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-  w dniach  25 .10. br. w Częstochowie odbyło  się spotkanie członków Klubu Prezesów Polski 

Południowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa a także odbywały się w dniach  25 - 

26 października 2018 roku obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału w Częstochowie  W spotkaniu tym 

wzięli udział przedstawiciele następujących Oddziałów PZITB: w Bielsku -Białej, w Częstochowie, w 

Gliwicach, w Katowicach, w Kielcach, w Lublinie, Oddziału Małopolskiego, w Opolu, w Piotrkowie 

Trybunalskim, we Wrocławiu oraz w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Równocześnie w tych dniach odbywała się dwudniowa Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych 

Naukowców„ Materiały, Technologie i Systemy Zarządzania w Budownictwie” zorganizowana przez 

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, w której  Oddział  w Częstochowie był partnerem 

strategicznym. 

 

 

 -  w dniu 14.11.2018r. odbyło się pierwsze w bieżącym semestrze spotkanie  PZITB Koła nr 1 przy 

Politechnice Wrocławskiej. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem pt. „Latający predator-słów kilka o 

dronach i termowizji”, członka naszego koła. Kol. Pawła Noszczyka. Słuchacze zapoznali się  z 

zastosowaniami termowizji w budownictwie, zagadnieniami fizyki budowli, z którą każdy inżynier 

budownictwa się spotyka. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z technicznymi niuansami, które 

decydują o poprawności wykonywanych badań. Prelegent zademonstrował sprzęt: kamerę termowizyjną 

oraz drony o różnych gabarytach, które umożliwiają dokładne określenie właściwości przegród 

budowlanych w trudno dostępnych miejscach na każdej wysokości. 

 Kol. Paweł Noszczyk zaprezentował działanie samego drona, system sterowania. Następnie uczestnicy 

spotkania mogli zaobserwować lot dronem. Przeprowadzona prelekcja zrobiła na wszystkich ogromne 

wrażenie, ponieważ na co dzień niewiele osób ma styczność z takimi metodami badań. Wykład cieszył 

się dużym zainteresowaniem, co pokazała wysoka frekwencja. Wykład zwieńczyły wspólne zdjęcia 

termowizyjne wykonane za pomocą kamery oraz drona. Na ręce prelegenta składamy serdeczne 
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podziękowania z nadzieją na organizację kolejnych wykładów o tej tematyce w przyszłości. Drugą część 

spotkania stanowiła prezentacja dotychczasowej działalności koła. Przedstawiliśmy nowym członkom 

historię koła, zorganizowane przez nas wydarzenia  w minionym roku akademickim. Przybliżony został 

również plan działalności naszej organizacji na najbliższe miesiące: wyjścia na budowy, organizacja 

kolejnych wykładów tematycznych oraz szkoleń z oprogramowań stosowanych w praktyce inżynierskiej.  

 

 

-   26  listopada  2018 r. odbyło się spotkanie członków naszego Oddziału  poświęcone pamięci i 

wspomnieniom Koleżanki i Kolegów , którzy odeszli w ostatnim roku. Wspominaliśmy  śp. kol. Janusza 

Kozłowskiego , kol. Zofię Zwierzchowską  oraz  kol. Franciszka Rudzkiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Oddziału przypomniał  biografie koleżanki i kolegów . Zmarłych wspominali   

współpracownicy , koleżanki i koledzy ze stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania Kolega Paweł 

Schuhmacher, odczytał nastrojowe  wiersze  nawiązujące do przemijania  i  Wieczności . 
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-   Konkurs „ Na najlepszą  magisterską prace dyplomową  na Wydziale Budownictwa Lądowego i 

Wodnego  Politechniki Wrocławskiej” w dniu 21  listopada  2018r. został rozstrzygnięty przez Komisję 

Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski ,  kol. Zygmunt Matkowski. Nagrody zostały wręczone 

na Politechnice Wrocławskiej  w dniu 30 listopada br. podczas uroczystości  wręczenia dyplomów  

absolwentom Wydziału Budownictwa  Lądowego i Wodnego.                                                                           

Wyniki na stronie Konkursy 

 
-   W dniach 7- 9  grudnia  br.  w Łodzi  odbył się  Zjazd  Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB,             

w którym wzięło udział sześciu członków  koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej. 

Zjazd Młodej Kadry PZITB został zorganizowany przez Koło Młodych przy Oddziale Łódzkim Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.                                                                                              

