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SŁOWO WSTĘPNE
Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Dobiegła końca kadencja władz Oddziału PZITB w Rzeszowie.
Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Kołach naszego Oddziału odbyła się
w okresie od 16 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r., zaś Walne
Zgromadzenie Oddziału na którym wybrano nowe władze, miało miejsce
w dniu 31 marca 2016 br. Dorobek Oddziału w okresie kadencji 2012-2016
w złożonym sprawozdaniu przedstawił kol. Adam Jakóbczak, wskazując
także kierunki działalności Zarządu Oddziału na nową kadencję.
Dziękuję Zgromadzeniu za obdarzenie mnie zaufaniem i wybór
mojej osoby na nowego Przewodniczącego Oddziału. Zapewniam,
że z niesłabnącym zaangażowaniem będę realizował cele statutowe
Stowarzyszenia oraz nakreślony na WZO program działania.
Do Koleżanek i Kolegów kieruję apel o dalsze zaangażowanie
w działalność Oddziału i podnoszenie prestiżu Stowarzyszenia
w środowisku budowniczych Podkarpacia.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
mgr inż. Jacek Hess
Przewodniczący Oddziału PZITB
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WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE PZITB O/RZESZÓW

W dniu 31 marca 2016 roku w siedzibie Oddziału PZITB w Rzeszowie odbyło
się Walne Zgromadzenie Oddziału.
Obrady zostały otwarte o godzinie 1510 przez dotychczasowego Przewodniczącego
Rzeszowskiego Oddziału PZITB kol. Adama Jakóbczaka, który powitał
zgromadzonych, w tym szczególnie gości honorowych.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów: Wilhelma Hrycyszyna, Jana
Bogacza, Stanisława Majkę, Romana Jadacha, Józefa Zamorskiego, Bolesława
Filipa, Annę Rakuś i Czesława Barszczaka.

Wybór Prezydium WZO

Członkowie PZITB i zaproszeni goście

Przewodniczący Oddziału PZITB kol. A. Jakóbczak zaproponował skład
Prezydium WZO:
•
na przewodniczącego kol. Emila Szczepańskiego
•
na zastępcę kol. Bogusława Bukowego
•
na sekretarza kol. Martę Pociask
Kol. Emil Szczepański w imieniu swoim i kolegów podziękował za wybór
na przewodniczącego WZO i przedstawił porządek obrad.

Uczestnicy WZO

Przewodniczący WZO kol. Emil Szczepański
Uczestnicy WZO
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Wręczenie nagród i odznaczeń
Przewodniczący Oddziału wraz z przedstawicielem Zarządu Głównego
kol. Józefem Ślączką wręczyli odznaczenia honorowe PZITB przyznane przez
Zarząd Główny.
Złotą Odznaką Honorową z Diamentem zostali wyróżnieni koleżanki i koledzy:
Anna Kaczkowska, Emil Szczepański, Kazimierz Mrozik, Czesław Trela.

Kol. Kazimierz Mrozik

Nagrody Oddziału otrzymali: kol. Emil Szczepański za aktywne działanie
w doradztwie inwestycyjnym, kol. Zbigniew Szczupak za aktywne działanie
w Kole Seniorów, pracę w Komisji „Budowa Roku Podkarpacia” oraz w Komisji
Rewizyjnej Oddziału PZITB w Rzeszowie, kol. kol. Alicja Róg, Wiesława Gargała
i Barbara Tekiela za zaangażowanie w działalność statutową i gospodarczą
Oddziału w okresie mijającej kadencji.
Kol. Anna Kaczkowska

