W dniu 12 marca 2016r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów zostały wybrane Władze
Stowarzyszenia na kadencję 2016 – 2020. Zarząd Oddziału Wrocławskiego liczy 15 członków. W dniu
21 marca 2016 na posiedzeniu Zarządu Oddziału nastąpiło ukonstytuowanie - powołanie Prezydium:
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

Janusz Superson
Alicja Dudzik
Roman Szmigielski
Jerzy Krzyż
Marianna Czuper

W kalendarzu działań nowej kadencji były:
- Targi Budowlane TARBUD odbyły się w dniach 18-20 marca 2016r. we Wrocławskiej Hali
Stulecia. Wiceprzewodnicząca Oddziału Kol. Alicja Dudzik zorganizowała stoisko naszego
Stowarzyszenia. Porad udzielali rzeczoznawcy PZITB nasi członkowie: Kol. Zygmunt
Matkowski, Kol. Bohdan Stawiski , Kol. Zygmunt Rewucki, Kol. Janusz Kozłowski, Kol. Bogdan
Podolski ,Kol. Aleksandra Okrzeja ,Kol. Jarosław Okrzeja, Kol. Sławomir Szandrocho , Kol.
Andrzej Kobusiński i Kol. Jerzy Krzyż
Przewodniczącym Komisji Konkursowej Jakości był kol. Janusz Superson.

Udzielono ponad 40 porad dotyczących nowych technologii i materiałów w bieżącym
wykonawstwie oraz utrzymania i restauracji istniejących obiektów. Odwiedzający stoisko pytali o
członkostwo w PZITB, uprawnienia budowlane, szkolenia, możliwość zlecania ekspertyz budowlanych
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- Jubileuszowa X konferencja „Budownictwo w Energetyce” odbyła się w dniach 17 - 20 maja
2016r. w Szklarskiej Porębie w Hotelu BORNIT. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Rektor
Elekt Politechniki Wrocławskiej Prof. Cezary Madryas i Prorektor Elekt Prof. Jerzy Jasieńko a także
Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Prof. Eugeniusz Hotała.
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Organizatorem z ramienia naszego Oddziału było Koło Nr 6 w Zgorzelcu. Przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego był kol. Janusz Darłak , zastępcą kol. Jerzy Bączkowski a
Przewodniczącym Komitetu Naukowego kol. Prof. Eugeniusz Hotała. W konferencji brało udział 140
uczestników.

- Konkurs „ Na najlepszą inżynierską prace dyplomową na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” w maju 2016r. został rozstrzygnięty przez Komisję
Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski , kol. Zygmunt Matkowski , Kol. Józef Adamowski.
Wyniki na stronie Konkursy
- XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB odbył się 3 - 5 czerwca 2016r. w Olsztynie. Wzięli w
nim również udział delegaci naszego Oddziału: kol. Janusz Superson , Kol. Alicja Dudzik, kol.
Mariola Leśniak Rotter, kol. Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk, kol. Paula Sumińska , kol. Agata
Ciecieląg, kol. Marianna Czuper , kol. Tadeusz Nawracaj oraz kol. Edward Rewerski jako członek
GKR /ustępujące władze/.
Przewodniczącym Zjazdu był kol. Tadeusz Nawracaj ,członkiem Komisji Skrutacyjnej Kol. Paula
Sumińska a Komisji Wyborczej kol. Alicja Dudzik.
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Przewodniczącym PZITB ponownie został wybrany kol. Ryszard Trykosko. Z naszego Oddziału do
Zarządu Głównego zostali wybrani kol. Janusz Superson i kol. Alicja Dudzik, a kol. Mariola Leśniak
Rotter została drugim zastępcą członka Zarządu Głównego. W Głównej Komisji Rewizyjnej
pierwszym zastępcą członka został kol. Roman Szmigielski natomiast w Głównym Sądzie
Koleżeńskim kol. Agata Ciecieląg została drugim zastępcą członka.
Przyjęto Uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów
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- dniu 16 czerwca 2016r. było wyjście techniczne na Biblioteka Archidiecezjalna , którego
pomysłodawcą i organizatorem był kol. Krzysztof Sebastian.

