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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 

Drogie Koleżanki!    
Drodzy Koledzy! 

 
 
Jubileuszowy Rok 80-lecia Polskiego Związku Inżynierów                            

i Techników  Budownictwa jest okazją do szerszej prezentacji działań, jakie 
podejmuje Oddział w Rzeszowie dla promocji Stowarzyszenia                            
w świadomości społecznej w życiu gospodarczym regionu. 

Centralne uroczystości jubileuszowe 80-lecia PZITB odbędą się                   
16 września br. w Krynicy.  

Drugi kwartał roku to okres intensywnej pracy związanej                         
z cyklicznym  konkursem prac dyplomowych absolwentów kierunku                  
budownictwo  na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska                      
Politechniki Rzeszowskiej, a także dorocznego konkursu „Budowa Roku 
Podkarpacia 2013”. Uroczyste podsumowanie tego konkursu odbędzie się 
na początku trzeciego kwartału.  

 
mgr inż. Adam Jakóbczak 

Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2. BUDUJ DOBRZE I NIEDROGO!  
 
 Jak dobrze przygotować i zrealizować inwesty-
cję  budowlaną. 
Planujemy wybudować dom mieszkalny, pawilon 
handlowy, lokal gastronomiczny – przedsięwzię-
cie, które ma być spełnieniem  naszych planów 
życiowych, to dobrze przygotujmy się do wyko-
nania tego dzieła. 
Postarajmy się ten obiekt wybudować: dobrze, 
niedrogo   i w odpowiednim terminie.  

Aby spełnić te warunki to:  
1. Wybierzmy właściwą lokalizację i właściwą działkę spełniającą                

nasze plany inwestycyjne. 
2. Odpowiedni projekt budowlany spełniający nasze oczekiwania            

estetyczne i użytkowe - możemy zakupić gotowy projekt lub zlecić 
jego opracowanie. 

3. Wybierzmy odpowiedniego wykonawcę, który nam wybuduje ten 
obiekt: dobrze, niedrogo i w odpowiednim terminie. 

4. Zapewnijmy odpowiedni nadzór techniczny, który nam dopilnuje, 
aby to dzieło zostało zrealizowane wg naszych oczekiwań. 

 
W ramach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa                 
Oddział w Rzeszowie działa zespół pod nazwą "DORADCA INWESTYCYJNY”, 
który na cyklicznych "spotkaniach przy kawie” lub indywidualnie w bezpo-
średniej rozmowie poinformuje jakie kolejne kroki podejmować, aby  
zgodnie z naszymi oczekiwaniami i obowiązującymi przepisami zrealizować 
naszą inwestycję. 
Zespół "Doradcy Inwestycyjnego” to rzeczoznawcy i specjaliści z wielolet-
nim doświadczeniem w zakresie nadzoru i realizacji inwestycji oraz opinio-
waniu błędów i wad popełnianych w realizowanych aktualnie inwestcjach. 
Zapraszamy osobiście do siedziby Oddziału PZITB w Rzeszowie przy  ul. PCK 
2 (III piętro) lub tel. 17 8624135; e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com  
 
mgr inż. Emil Szczepański  
Doradca Inwestycyjny 
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3. SEMINARIA, SPOTKANIA   
15 maja  – odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy                      
Wienerberger  Ceramika Budowlana na temat: Dom w koncepcji 4e 

Program seminarium: 
1. Porotherm – system budowy ścian i stropów ceramicznych: 

- Porotherm P+W – tradycyjny system budowy ścian; 
- Porotherm Dryfix – system murowania „na sucho”; 
- Porotherm T – pustaki ceramiczne wypełnione wełną mineralną - nowość 

produktowa; 
- stropy ceramiczne Porotherm i nadproża systemowe – parametry techniczne    

i zalecenia wykonawcze; 
- przykłady realizacji; 
- WT 2013 – zmiany.  

2. Cegły klinkierowe Terca: 
- omówienie produktów;  
- zalecenia wykonawcze;  
- przykłady realizacji.  

3. System SturmFix Koramic: 
- omówienie systemu; 
- zalecenia wykonawcze; 
- korzyści z zastosowania systemu. 

 
Seminarium  poprowadzili przedstawiciele Firmy Wienerberger Ceramika Budowlana:  
- mgr inż. Sławomir Zawadzki 
- mgr inż. Jerzy Róg 

 
 

 
Wykład przedstawiciela firmy Wienerberger Ceramika Budowlana mgr inż. S. Zawadzkiego 
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Uczestnicy seminarium 
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4. KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH ABSOLWENTÓW               
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII                   
ŚRODOWISKA  POLITECHNIKI  RZESZOWSKIEJ   

                               
 
W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyła się kolejna, siódma edycja               

konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Budownictwa                   
i Inżynierii Środowiska  Politechniki Rzeszowskiej.  

Organizatorem konkursu był Polski Związek Inżynierów i Techników         
Budownictwa, a współorganizatorem Podkarpacka Okręgowa Izba                          
Inżynierów Budownictwa. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej mgr inż. Adam Jakóbczak przywi-
tał uczestników i członków komisji, a następnie podał zasady oceny prac 
konkursowych przez członków komisji. 