Kol. Emil Szczepański

Przemówienia okolicznościowe wygłosili zaproszeni goście
− Kol. Stanisław Kuś podziękował za zaproszenie przedstawiając krótki rys
historii budownictwa rzeszowskiego, pierwszych konstrukcji łupinowych
i wiszących powłokowych, podkreślając znaczny dorobek podkarpackiego
środowiska budowlanego stwierdzając, że tkwi w nim wielki potencjał.
− V-ce Prezes Zarządu NOT w Rzeszowie kol. Krzysztof Cisek przekazał
pozdrowienia i życzenia owocnych obrad w imieniu Prezesa NOT. Wspominał
swoją współpracę jako geodeta z pracownikami budowlanymi na wielu budowach.
Przypomniał, że budowlańcy i geodeci pierwsi założyli Radę Wojewódzką NOT
w Rzeszowie. Zwrócił uwagę, że w PZITB jest mało młodych i trzeba intensywnie
zadziałać, aby tę sytuację zmienić.
− Przewodniczący PDK OIIB kol.
Zbigniew Detyna
wspomniał
o działalności Prof. S. Kusia w Izbie w początkowym okresie. Stwierdził,
że współpraca Izby z PZITB jest znakomita, pogratulował też osiągnięciom PZITB.
− Prezes Oddziału SITK kol. Marian Sulencki stwierdził, że stowarzyszenia
powinny mieć większą możliwość nadawania uprawnień zawodowych. Pochwalił
współpracę z PZITB w ramach „Budowy Roku”. Życzył lepszej integracji z
młodzieżą oraz dobrych uchwał.
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− Prezes PZF w Rzeszowie Zygmunt Kałuża życzył owocnych obrad, wręczył
ostatnie wydawnictwo regionalne i zaprosił przedstawiciela PZITB na Walne
Zebranie PZF w dniu 23.04.2016 roku.
− Kol. Aleksander Kozłowski w imieniu dziekana dr hab. inż. Piotra Koszelnika
powiedział kilka słów o Politechnice Rzeszowskiej, przedstawił organizację
Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury podkreślając uprawnienia Wydziału do habilitacji i studiów doktoranckich. Życzył owocnych obrad.
− Prezes Oddziału SARP kol. Marek Chrobak podziękował za zaproszenie.
Stwierdził, że współpraca naszych stowarzyszeń jest coraz lepsza. Życzył lepszej
współpracy z młodymi, owocnych obrad i dobrych uchwał.
− Prezes Oddziału PZITS kol. Władysław Szymański pochwalił współpracę
z PZITB życząc, aby dalsza praca była tak dobra, a nawet lepsza jak dotychczas.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji 2012 – 2016
Sprawozdania władz statutowych Oddziału PZITB za okres kadencji 2012-2016
zostały złożone:
- przez ustępującego przewodniczącego kol. Adama Jakóbczaka z działalności ZO,
- przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału kol. Jerzego Stysia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. J. Styś

Wybory – głosowanie
Przystąpiono do wyboru nowych władz Zarządu Oddziału. Komisja WyborczoSkrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie.

Przewodniczący Oddziału kol. A. Jakóbczak
Głosowanie
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Wyniki wyborów
Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej ogłosił wyniki głosowania
na Przewodniczącego ZO. W głosowaniu wzięło udział 47 osób. Poszczególni
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
−
kol. Jacek Hess – 34,
−
kol. Lech Lichołai – 12,
−
kol. Henryk Gałuszka – 1
Przewodniczącym Z.O. na nową kadencję został wybrany kol. Jacek Hess.

Głosy zbiera kol. J. Mrozik

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów na członków do Z.O.
Głosowało 47 osób. Kandydaci na członków ZO otrzymali następującą ilość
głosów:
−
Kazimierz Mrozik – 41,
−
Edward Gala – 40,
−
Lucjan Ślęczka – 37,
−
Jacek Gajda – 36,
−
Jerzy Styś – 35,
−
Bogusław Uchman – 34,
−
Marta Pociask – 33,
−
Sławomir Serafin – 29,
−
Alicja Róg – 27,
−
Lech Lichołai – 20,
−
Józef Ślączka – 14.
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą ilość głosów:
−
Szczepan Woliński – 47
−
Emil Szczepański – 42
−
Zbigniew Szczupak – 41.
Wszyscy kandydaci zostali członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. J. Mrozik ogłasza wyniki wyborów.

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego otrzymali następującą ilość głosów:
−
Józef Bryl – 45
−
Jakub Gruba – 44
−
Halina Hess – 42.
2 głosy były nieważne.
Wszyscy kandydaci zostali członkami Sądu Koleżeńskiego.
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Nowo wybrane władze na kadencję 2016 – 2020.