Wydarzenie to rozpoczęło się od wyjścia technicznego na budowę Brama Miasta Łodzi-kompleksu 

budynków przeznaczenia biurowego. Podczas wyjścia delegaci zapoznali się z metodyką realizacji tej 

inwestycji, mogli obserwować panoramę miasta z trzynastej kondygnacji obiektu.  
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Następnie zwiedziliśmy istniejące już obiekty. Pierwszym z nich był dworzec Łódź Fabryczna, będący 

największą inwestycją w mieście w ostatnich latach. Organizatorzy przedstawili  historię powstawania 

obiektu i rozwiązania zastosowane przy jego realizacji. Kolejnym punktem programu zjazdu było 

odwiedzenie budynku EC1, który niegdyś stanowił elektrociepłownię. Zarówno podczas, jak i po 

zwiedzaniu uczestnicy zjazdu z całej Polski mogli poznać się, zintegrować oraz wymienić spostrzeżenia 

zawodowe. W dniu kolejnym, sobotę 8 grudnia braliśmy udział w prezentacji na temat realizacji 

kompleksu „Monopolis” po czym z dachu jednego z budynków obserwowaliśmy etap, na jakim są 

zarówno roboty budowlane, jak i konserwatorskie. Sobotni wieczór był czasem dalszej integracji, na 

przykład gry miejskiej w obrębie słynnej ulicy Piotrkowskiej. W niedzielę mini zjazd MK PZITB Łódź 

dobiegł końca. Była to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z członkami Kół Młodych z całej 

Polski, a co najważniejsze-wzajemnej współpracy. 

 

-  w dniu 12 grudnia br. Koło nr 4  w Oleśnicy zorganizowało spotkanie  poświęcone jubileuszowi             

20 – lecia powstania Koła .W spotkaniu uczestniczyli:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Oleśnicy Ryszard Łukoszko,  Przewodniczący Oddziału  kol. Janusz Superson i Wiceprzewodnicząca  

kol. Alicja Dudzik a także przedstawiciele Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB.                                           

Kol. Andrzej Komarzyniec  - członek założyciel - przybliżył historię Koła i działalność jego członków na 

rzecz Koła  a także Stowarzyszenia. Jubileusz uczczono lampką wina i pysznym  tortem. 
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  -  w przedświąteczną środę, 19.12.2018. członkowie  Koła -1 PWR  wybrali się na wycieczkę techniczną 

po budowie Business Garden przy ul. Legnickiej we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 

kolejowego Wrocław Mikołajów. Generalnym wykonawcą jednego z większych przedsięwzięć w naszym 

mieście w ostatnich latach jest firma Hochtief, natomiast inwestorem-deweloper Vastint z Warszawy. 

 

 Obecnie trwa realizacja etapu II budowy kompleksu, po ukończeniu etapów I oraz III. Etap II to łącznie 6 

budynków o konstrukcji żelbetowej, z czego pięć to obiekty 7-piętrowe, szósty budynek będzie 15-

kondygnacyjny. Wszystkie obiekty posiadać będą również po jednej kondygnacji przeznaczonej na 

garaże oraz po jednym piętrze technicznym. 

                                                      

Podczas niemal 2,5-godzinnej wycieczki uczestnicy zwiedzili trzy budynki, w tym realizację najwyższego 

w kompleksie, który obejrzeli niemal kondygnację po kondygnacji z uwagi na zróżnicowanie rodzaje 

wykonywanych robót. 
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 Po wjeździe na 11 piętro zobaczyli imponujące szalunki wznoszonego trzonu budynku, prefabrykowane 

belki stalowe z otworami o przekroju kołowym, zawierające w środku pręty zbrojeniowe. Całość po 

połączeniu z betonem stanowi podciąg o konstrukcji zespolonej. Mnogość stosowanych technologii oraz 

nowinek technicznych wzbudziła duże zaciekawienie całej grupy. Kierownictwo oprowadzające nas po 

realizacji musiało więc odpowiedzieć na wiele pytań-od konstrukcyjnych, ochronę przeciwpożarową  i 

wiele innych. Niniejsze wyjście wzmogło ciekawość wszystkich uczestników w zaplanowanych kolejnych 

wyjść technicznych.  Kolega , dr inż. Jacek Grosel   umożliwił to  wyjście oraz przewodniczył  grupie 

podczas wyjścia technicznego. 

 

  - 19.12.2018) przez członków  Koła – 1 PWR  zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe. Zaproszeni 

zostali wszyscy członkowie Koła , a  oraz laureaci wakacyjnego konkursu fotograficznego „ I cyk budowa” 

organizowanego przez  Koło.   

 

Na początku spotkania zostały wręczone legitymacje członkowskie dla członków , którzy w tym roku 

dołączyli do Koła.   
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  Ciekawe nagrody otrzymali laureaci konkursu, pomiędzy którymi znaleźli się także członkowie Koła.  

 



 

9 

 

Spotkanie to było wspaniałą okazją do świętowania już 70. rocznicy istnienia Naszego Koła przy 

Politechnice Wrocławskiej. Wydarzenie zostało uczczone przepysznym tortem przygotowanym specjalnie 

na tę okazję. 

 

W czasie spotkania opłatkowego nie zabrakło oczywiście tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw. 

Ucztę rozpoczęto  przez podzielenie się opłatkiem pomiędzy obecnymi. Potem  bardzo chętnie 

przystąpiono  do kolacji. Nie zabrakło pierogów, ryb czy tradycyjnej sałatki jarzynowej. Na deser można 

było uraczyć się pysznymi piernikami, sernikami i wieloma innymi ciastami. Sala, przeznaczona do 

spotkań o charakterze służbowym, została udekorowana  wystrój  świąteczny za pomocą świątecznych 

ozdób a  kolędy w prowadziły w nastrój świąteczny  , który towarzyszył członkom  przez całe spotkanie 

 

 


