowadzone były przez specjalistyczną Pracownię Konserwacji Zabytków z Krakowa pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków.

OBIEKTY ZABYTKOWE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
INWESTYCJI:

Odnowienie kościoła farnego przyczyniło się do jego upiększenia oraz utrwaliło wielowiekowy, najstarszy
zabytek sakralny miasta Rzeszowa.

PARAMETRY
TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa

3

1 186 m

1 725 m2
785 m2
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Kościół rzymsko-katolicki
w Górzance k. Polańczyka
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W okresie zaborów władze austriackie przekazały ten obiekt wiernym obrządku grecko-katolickiego.
Świątynia została rozbudowana w 1838 roku na cerkiew parafialną. Od roku 1969 jest to rzymsko-katolicki
kościół pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Największą osobowością świątyni jest płaskorzeźbiony
w drewnie ikonostas z około 1756 roku, który zastąpił wcześniejszy ikonostas malowany na deskach
drewnianych, z którego zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. W 1912 r. do świątyni dobudowano
przedsionek, a płaskorzeźbiony ikonostas, jako niekanoniczny, zastąpiono ikonostasem z obrazami malowanymi
na płótnie. Ten trzeci ikonostas wraz z kościołem szczęśliwie przetrwał II wojnę światową oraz akcję „Wisła”
i w roku 1969, z rozkazu władzy ludowej, został w większości rozebrany.
Gdy w 1967 r. powstawał zalew soliński, w pobliskiej Wołkowyi zburzono kamienny kościół rzymsko-katolicki
z 1838 r., a część wyposażenia i wystroju tego kościoła przeniesiono do kościoła w Górzance.

OBIEKTY ZABYTKOWE

W ramach jubileuszowego dziesiątego konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” Zarząd Oddziału PZITB
w Rzeszowie uhonorował wyróżnieniem specjalnym renowację kościoła w Górzance. Według lokalnej tradycji
(bez wyraźnego potwierdzenia w dostępnych dokumentach) około roku 1713 została zbudowana ta rzymskokatolicka kaplica dworska.

W efekcie od roku 1969 w kościele rzymsko-katolickim mamy do czynienia z ekumenicznym współistnieniem
tradycji rzymsko-katolickiej i greko-katolickiej, tak charakterystycznym dla tego środowiska i regionu.
W roku 2004 z inicjatywy proboszcza parafii, księdza Piotra Bartnika podjęto prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne dawnego wystroju świątyni, a przede wszystkim płaskorzeźbionego ikonostasu, który po demontażu
w 1912 roku w znacznej części został zachowany. Prace konserwatorskie prowadzone były przez konserwatorów
dzieł sztuki - mgr Sławomira Jakubowskiego z Rzeszowa oraz mgr Władysławę Menet z Krosna.
W wystroju świątyni wykorzystano również późniejszy ikonostas, który był wcześniej elementem wystroju do
roku 1969.
Dla pełnego zabezpieczenia rekonstruowanych i konserwowanych dzieł sztuki konieczne było
przeprowadzenie gruntownego remontu świątyni pod kątem ochrony przed szkodliwymi wpływami wilgoci,
zarówno gruntowej jak i atmosferycznej.
Remont wykonany został przez firmę Kazimierza Gołdy z Domaradza pod czujnym okiem księdza Bartnika,
który jest również z wykształcenia technikiem budowlanym. Prace remontowe obejmowały zarówno
wzmocnienie fundamentów i wykonanie pełnych niezbędnych izolacji, jak również remont ścian zewnętrznych
i dachu. Wyremontowano również stojącą obok kościoła dzwonnicę parawanową. O ile renowację dzieł sztuki
sfinansował częściowo Wojewódzki Konserwator Zabytków wspólnie z Urzędem Gminy Solina i Urzędem Marszałkowskim woj. Podkarpackiego oraz parafianie i turyści, to koszty robót budowlanych pokrywają przede
wszystkim parafianie. Stan obecny świątyni w pełni zabezpiecza jej wnętrze i wyposażenie, natomiast
w najbliższych latach planowane są dalsze prace związane z elewacją, więźbą dachową, polichromią, itd.
Parafianom parafii Górzanka oraz księdzu Bartnikowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy
sukcesów w dalszych pracach.
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JUBILEUSZ KONKURSU
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2000-2009
Inicjatywa zorganizowania dorocznego konkursu Budowa Roku Podkarpacia podjęta została przez
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie w 1999 roku. Pierwszy
konkurs zorganizowano dla obiektów przekazanych do użytku na przestrzeni 2000 r. W konkursie tym
uczestniczyło 4 obiekty.
W kolejnych latach konkurs cieszył się wzrastającym zainteresowaniem zgłaszających obiekty inwestorów
i wykonawców.
W kolejnych latach liczba zakwalifikowanych do konkursu obiektów utrzymywała się na poziomie
kilkunastu. Ogółem w dziesięciu konkursach uczestniczyło 105 obiektów lub grup obiektów zgłoszonych
przez 51 jednostek (inwestorów lub wykonawców).
Podsumowując aktywność i efektywność poszczególnych jednostek na przestrzeni 10 lat uwzględniono
ilość zgłoszonych i nagrodzonych w tym okresie obiektów z uwzględnieniem następującej punktacji:
- za I miejsce i tytuł BRP - 5 pkt
- za II miejsce - 3 pkt
- za III miejsce - 2 pkt
- za wyróżnienie - 1 pkt
Takie podsumowanie pozwoliło na wyróżnienie najaktywniejszych uczestników:
I miejsce - RESBUD
5 I miejsc z tytułem BRP
3 II miejsca
3 III miejsca
1 wyróżnienie
razem - 41 pkt
II miejsce - PB HARTBEX
3 I miejsca z tytułem BRP
3 II miejsca
4 III miejsca
razem - 32 pkt
III miejsce - PB BESTA
5 I miejsc z tytułem BRP
2 II miejsca
razem - 31 pkt
IV miejsce - SKANSKA S.A. - 24 pkt
V miejsce - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane - 22 pkt
VI miejsce - Miasto Rzeszów - 19 pkt
VII miejsce - BEST CONSTRUCTION - 17 pkt
VIII miejsce - CORPORES Rzeszów - 11 pkt
IX miejsce - Spółdzielnia Mieszkaniowa „GEODECI” - 8 pkt
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PODKAR PACKA OKRĘGOWA IZBA
I NŻYNI ERÓW BU DOWNICTWA
W RZESZOWI E