Kol. Jacek Hess nowo wybrany Przewodniczący Oddziału PZITB w Rzeszowie.

Nowo wybrany Przewodniczący Oddziału kol. Jacek Hess

Nowo wybrany przewodniczący Oddziału PZITB w Rzeszowie kol. Jacek Hess
podziękował za wybór jak też za pracę poprzedniego zarządu, zobowiązując się do
podjęcia zarówno działań statutowych jak i wszelkich innych dla dobra PZITB
i środowiska budowlanego w naszym regionie.

Przewodniczący WZO kol. Emil Szczepański zamyka obrady.

Przewodniczący WZO zakończył obrady dziękując wszystkim za przybycie.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zarząd Oddziału:
Jacek Hess – Przewodniczący Oddziału
Edward Gala – Wiceprzewodniczący
Kazimierz Mrozik – Wiceprzewodniczący
Marta Pociask – Sekretarz
Bogusław Uchman – Skarbnik
Jacek Gajda – członek Z.O.
Sławomir Serafin – członek Z.O.
Jerzy Styś – członek Z.O.
Lucjan Ślęczka – członek Z.O.

II.
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna Oddziału
Emil Szczepański – Przewodniczący
Szczepan Woliński – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Szczupak – Sekretarz

III.
1.
2.
3.

Sąd Koleżeński
Jakub Gruba – Przewodniczący
Józef Bryl – Członek
Halina Hess – Członek
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Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
PZITB Oddziału Rzeszów
z dnia 31.03.2016 r.
1. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Rzeszowie obradujące w dniu
31 marca 2016 roku, tj. na kilkanaście dni przed historyczną – 1050
rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, uznaje decyzje pierwszego
księcia Polan za akt o najważniejszym znaczeniu dla ówczesnej
i dzisiejszej Polski. Polska dzięki temu weszła do rodziny krajów
Europy Zachodniej. Historia minionych wieków potwierdziła wagę
i znaczenie tego aktu zarówno dla Europy jak i dla Polski.
2. Kontynuowanie konkursów Budowa Roku Podkarpacia i prac
dyplomowych absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.
3. Kontynuacja i rozwój rzeczoznawstwa i doradztwa inwestycyjnego.
4. Szkolenia i spotkania dyskusyjno-promocyjne:
- prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia
budowlane,
- reaktywowanie szkoleń specjalistycznych we współpracy z PDK OIIB,
poszerzenie zakresu i tematyki szkoleń kierunkowych w siedzibach
zakładu pracy,
- kontynuowanie i rozwój spotkań szkoleniowo-promocyjnych, spotkań
dyskusyjnych na temat interesujących zmian w organizacji i technologii budownictwa oraz spotkań doświadczonych inżynierów budowlanych z członkami Koła Młodych przy Politechnice Rzeszowskiej,
- opracowanie cyklu ciekawych spotkań poszerzających wiedzę na temat
bezpiecznej eksploatacji mieszkań w porozumieniu z Polskim Radiem,
- organizowanie otwartych spotkań czwartkowych.
5. Kontynuacja wynajmu sali konferencyjnej i rozważenie wynajmu
pomieszczeń biurowych w ramach działalności gospodarczej Oddziału.
6. Powołanie osoby odpowiedzialnej za promocję Oddziału PZITB
w Rzeszowie w środowisku i w mediach.
7. Sprawy organizacyjne:
- aktualizacja i weryfikacja listy członków PZITB,
- pozyskiwanie nowych członków indywidualnych i zbiorowych,
- aktualizacja listy rzeczoznawców, projektantów, inspektorów nadzoru
oraz wykładowców współpracujących z Oddziałem PZITB w celu poszerzenia zakresu i ilości usług świadczonych przez Oddział w Rzeszowie.
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3. SZKOLENIA, SEMINARIA
- 25 lutego
– odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy
AERECO Wentylacja na temat: Systemy wentylacji mieszkań.

Program seminarium:
1. Nawiewniki okienne – zakres stosowania w oparciu o przepisy polskiego prawa.
2. Wentylacja w budynkach mieszkalnych – systemy wentylacji mechanicznej
wyciągowej mieszkań nowych i poddawanych modernizacji, wentylacja garaży oraz
zabezpieczenia przeciwpożarowe garaży wielostanowiskowych.
3. Problemy z wentylacją w nowopowstałych obiektach mieszkalnych.
Seminarium poprowadzili:
- Łukasz Kalemba – Doradca Techniczny Firmy AERECO Wentylacja
- Katarzyna Cichoń – Doradca Techniczny Firmy AERECO Wentylacja
- Jerzy Styś – Rzeczoznawca budowlany

Prelegenci – Pan Łukasz Kalemba i Pani Katarzyna Cichoń

oraz Jerzy Styś
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- 20 kwietnia – odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy
Farby KABE Polska na temat: Innowacyjne rozwiązania i produkty Farby KABE
Polska.

Program seminarium:
1. Misja i cel Firmy Farby KABE Polska
2. Najczęściej popełniane błędy w systemach ociepleń ETICS i ich skutki.
3. Omówienie instrukcji ITB dotyczącej wykonania i odbioru robót ociepleniowych.
4. „Ocieplenie na ocieplenie” – system Kabe THERM RENO.
5. Rodzaje mas tynkarskich – zalety i wady.
6. Niskoalkaliczny system polikrzemianowy NOVALIT.
7. Co warto wiedzieć o farbach wewnętrznych.

Seminarium rozpoczął Przewodniczący Oddziału Kol. Jacek Hess.

Uczestnicy seminarium szkoleniowo-promocyjnego
Wykład poprowadził Pan Paweł Gałuszka Kierownik Działu Szkoleń oraz Pan Grzegorz Żółkoś
Doradca Techniczno-Handlowy Firmy Farby KABE.
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4. KOŁO SENIORÓW
W dniu 3 lutego Koło Seniorów zorganizowało spotkanie noworoczne. Zaproszeni
zostali wszyscy seniorzy Oddziału. Gości przywitał przewodniczący Koła Seniorów
kol. Jerzy Styś i przedstawił informacje o działalności Koła i Oddziału PZITB.
Następnie referat wygłosił kol. Józef Bosek na temat: Jak zagospodarowywano
Bieszczady i Ziemię Ustrzycką po „wymianie” ze Związkiem Radzieckim.
Było wiele dyskusji, rozmów, przypominania dawnych czasów.

P. Grzegorz Żółkoś

Kol. K. Mrozik i kol. W. Schwarz

No i przyszedł czas na mały poczęstunek czyli śledzik ostatkowy i lampkę wina.

Wyrazy uznania i szacunku dla osób, które pomimo wyłączenia się z czynnego
zawodu chcą podtrzymywać kontakt ze środowiskiem poprzez udział w szkoleniach czy spotkaniach integracyjnych. Daje to seniorom możliwość spotkania
dawno niewidzianych znajomych, wymianę doświadczeń zawodowych i życiowych
zapominając niejednokrotnie o niedomaganiach czy samotności.

Uczestnicy seminarium

Kol. - Z. Szczupak; J. Krupa; T. Błońska

Kol. E. Gala i K. Mrozik
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5. KOŁO MŁODYCH
W dniach 2-3 kwietnia w Łodzi na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
Łódzkiej odbyło się zebranie Komitetu Młodej Kadry
połączone ze spotkaniem w celu omówienia spraw
związanych z Honorem Inżyniera. W stolicy województwa Łódzkiego spotkali się przedstawiciele kilkunastu
oddziałów Kół Młodych PZITB z Przewodniczącym
kol. Piotrem Szymczakiem na czele. Zebranie rozpoczęło się o 10oo od przywitania przybyłych delegatów
i przyjęcia porządku obrad.
Kol. Emil Szczepański i Jan Chudzik

Koledzy A. Szeremeta; B. Surmiak i J. Kuna

Kol. Maciej Ilko

Pierwszym punktem było podsumowanie ostatniego Zebrania KMK w
Warszawie w dn. 05.12.2015r. i omówienie postanowień z tego wydarzenia.
Następnie omówiono realizację Programu Rozwoju Zawodowego MK START, który
składa się z kilku modułów. Zaczęto od projektu Workcamp, którego celem jest
wyremontowanie placówek opiekuńczych i mieszkań aktualnie w czterech
miastach w Polsce (w przyszłym roku może dołączyć do nich również Rzeszów).
Kolejnym tematem były Praktyki Zawodowe. Spośród członków wszystkich Kół
Młodych PZITB została utworzona baza danych kontaktowych, która w zamyśle ma
się stale rozrastać. Służyć ona będzie firmom chcącym znaleźć odpowiednich
kandydatów na praktyki zawodowe w swoich przedsiębiorstwach.
Dalszymi tematami były Zjazdy MK, które odbędą się kolejno w Bydgoszczy
(27-29 maj 2016 r.) oraz w Lublinie (jesień 2016 r.). Z każdego oddziału KM zostaną
wydelegowane po dwie osoby, które będą w nich
uczestniczyć. Tematem najbliższego Zjazdu będzie
prefabrykacja, logistyczne dostarczanie elementów na
plac budowy oraz ich montaż. Przedostatnim już
modułem Programu są „Szkolenia i warsztaty”.
W związku z tym punktem zostały omówione możliwości
zorganizowania szkoleń w naszych miastach jak i również
na szczeblu krajowym.
Na koniec podsumowano temat „Relacje Publiczne”
oraz realizację serwisu www.zgpzitb.org.pl, którym
zajmuje się Oddział Bydgoszcz.
Kol. Łukasz Kwolek

Kol. Józef Ślączka
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Około godziny 15:00 zakończono pierwszą część sobotniego spotkania i udano się
na obiad do politechnicznej stołówki.
O godzinie 16:30 rozpoczęła się druga część spotkania poświęcona Honorowi
Inżyniera. W tej części swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wiktor Piwkowski.
Wspólnie dyskutowano nad tym co zostało już zrobione oraz co jeszcze można
przedsięwziąć w ramach tego projektu. Zebranie zakończono ok. 20oo.
Następnego dnia w godzinach 10oo - 13oo podsumowano ustalenia dnia
poprzedniego i nakreślono plan działania w poszczególnych tematach.
Z Koła Młodych przy Oddziale PZITB Rzeszów w Zebraniu KMK uczestniczyli:
Maciej Ilko – przewodniczący Koła Młodych
Łukasz Kwolek – były przewodniczący Koła Młodych

Usytuowały one BESTĘ w gronie firm o największej w kraju dynamice sprzedaży
i wzroście jej wartości. Spółka stała się największą firmą budowlaną na Podkarpaciu w zakresie sprzedaży produkcji budowlanej, zatrudniającą blisko 500 pracowników. Jeszcze większa liczba pracowników zatrudnianych na budowach BESTY
przez jej podwykonawców sięgająca niekiedy 1 000 osób, potwierdza nieprzeciętne znaczenie spółki w tworzeniu miejsc pracy dla mieszkańców Podkarpacia.
Ostatni okres funkcjonowania, lata 2011 - 2015 to systematyczny rozwój oraz
coraz lepsza pozycja firmy na rynku budownictwa Podkarpacia i Kraju. Nieprzerwanie od 2003 r. w spółce obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami norm ISO 9001.

6. JUBILEUSZ 25-LECIA FIRMY BESTA
W bieżącym roku BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 25 lat
działalności. Przez cały ten okres obserwowaliśmy proces wzrostu od małej, kilkuosobowej
firmy do największego obecnie przedsiębiorstwa
budowlanego na Podkarpaciu.
BESTA powstała 3 kwietnia 1991 roku na
podstawie porozumienia pomiędzy jej wspólnikami-założycielami: Przedsiębiorstwem Handlu
Zagranicznego POLSERVICE w Warszawie,
a Rzeszowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa
Przemysłowego RESBUD.
Prezes PB BESTA inż. Edward Gala
Już pod koniec pierwszej dekady funkcjonowania przedsiębiorstwa efekty działań
spółki przerosły oczekiwania jej założycieli. W przeciągu kilku lat BESTA umocniła
swoją pozycję stając się konkurencją dla działających w regionie firm tej branży.
Po 2001 roku nastąpił szybki rozwój firmy. W 2005 r., ze sprzedażą ok. 80 mln zł,
BESTA zajęła II miejsce wśród firm budowlano-montażowych Podkarpacia w kategorii: wielkość sprzedaży. W latach 2005 - 2007 zarząd wskazał nowe kierunki
rozwoju firmy powołując oddziały w Niemczech, Holandii i Słowacji. W 2008 r.
spółka wypracowała sprzedaż przekraczającą 225 mln zł. Dynamika ta została
zauważona przez renomowane czasopisma: FORBES i PULS BIZNESU.

Dzisiaj podstawową działalnością spółki jest produkcja budowlana na terenie
kraju. Ale ponad dziesięcioletnia, samodzielna działalność Besty na rynku
niemieckim, holenderskim czy słowackim oraz osiągane tam efekty nabierają w
ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Firma intensywnie rozwija działalność
eksportową w Niemczech. BESTA wypracowała sobie na rynku niemieckim bardzo
mocną pozycję - jest doceniana ze względu na bardzo dobre i szybkie wykonanie
zleconych prac, profesjonalizm i wysokie kwalifikacje, które przekładają się na
zdobywanie nowych kontraktów.
Na rynku słowackim i czeskim firma współpracuje ze strategicznym partnerem firmą MERKURY MARKET z Krosna.
Udany początek działalności deweloperskiej spowodował zainteresowanie firmy
nowymi terenami pod dalszą tego typu działalność. Tylko w okresie 2009 – 2012
spółka zainwestowała ponad 33 mln zł w zakupy działek pod przyszłe inwestycje.
Obecnie w Rzeszowie powstaje zespół budynków mieszkalnych „Marcinowe
Wzgórze”. Na terenach zakupionych w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej niebawem powstanie osiedle „Bluszczańska Ogrody II”.
W okresie ostatnich pięciu lat łączna sprzedaż budowlana spółki przekroczyła
kwotę 1 mld zł netto, w tym w kraju ponad 700 mln zł netto. Warte podkreślenia
jest to, że znaczna część sprzedaży w tym okresie przypada na produkcję zagraniczną – prawie 300 mln zł. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zrealizowanych
budów w okresie ostatnich pięciu lat. Na terenie kraju zakończono w tym czasie
ponad 130 kontraktów. W ciągu roku spółka wykonuje roboty budowlane na 50-60
placach budów w kraju i za granicą.
Udział Besty w nowych, odpowiedzialnych przedsięwzięciach inżynieryjnych
realizowanych we współpracy z czołowymi firmami tej branży, jak budowa
kolektora „Burakowskiego Bis” w Warszawie czy budowa bloków kogeneracyjnych
w Rzeszowie i Legionowie, poszerzył zakres działania spółki, pozwolił na zebranie
nowych doświadczeń, podniósł prestiż firmy i udowodnił, że spółkę stać na
realizację robót budowlanych w innych sektorach budownictwa.
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7. KONKURS FOTOGRAFICZNY

Podsumowaniem osiągnięć spółki są przyznawane jej wyróżnienia i nagrody.
W konkursie „Budowa Roku Podkarpacia”, spośród wszystkich firm budowlanych
z regionu Podkarpacia, BESTA byłą najczęściej nagradzaną firmą. Potwierdzeniem
pozycji BESTY na rzeszowskim rynku budowlanym jest również systematycznie
rosnąca pozycja na Liście 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia. Poza tym
w ostatnich dwóch latach firma uhonorowana była certyfikatem Wiarygodności
Biznesowej i Złotego Płatnika, wyróżniana Diamentami Forbsa, tytułem Orła
Eksportu, Dewelopera Roku, Przyjaznego Dewelopera i inne. Również nagrody
indywidualne dla Prezesa Edwarda Gali, w tym nagroda im. prof. Aleksandra
Dyżewskiego czy wyróżnienie przez Ministra Gospodarki za aktywne
propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości świadczą o pozytywnym
postrzeganiu spółki przez innych.
Pozycja jaką obecnie zajmuje Besta na rynku budowlanym jest odzwierciedleniem
realizowanej konsekwentnie od wielu lat polityki firmy. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na uczciwości i szacunku dla innych.
Podłożem sukcesu Besty jest wzajemne zaufanie współpracujących ze spółką
partnerów. Tam gdzie jest współpraca, inwestycja jest wspólnym celem. Takie
rozwiązania są priorytetem Besty i taka perspektywa towarzyszyć będzie
prowadzonym przez spółkę inwestycjom w przyszłości.
Gratulujemy Firmie BESTA wspaniałego jubileuszu i życzymy jej dalszych sukcesów
zawodowych jak również wszelkiej pomyślności Zarządowi firmy oraz jej
pracownikom.

PZITB O/Rzeszów organizuje dla swoich członków konkurs fotograficzny
zatytułowany „Moje fascynacje architekturą”. Konkurs jest nietypowy, gdyż jego
zamiarem jest zachęcenie do sfotografowania nie tyle całego obiektu, co
pokazanie pięknego i ujmującego detalu architektonicznego wybranego obiektu z
terenu Podkarpacia. Może to być np. portal, kartusz, fragment bramy czy ozdobnej
posadzki bądź każdy inny detal architektoniczny świadczący o kunszcie
artystycznym lub wysokim poziomie rzemiosła budowlanego danej epoki.
Uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia cyfrowe detali
architektonicznych różnych obiektów budowlanych z terenu Podkarpacia i przesłać
je na adres: rzeszow.pzitb@gmail.com do dnia 30 sierpnia br. z nazwą obiektu
i opisem lokalizacji sfotografowanych detali architektonicznych oraz imieniem
i nazwiskiem członka naszego Oddziału PZITB.
Do dnia 30 września 2016 r. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców ustalając
pierwsze trzy miejsca. Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.
Zdjęcia te pozwolą niejednokrotnie „ocalić od zapomnienia” zamysł nieznanego
artysty bądź wysoki kunszt ówczesnych rzemieślników.
Kto wie może w przyszłym roku prace te posłużą do innego konkursu np. pt.
„Zgadnij jaki to obiekt”.
Jeżeli chcecie pochwalić się ładnym zdjęciem, a także wziąć udział w konkursie
który może uczuli Cię na architektoniczny detal - zapraszamy do udziału !
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8. KLUB INŻYNIERA I TECHNIKA BUDOWLANEGO
Uprzejmie informujemy, że 12 maja w siedzibie Oddziału PZITB w
Rzeszowie przy ul. PCK 2 na III piętrze naszego budynku otwarty został
„Klub Inżyniera i Technika Budowlanego”, który dostępny jest
w godzinach urzędowania biura PZITB czyli od 8oo do 16oo dla wszystkich
inżynierów i techników budownictwa z Podkarpacia niezależnie od
członkostwa w PZITB.
Klub wyposażony został w meble przez jednego z naszych Członków
Wspierających PZITB (członków zbiorowych) Przedsiębiorstwo Budowlane
„HARTBEX” Sp. z o. o. za co składamy serdeczne podziękowania na ręce
Pana Prezesa Pawła Bącala.
Jest przy tym okazja, aby przedstawić naszych pozostałych członków
zbiorowych, licząc na ich dalsze wsparcie dla naszego środowiska tj.:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA Sp. z o. o. Rzeszów
2. INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o. o. Rzeszów
3. ERBUD - Rzeszów Sp. z o.o.
4. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” Sp. z o.o.
Rzeszów
6. BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. Rudna Mała
7. P.W. POLBUD Tadeusz Szczepański Rzeszów
8. SB Complex Sp. z o.o. Sp. K. Rzeszów
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie
10. EMG Engineering & Management Group Sp. z o. o. Warszawa
11. BAU EXPORT Sp. z o. o. Sp. K. Rudna Mała
W klubie dostępna jest literatura branżowa, wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlanej i aktualna prasa techniczna.
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia miłych chwil przy kawie czy
herbacie w celach nie tylko zawodowych, ale i towarzyskich.

9. Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2016 r.
w wieku 91 lat odszedł od nas na zawsze nasz Drogi Kolega
mgr inż. Leon Wołoszyn

Kolega Leon Wołoszyn urodził się 11.04.1925 r. w Żuklinie pow. Przeworsk. Studia
ukończył w 1951 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Miastoprojekcie Rzeszów na stanowisku
starszego projektanta konstrukcji i Kierownika Zespołu Konstrukcyjnego,
Kierownika Zespołu Sprawdzającego oraz Kierownika Pracowni. Od 1990 pracował
w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Inwestprojekt Rzeszów
na stanowisku weryfikatora konstrukcji. Uprawnienia budowlane uzyskał w 1961
roku, a geologiczne w 1967 r. Był rzeczoznawcą budowlanym PZITB oraz biegłym
sądowym.
Do PZITB wstąpił w 1952 r. W latach 1960-1967 był Przewodniczącym Koła
Zakładowego przy Miastoprojekt Rzeszów, a następnie od 1970-1990
Przewodniczącym Koła Zakładowego przy Biurze Projektów Budownictwa
Przemysłowego w Rzeszowie. W kadencji 1975-1977 był Przewodniczącym Komisji
Etyki Z.O., 1975-1984 Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, 1966-1999 członkiem
Z.O., a od 1984 członkiem Koła Seniorów, 1999-2005 Wiceprzewodniczącym Koła
Seniorów.
Za działalność zawodową oraz społeczną na rzecz PZITB został uhonorowany:
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Zasłużony dla BiPMB, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i Krośnieńskiego
oraz Srebrną i Złotą Odznaką PZITB. W roku 2001 został uhonorowany godnością
Zasłużony Senior PZITB. Zmarł w dniu 6 kwietnia 2016 r. Cześć Jego pamięci.
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PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY
OFERUJE USŁUGI:

10. ZAPROSILI NAS
05.04.2016

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie,

12.04.2016

Rozdanie nagród „Orły Eksportu” w Hotelu Bristol,

19.04.2016

XV Zjazd PDK OIIB w Urzędzie Marszałkowskim,

19.04.2016

WZS-WD RFSNT NOT w Domu Technika,

20.04.2016

Spotkanie Rady ds. bezpieczeństwa PIP Rzeszów,

22.04.2016

Spotkanie w PIIB w Rzeszowie dot. Prawa budowl.

23.04.2016

WZS-WD OR PZF w Rzeszowie ul. PCK 2,

27.04.2016

Wręczenie nagród w Konkursie „Złoty żuraw 2016”,

11-13.05.2016

Warsztat

Pracy

Rzeczoznawcy

Budowlanego

w Cedzynie k. Kielc
11.05.2016

Klub Prezesów Polski Południowej w Cedzynie
k. Kielc,

11.05.2016

Blachy Pruszyński w Best Construction w Rogoźnicy,

17.05.2016

WZO Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie,

24.05.2016

Budowa Roku PZITB w Warszawie,

24.05.2016

Ogólnopolskie Forum Innowacyjności w Hotelu Bristol,

27-29.05.2016

XV Krajowy Zjazd Naukowo - Techniczny Młodej
Kadry w Bydgoszczy,

3-5.06.2016

XLIX KZD PZITB w Olsztynie,

22.06.2016

PDK OIIB - wręczenie uprawnień zawodowych
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie,

Biuletyn nr 1/2016 ZO PZITB Rzeszów opracowali: Barbara Tekiela i Jacek Hess.

Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:
•
Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
•
Doradztwa technicznego i materiałowego
•
Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych
•
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
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 w zakresie:
•
Doraźne organizowanie Zespołów do:
sporządzania opracowań projektowych
pełnienia nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi
•
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 w biuletynie informacyjno-technicznym i na stronie
internetowej Oddziału
•
Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych
Ponadto w ramach Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa organizowane są kursy i szkolenia:
•
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesjach ośmiodniowych:
wiosennej (m-c IV – V)
jesiennej (m-c X – XI)
•
Specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe projektantów, rzeczoznawców, kadry
kierowniczej wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkoleń są
normy budowlane, warunki techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.)
•
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry inżynieryjno-technicznej
i nadzoru technicznego (w tym inwestorskiego), projektantów
•
Kosztorysowania robót i usług budowlanych
•
Specjalistyczne, sponsorowane przez firmy, wg uzgodnionej tematyki
PZITB organizuje corocznie:
•
Konkurs w zakresie budownictwa:
Budowa Roku Podkarpacia
•
Konkurs prac dyplomowych:
absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Rzeszowskiej

JESTEŚMY JUŻ PONAD 65 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