Nowa biblioteka Archidiecezji Wrocławskiej będzie w miejscu dawnego alumnatu. Nowy obiekt jest
rekonstrukcją barokowego budynku z pierwszej połowy XVIII wieku. Całości dopełni rozległy ogród z
fontannami.

Nowy, ale jednak „stary” gmach biblioteki jest budowany na palcu Katedralnym, nad samą Odrą, na
wzgórzu na którym w XVII wieku znajdował się alumnat. Teren, gdzie będzie biblioteka należy do
kościoła i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jego
wygląd będzie nawiązywał do pierwotnego obiektu. Prace projektowe w dużej mierze opierają się na
analizowaniu archiwalnych materiałów, określających wygląd budynku przed jego zniszczeniem w
czasie II Wojny Światowej.
Gmach biblioteki to rekonstrukcją stojącego tam niegdyś budynku z pierwszej połowy XIII wieku. Był
on wielokrotnie przebudowywany, jednak nowy obiekt będzie postawiony w pierwotnej formie. Będzie
miał kształt litery „L” oraz podpiwniczenie i oryginalne, wysokie poddasze.
Budynek będzie 4 kondygnacyjny. Oprócz biblioteki będzie tam także stworzona media teka oraz
czytelnia. Zagospodarowany zostanie także teren przylegający do gmachu. Powstanie tam rozległy
ogród z licznymi fontannami. Do nowej biblioteki trafią zbiory będące w posiadaniu Papieskiego
Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
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- coroczna Sesja dla Seniorów „Człowiek – Przyroda – Budownictwo” organizowana przez
Oddział odbyła się w dniach 29 sierpnia do 2 września 2016r. w Szklarskiej Porębie w Pensjonacie
RAAD na Uroczysku”. Uczestnikami byli Seniorzy z naszego Oddziału jak również Seniorzy z innych
Oddziałów

Program Sesji został w pełni zrealizowany a obejmował:

- wymianę doświadczeń działalności Kół Seniorów w Oddziałach.
- prezentację multimedialną - najwyższe szczyty, najwyższe budynki, drapacze chmur
- wspomnienia z poprzednich Sesji.
- Jak się dobrze zestarzeć ?
- Wieczór poezji.
- wycieczka piesza po okolicy – Chata Walońska i Szrenica
- podsumowanie sesji.
Pogoda jak i humory uczestników dopisały. Uczestnicy sesji wyrazili chęć uczestniczenia w sesji
w następnym roku.
- XII edycja Konkursu Wrocławskiego Oddziału DOLNOSLĄSKA BUDOWA ROKU. Uroczyste
ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w trakcie obchodów Dni Budowlanych na Gali inżynierskiej
zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do finału konkursu zakwalifikowało
się 9 obiektów, którym poświecono specjalny biuletyn.
NAGRODZONE OBIEKTY „DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU 2015 na stronie Konkursy
- Konkurs „ Na najlepszą magisterską prace dyplomową na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” w listopadzie 2016r. został rozstrzygnięty przez Komisję
Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski , kol. Zygmunt Matkowski.
Wyniki na stronie Konkursy
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- Projekt Workcamp
Koło PZITB Nr 1 działa od wielu lat, zrzeszając grono studentów oraz nauczycieli akademickich
Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Członkowie Koła pogłębiają wiedzę poprzez
organizację spotkań tematycznych ze specjalistami, projektantami i wykonawcami oraz organizując i
uczestnicząc w szkoleniach.
W ubiegłym roku akademickim w trakcie wyjść technicznych, przebywano i dyskutowano na placach
budów kilku ciekawych inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie Wrocławia.
Grupa studencka w Kole PZITB Nr 1 Politechniki Wrocławskiej wybrała nowy Zarząd:
Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego

Patryk Jarysz
Marcin Kachnowicz

Sekretarz:

Konrad Lubelski

Skarbnik

Agata Ciecieląg

W/w przystąpili do Workcamp - Projektu „Dom Marzeń” we Wrocławskim Centrum Opieki i
Wychowania. Poniżej relacja z realizacji projektu:
Pomysł na przeprowadzenie Projektu Workcamp we Wrocławskim Oddziale PZITB pojawił się, gdy
nasze 3 studentki Ania, Marta i Agata wybrały się do Łodzi. Tam w ramach Łódzkiej edycji Projektu
Workcamp dzielnie pomagały jako wolontariuszki przy remoncie Domu Małego Dziecka przy ulicy
Drużynowej.
Prace nad projektem ruszyły już na początku listopada. Wysłaliśmy wtedy wiele maili oraz
wykonaliśmy kilkanaście telefonów do placówek użyteczności publicznej we Wrocławiu z zapytaniem
czy dana placówka nie potrzebuje pomocy od studentów, którzy chcą w ramach wolontariatu wykonać
drobne prace remontowe. W wiadomościach zwrotnych otrzymaliśmy zgłoszenia, z których
wybraliśmy trzy do drugiego etapu weryfikacji. Pod koniec listopada wybraliśmy się do wytypowanych
placówek wraz z wyznaczonym przez Politechnikę Wrocławską opiekunem, Doktorem Romanem
Wróblewskim, aby zweryfikować zakres przewidzianych prac oraz zweryfikować je pod względem
naszych możliwości oraz umiejętności. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na pomoc przy
wyremontowaniu „Domu Marzeń” we Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania. Jest to
niewielkie, 48-metrowe mieszkanie, składające się z kuchni połączonej z salonem, łazienki korytarza i
dwóch sypialni. Mieszkanie zostało w znacznym stopniu zdewastowane przez poprzednich lokatorów.
W tym roku Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania przejęło mieszkanie, lecz niestety ze względu
na wysokie koszta nie byli w stanie go wyremontować. „Dom Marzeń” ma być miejscem, w którym
wychowankowie Wrocławskiego Centrum Opieki mogliby stawiać swoje pierwsze kroki w dorosłość,
będąc jednocześnie pod nadzorem swoich dotychczasowych wychowawców.
Już na początku wiedzieliśmy, że z remontem „Domu Marzeń” będzie się wiązać wiele pracy. Podczas
drugich, bardziej dokładnych oględzin mieszkania okazało się, że należy wymienić starą aluminiową
instalację elektryczną na nową. W najgorszym stanie była kuchnia, w której musieliśmy uwzględnić
położenie płytek na ścianie oraz na podłodze. Dodatkowo w ścianach we wszystkich pomieszczeniach
znajdowały się spore ubytki, do wymiany zakwalifikowaliśmy również zniszczone linoleum w korytarzu.
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Oprócz tego, aby uczynić przestrzeń bardziej funkcjonalną, kolega Patryk zaproponował wykonanie w
korytarzu garderoby.
Od stycznia zaczęliśmy szukać sponsorów, którzy mogliby wesprzeć nas finansowo, a także
zaopatrzyć nas w niezbędne materiały budowlane. Już na samym początku udało nam sie uzyskać
energooszczędne farby z firmy Thermoshield. Nasze największe obawy wiązały się z
zaprojektowaniem i zainstalowaniem instalacji elektrycznej. Z pomocą przyszła firma Nexus Nowe
Technologie, która nie tylko wyposażyła nas w niezbędne materiały do wykonania instalacji, ale także
wsparła nas od strony merytorycznej. Dzięki konsultacją Pana Krzysztofa Mazurkiewicza wykonaliśmy
odpowiedni projekt instalacji, a w razie jakichkolwiek problemów i pytań zawsze mogliśmy liczyć na
wsparcie. Swoją pomocną dłoń wyciągnął do nas również przewodniczący Koła nr 1 PZITB przy
Politechnice Wrocławskiej, Przewodniczący Koła – 1 PWR kol. Jarosław Michałek, który ufundował
wszystkim wolontariuszom ubezpieczenie na czas remontu.

4 lipca rozpoczęliśmy prace remontowe. Średnio na budowie przebywało 8 wolontariuszy. Oprócz
studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej mogliśmy liczyć również na wsparcie z Politechniki
Łódzkiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Większą część wolontariuszy stanowiły
dziewczyny, którym niestraszne były najcięższe prace. W początkowej fazie remontu należało usunąć
starą instalację elektryczną, a także wykonać bruzdy na położenie nowych kabli oraz gniazdek.
Oprócz tego należało zetrzeć starą farbę, aby stworzyć lepszy podkład na nową. Wykonanie tych
wszystkich pylących i brudzących prac nie byłoby możliwe, gdyby nie środki ochrony osobistej
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zapewnione przez firmę 3M. Pod koniec pierwszego tygodnia prac udało nam sie wykonać większość
bruzd pod instalację elektryczną, uzupełniliśmy też większość ubytków.
Zaczęliśmy również budowę ścianki gipsowo-kartonowej, która miała wydzielić garderobę z
korytarza. Wszelkie zaprawy, tynki, kleje do płyt oraz płytek, a także materiały na ściankę
otrzymaliśmy od firm Rigips oraz Weber, za pośrednictwem kol. Lidii Kisielewskiej.
W pierwszym tygodniu otrzymaliśmy także dostawę płytek od firmy PERI, za pośrednictwem
Warszawskiego oddziału PZITB, a także płytki oraz odzież roboczą od firmy ROBEN
W połowie drugiego tygodnia Projektu Workcamp przybył nam z pomocą Mateusz z Łodzi, który
wsparł nas nie tylko wiedzą techniczną ale także dużą dawką humoru. Dzięki niemu wykonywaliśmy
prace jeszcze szybciej. W połowie drugiego tygodnia prac zaczęliśmy malowanie pokoi.
Pod koniec dwutygodniowej pracy udało nam się wyremontować większość mieszkania. Wrocławskie
Centrum Opieki i Wychowania zorganizowało dla nas, w ramach podziękowań grilla, na którego zostali
zaproszeni sponsorzy, a także liczne media. Ponieważ po planowanym terminie ukończenia projektu
wielu z wolontariuszy zaczynało praktyki studenckie, dokończenie prac zaplanowaliśmy na połowę
września. W umówiony weekend spotkaliśmy się w „Domu Marzeń” i ukończyliśmy nasze dzieło.
Zamontowaliśmy meble i AGD w kuchni, przykręciliśmy brakujące gniazdka oraz lampy, a także
położyliśmy panele w korytarzu oraz wykładzinę w garderobie.

Projekt WORKCAMP był dla nas niezwykłym doświadczeniem. Oprócz zdobytej wiedzy
technicznej, nowych umiejętności w pracach budowlanych, zyskaliśmy również wiele kontaktów
branżowych. Projekt Workcamp był okazją do poznania osób z innych oddziałów Młodej Kadry
PZITB, a także wielu fachowców z różnych firm, które okazały nam wsparcie.
W przyszłości planujemy realizować podobne projekty.
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- Spotkanie Wspominkowe

17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków naszego Oddziału poświęcone pamięci
i wspomnieniom Kolegów , którzy odeszli w ostatnim roku. Wspominaliśmy śp. kol. Prof. Jana
Kmitę, kol. Prof. Ottona Dąbrowskiego oraz kol. Ryszarda Dolnego i kol. Telesfora Kuchowicza
.

Członkowie Komisji Historii przypomnieli biografie kolegów Wspominali wychowankowie,
współpracownicy i koledzy ze stowarzyszenia Na zakończenie spotkania Kolega Paweł
Schuhmacher, odczytał nastrojowe wiersze nawiązujące do Wieczności .

10