35-060 Rzeszów, u l. Słowackiego 20
(VI piętro)
tel. (0-17) 850 77 05, 850 77 06 fax 850 77 07
e-mail: pd k@ piib.or g.pl
inter net: www.pd k.piib.or g.pl
portal: www. inzynier. rzeszow.pl

Izba zgo d nie z Ustawą z d nia 15 gr ud nia 2000 r. o samorządach zawo dowych
ar chitektów, inżynierów budownictwa ora z u rbanistów, zrzesza inżynierów
i tech ników budownictwa wszelkich specjalności, pełniących samo d zielne f u n kcje
tech niczne w budownictwie:
na bieżąco wystawia za świadczenia o przynależności do Izby;
prowad zi szkolenia d la cz łon ków Izby, ich ter m iny o gła szane są w Biu letynie
I nfor macyjnym, przyznaje dof inansowania do szkoleń zawo dowych
or ganizowanych przez stowarzyszenia tech niczne;
f inansuje swoim cz łon kom prenu meratę wybranego cza sopisma branżowego;
ud ziela inter pretacji, dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych ora z
porad prawnych zwią zanych z pełnieniem samo d zielnych f u n kcji tech nicznych
w budownictwie;
prowad zi postępowania o o dpowied zialności zawo dowej i dyscyplinar nej
cz łon ków Izby;
prowad zi postępowanie zwią zane z nadawaniem tytu łu rzeczoznawczy
budowlanego;
wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstr u kcyjno-budowlanej ,
d ro gowej , mostowej , kolejowej , wybu rzeniowej , telekomu nikacyjnej , sieci i
instalacji sanitar nych, sieci i instalacji elektrycznych .
Szczegóły d ziałalności są dostępne na stronie inter netowej , w biu letynie infor macji
publicznej ora z portalu inter netowym PDK OII B.

ZAPRASZAMY!

w w w. b e s t - c . p l
BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12
tel. +48 17 8676388, fax +48 17 8676389
e-mail: biuro@best-c.pl
BEST Construction Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót
budowlanych. Realizuje szereg znaczących inwestycji dla miasta i regionu.
Budując swoją pozycję i markę na rynku budowlanym priorytetem dla spółki jest utrzymywanie
najwyższych

standardów

obsługi

Klientów

oraz

partnerskich

relacji

ze

wszystkimi

firmami

współpracującymi. Gwarantuje dzięki temu najwyższy poziom i jakość świadczonych usług oraz
terminowość realizowanych inwestycji.
BEST Construction Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o standardy zarządzania projektami
wg IPMA, co potwierdziła, jako jedyna z Podkarpacia, otrzymaniem tytułu za najlepiej zarządzany projekt
w ogólnopolskiej edycji konkursu Polish Project Excellence Award w Poznaniu.
Jest laureatem konkursów Państwowej Inspekcji Pracy - Bezpieczna Budowa, Podkarpackiego Klubu
Biznesu, Izby Przemysłowo- Handlowej oraz PZITB w konkursach na Budowę Roku.
BEST Construction Sp. z o.o. zajmuje się wykonawstwem wszelkich budynków
i budowli, m.in.:
§ konstrukcji żelbetowych budowli inżynierskich,
§ galerii handlowych,
§ hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej,
§ obiektów mieszkaniowych,
§ innych budynków użyteczności publicznej.

ksiazki
gazety
kalendarze
wydawnictwa
reklamowe
Zapewniamy profesjonalną obsługę,
proponujemy oryginalne pomysły graficzne,
rzetelne opracowania tekstów,
druk w sprawdzonych drukarniach

redakcja@edytor.rzeszow.pl
www.edytor.rzeszow.pl

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
1934
Rok założenia
Stowarzyszenia

35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. (17) 862 41 35, tel./fax (17) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl

PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY
OFERUJE USŁUGI:
Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:
Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
Doradztwa technicznego i materiałowego
Kontroli i odbioru technicznego robót
Badań geologicznych podłoża gruntowego
Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów
budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne
i pięcioletnie)
Wycen nieruchomości i szkód
Weryfikacji dokumentacji budowlanej
Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i audytów energetycznych
Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami
Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych
Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa i Szkolenia w zakresie:
Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów
budynków jednorodzinnych i gospodarczych
Promocji technik i technologii budowlanych
Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych
Ośrodek ponadto prowadzi kursy, szkolenia i seminaria:
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
Nauczania kosztorysowania robót i usług budowlanych od podstaw
Podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i nadzoru (normy budowlane,
warunki techniczne, przepisy prawa budowlanego, itp.)
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i właścicieli firm, kadry
inżynieryjno-technicznej i nadzoru inwestorskiego, projektantów
Szkolenia specjalistyczne zamknięte dla firm
Organizuje corocznie:
Konkurs w zakresie budownictwa:
- Budowa Roku Podkarpacia
Konkursy wybranych prac dyplomowych:
- absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

JESTEŚMY JUŻ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. 017 862 41 35, tel./fax 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl

