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1. SŁOWO WSTĘPNE 

 
Drogie Koleżanki!    
Drodzy Koledzy! 
 

 
Niebawem kolejny rok kalendarzowy 2014 przejdzie do historii i jak zawsze 

przy takiej okazji ta, graniczna, data skłania do podsumowań oraz do podjęcia 
wyzwań nadchodzącego roku. 

W życiu naszego Stowarzyszenia mijający rok był rokiem jubileuszowym                     
80-lecia jego istnienia i również 65-lecia działalności Oddziału Rzeszowskiego. 

W tym roku, podobnie jak i w latach poprzednich, opuściło szeregi członków 
Oddziału kilku naszych kolegów ale równocześnie stan liczebny Oddziału zwiększył 
się o kilkadziesiąt  osób w związku z powstaniem Koła Młodych na Wydziale               
Budownictwa  i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.   

Wytężona praca w zakresie rzeczoznawstwa i doradztwa inwestycyjnego                   
pozwala na prowadzenie działalności statutowej na zadowalającym poziomie. 

 Zarząd Oddziału zaprasza członków PZITB posiadających uprawnienia                    
rzeczoznawcy do aktywnego zaangażowania się w działalność Zespołu                            
Rzeczoznawców przy naszym Oddziale. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, aktywnie uczestniczącym w działalności 
Oddziału, życzę sukcesów i satysfakcji z tej pracy, a wszystkim członkom                            
i sympatykom naszego Stowarzyszenia życzę radosnych i spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym roku.  

 
                       Z koleżeńskim pozdrowieniem 

mgr inż. Adam Jakóbczak 

Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2. SZKOLENIA, SEMINARIA   
9 października  – odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy                      

ALUPROF S.A. na temat: Systemy aluminiowe – Wymagania techniczne 2013, 
systemy przeciwpożarowe, wytyczne i błędy montażowe. 

Program seminarium: 

1. Nowe wytyczne dotyczące parametrów budynku w oparciu o WT 2013 
2. Systemy p.poż i oddymiające, wytyczne techniczne 
3. Wytyczne dotyczące  właściwego projektowania i montażu stolarki                     

aluminiowej  
4. Błędy podczas montażu stolarki aluminiowej 

 

Seminarium  poprowadzili przedstawiciele Firmy ALUPROF S.A.:  

- Zbigniew Kęsy Z-ca Dyrektora Sprzedaży Obiektowej ALUPROF 

- mgr inż. Łukasz Borowski Projektant Specjalista, Dział Wsparcia Technicznego 

 

 
 

Wykład przedstawiciela firmy ALUPROF Pana Zbigniewa Kęsy 
 

   
 

Uczestnicy seminarium 
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30 października  – odbyło się szkolenie  na temat: „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych – jak skutecznie uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla    
(czadem)” 

Program seminarium: 

1. Wpływ tlenku węgla (czadu) na organizm człowieka i jego konsekwencje. 
2. Jakie są przyczyny powstawania tlenku węgla (czadu). 
3. Sposoby zapobiegania powstawaniu i wydostawaniu się do pomieszczeń tlenku 

węgla (czadu). 
4. Wpływ utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń  grzewczych. 

 

Wykład poprowadzili: 

- mł. bryg. Marcin Betleja  - Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP  

- mgr inż. Jerzy Styś  - Rzeczoznawca bud.  

 
 

 
 

mł. bryd. Marcin Betleja, mgr inż. Adam Jakóbczak, mgr inż. Jerzy Styś 
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Wykładowcy - mł. bryd. Marcin Betleja, mgr inż. Jerzy Styś 

 
 

       
Uczestnicy szkolenia 

 
 

      
Uczestnicy szkolenia 
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3. KONKURS „BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2014”   
 

XV Edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”  
 
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej XV Edycji konkursu                  

„Budowa Roku Podkarpacia 2014”. Oczekujemy na wstępne zgłoszenie 

obiektów przekazanych do użytku w br. lub będących w trakcie realizacji, 

które zostaną zakończone i przekazane do użytku nie później niż do                    

31 stycznia 2015 r.  
 

 

4.  KOŁO MŁODYCH  
 

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU KÓŁ MŁODYCH W WARSZAWIE 
 

W dniach 24-26 października 2014 roku odbył się w Warszawie XII Zjazd 

Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów                           

i Techników Budownictwa. Głównym organizatorem zjazdu było Koło                

Naukowe Budownictwo działające przy Wojskowej Akademii Technicznej                 

i Komitet Młodej Kadry PZITB. Uczestniczyło w nim około 100 członków 

Młodej Kadry, w tym 9 przedstawicieli Koła Młodych PZITB Oddziału                  

Rzeszowskiego. 

 
Przedstawiciele Koła Młodych 
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Konferencja pt. "Filozofia Sukcesu" była pierwszym punktem zjazdu MK, 

odbyła się pod honorowym patronatem firmy MAPEI oraz Wydziału                    

Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Zadaniem konferencji było rozbudzenie 

zapału i ambicji w młodych ludziach oraz znalezienie odpowiedzi - co                     

znaczy sukces i jakie są warunki jego osiągnięcia. Podczas konferencji                

wystąpiły wybitne jednostki, przedstawiające swoją historię, teorię oraz 

wskazówki dotyczące życiowego sukcesu.  
Roman Wieczorek - wiceprezydent koncernu Skanska, znacząca postać            

w hierarchii światowego budownictwa. 
Dorota Raben - prezes Portu Gdańskiego, najszybciej rozwijającego się 

portu bałtyckiego. 
Dariusz Blocher - prezes Budimex, największej firmy budowlanej w Polsce. 
Artur Kaźmierczak - wiceprezes firmy Mzuri, himalaista, zdobywca                         

8-tysiącznika. 
Paweł Gulak - polski inżynier technolog kierujący budową ultra wysokiego 

wieżowca w centrum Nowego Jorku 

 

Podczas kolejnych wystąpień zostały zaprezentowane nowoczesne                    

technologie i rozwiązania zastosowane przy budowie Warsaw Spire oraz                  

II Linii metra w Warszawie. Konferencja zakończyła się podziękowaniami 

skierowanymi do organizatorów zjazdu MK oraz członków kół, którzy wzięli 

udział w tegorocznym programie "Workcamp".   

Po zakończeniu oficjalniej części, uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.  

    
 

Kolejny dzień minął na zwiedzaniu dwóch potężnych inwestycji Warsaw 

Spire, gdzie z 31 piętra wieżowca mogliśmy podziwiać panoramę                        

Warszawy oraz Kanał "Burakowski-Bis", którego wykonawcami są  między 

innymi dobrze znane nam firmy Besta oraz Inżynieria Rzeszów.  
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Zjazd ten możemy uznać za niezwykle owocny, ponieważ pozwolił nam na 

zdobycie cennej wiedzy, wymianę doświadczeń z innymi Oddziałami oraz 

nawiązanie znajomości.  

 

 
Katarzyna Brodowska 

Natalia Marchut 

Łukasz Kwolek  

 

 

5. SPOTKANIE  CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW  
 

22 listopada w klubie Zodiak odbyło się spotkanie towarzyskie przy 

dźwiękach muzyki zespołu „HARTBEX po godzinach”.  W spotkaniu 

uczestniczyli członkowie PZITB, Koło Młodych, sympatycy oraz                 

pracownicy zaprzyjaźnionych firm – członków zbiorowych PZITB.  

Gości przywitał Przewodniczący Oddziału PZITB Adam Jakóbczak 

oraz Wiceprzewodniczący Edward Gala.   

Na rozpoczęcie wszyscy  uczestnicy  zaśpiewali piosenkę Murarze, 

Murarze, no i zaczęła się wspaniała zabawa do białego rana,                       

były tańce, wspomnienia, wspólne śpiewanie, rozmowy                          

oraz smaczny catering zasponsorowany przez braci Radomskich                      

z Firmy STYROBUD.   
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Koło Młodych 

 

 
PB BESTA 
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PB HARTBEX 

 

   
Przedstawiciele PZITB 
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Przedstawiciele PZITB 

 

 
A tak się bawiliśmy 
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6. CZŁONKOWIE ZBIOROWI  
 

Drugim  na naszej liście Członkiem Zbiorowym (od roku 2002) jest  

HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.   

 

 HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. w Rzeszowie, 

powstał 11 lutego 1992 roku jako przedsiębiorstwo prywatne.   

Od 1992 Firma zrealizowała wiele obiektów na terenie całej Polski głównie 

w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Warszawie oraz w Niemczech. 

W roku 1996 utworzono Oddział HARTBEX w Niemczech, w roku 1997  

Biuro Techniczno-Handlowe w Krakowie, w marcu 2005 r. Oddział                   

HARTBEX ROHBAU  w Hilden k/Duesseldorfu, a w styczniu 2007                           

przeniesiono siedzibę Firmy do Trzebowniska.   

 

PB Hartbex zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i stale podnoszącą swoje     

kwalifikacje kadrę pracowniczą, zapewnia najlepszą jakość swoich usług, 

spełnia oczekiwania i potrzeby klientów, ciągle doskonali poziom                    

wykonywanych usług. 

 

W swej działalności  PB HARTBEX realizuje: budownictwo mieszkaniowe,               

przemysłowe, handlowe, usługowe, nauki, oświaty, opieki zdrowotnej, 

obiekty sportowe i rekreacyjne. Wykonuje także remonty i modernizacje 

obiektów budowlanych. 

 

Przedsiębiorstwo było wielokrotnie nagradzane w różnych konkursach.  

Otrzymało nagrody w konkursie Budowa Roku Podkarpacia, nagrodę              

Brylantowego Klucza  oraz  Kryształową Cegłę.  

 

Dewiza firmy to - Zadowolenie Klienta – nasza satysfakcja! 
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7. CUDZE CHWALICIE  –  SWEGO NIE  ZNACIE 

CIEKAWE ZAKĄTKI PODKARPACIA 
 

Cerkiew w Dąbrownicy 
 
Dawna cerkiew grekokatolicka w Dąbrowicy została wybudowana w 1906 

roku w stylu neoklasycystycznym, na planie krzyża greckiego z kopułą na 

skrzyżowaniu transeptu i nawy głównej. W środku zobaczyć można                 

częściowy ikonostas, z dobrze zachowaną częścią górną, zwłaszcza rzędem 

proroków i patriarchów. Zgodnie z kanonem lokalizacyjnym, cerkiew                 

znajduje się na wzgórzu, w pewnym oddaleniu od zabudowań. We wsi 

należącej niegdyś do ordynacji Czartoryskich z Sieniawy, zachowała się 

jeszcze drewniana kaplica z XIX wieku oraz częściowo tradycyjna zabudowa 

drewniana. A lasów to wokół dostatek jako, że sięga tu północno - 

wschodni kraniec prastarej Puszczy Sandomierskiej. 
 
 

 
 

 

Opis i zdjęcie zaczerpnięto ze strony www.zamiasto.com.pl  
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Szczęśliwego Nowego Roku 2015 

Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom  

Rzeszowskiego Oddziału PZITB 

w imieniu Zarządu Oddziału  

życzą  

Zarząd Oddziału 

oraz pracownicy Biura 
 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn opracowali: 

Barbara Tekiela  

Adam Jakóbczak 