Komisja Konkursowa w składzie: 
1. Adam Jakóbczak – Przewodniczący PZITB – Przewodniczący Komisji 
2. Jacek Gil – Z-ca Przewodniczącego Rady PDK OIIB - Wiceprzewod-

niczący Komisji 
3. Tadeusz Gratkowski – INŻYNIERIA Rzeszów – członek Komisji 
4. Jarosław Mrozik – P.B. BESTA – członek Komisji 
5. Kazimierz Mrozik – P.B.  HARTBEX – członek Komisji 
6. Olech Bogdan – P.P.H.  INTEGRAL – członek Komisji 
7. Sikora Anna – Komisja Nauki PZITB – członek Komisji 
8. Grzegorz Bajorek – Komisja Nauki PZITB – członek Komisji 
9. Alicja Róg  – sekretarz Komisji 
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Komisja Konkursowa 

 
Po ogłoszeniu zasad punktowania, uczestnicy konkursu rozpoczęli                   
prezentację swoich prac dyplomowych w następującej kolejności: 

1. Filip Myśliwiec , „Analiza statyczno-wytrzymałościowa istniejącego 
komina żelbetowego Elektrociepłowni Rzeszów wg norm PN i EN”, 
promotor dr inż. Krystyna Wróbel  

2. Bogumiła Kukulska, „ Projekt konstrukcyjny zadaszenia trybuny 
stadionu piłkarskiego na 3000 widzów”, promotor dr inż. Zbigniew 
Kiełbasa  

3. Marcin Bajorek „ Projekt konstrukcyjny hali z dachem tarczowni-
cowym o rozpiętości 48m”, promotor dr inż. Zbigniew Kiełbasa  

4. Mirosław Wołowiec, „ Projekt komina stalowego wolnostojącego    
z analizą statyczną i dynamiczną obciążenia wiatrem”,                           
promotor Wiesław Kubiszyn   

5. Paweł Wiedro, „ Projekt wariantowy wielokondygnacyjnego               
szkieletowego budynku biurowego o konstrukcji stalowej”,                  
promotor dr inż. Bogdan Stankiewicz   
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6. Bartosz Piątek, „ Ocena parametrów dynamicznych wybranych 
mostów i wiaduktów drogowych”, promotor dr inż. Lucjan Janas  

7. Marcin Kaczmarzyk, „Wpływ izolacyjności i akumulacyjności            
termicznej przegród zewnętrznych na warunki cieplne budynku”, 
promotor  dr hab. inż. Lech Lichołai  

8.  Michał Musiał, „Projekt modernizacji budynku mieszkalnego           
z uwzględnieniem zabytkowych rozwiązań konstrukcyjnych”,             
promotor  dr hab. inż. Lech Lichołai  

9. Marcin Górski, „Modele obliczeniowe prętów konstrukcji                  
stalowych”, promotor prof.   dr hab. inż. Aleksander Kozłowski  

10. Mateusz Łaba, „ Rewaloryzacja zespołu dworskiego w Haczowie”, 
promotor dr hab. inż. Marek Gosztyła, prof. PRz  

11. Bartłomiej Potasiewicz, „Koncepcja przebudowy betonowego  
mostu belkowego w Bziance”, promotor dr inż. Ewa Michalak  

12. Adam Wasilewski, „ Wpływ krzywizny powłoki z blach fałdowych 
na jej sztywność i nośność”, promotor dr hab. inż. Adam Reichhart, 
prof. PRz  

13. Karol Kielar, „Projekt uzdrowiskowego pawilonu wielofunkcyjne-
go”, promotor dr hab. inż. Adam Reichhart, prof. PRz  

14. Dominik Woźniak, „Projekt konstrukcji sceny z przekryciem           
powłokowym”,  promotor  dr inż. Lidia Buda-Ożóg  

15. Konrad Wrona, „Projekt konstrukcyjny biurowo-usługowego                
budynku wysokościowego w konstrukcji żelbetowej”, promotor            
dr inż. Lidia Buda-Ożóg  

Tematyka prezentowanych prac była bardzo zróżnicowana,                          
od typowych prac projektowych poprzez prace mające na celu ocenę stanu                
technicznego budowli i propozycje ich wzmocnień, aż do laboratoryjnych 
prac badawczych.  

Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponował 15 punktami,                
które rozdzielał pomiędzy zgłoszone prace. Suma otrzymanych punktów 
decydowała o kolejności miejsc.  
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Komisja wyłoniła 6 laureatów: 
I  Nagroda – Bartłomiej Potasiewicz  –  pkt. 78          
II  Nagroda – Karol Kielar – pkt. 71 
III  Nagroda – Marcin Górski – pkt. 64 
IV  Nagroda– Bartosz Piątek – pkt. 63 
V  Nagroda – Adam Wasilewski – pkt. 60 
VI  Nagroda – Paweł Wiedro – pkt. 59 
a pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.  
 

 
Uczestnicy konkursu 

 
Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowały znaczące podkarpac-

kie przedsiębiorstwa budowlane tj.: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane 
Sp. z o. o, INŻYNIERIA Rzeszów Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo                     
Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o. o, P.B. HARTBEX Sp. z o.o.               
oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkową książkę pt.: 
„Budownictwo Podkarpacia w okresie powojennym”, praca zbiorowa pod 
kierunkiem A. Jakóbczaka oraz dyplomy laureata lub wyróżnienia.  

 

 10

 
      Pan Bartłomiej Potasiewicz laureat Nagrody I Stopnia  

 
Laureaci konkursu w towarzystwie prezesa PZITB Oddział w Rzeszowie Adama Jakóbczaka                                       

i Jacka Gila - przedstawiciela Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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6. CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA 
 
New Century Global Center w Chinach - największy budynek             
na świecie. 
 
New Century Global Center w chińskim Chengdu to największy wolno            
stojący budynek na świecie. Obiekt jest tak duży, że w środku można              
zmieścić 20 oper w Sydney albo trzy Pentagony.  
Wrażenie robią liczby - powierzchnia budynku wynosi ponad 1,7 mln mkw., 
New Century Global Center mierzy 500 m długości, 400 m szerokości, 100 
m wysokości.  
Budowa olbrzymiego kompleksu w Chinach trwała trzy lata. W najwięk-
szym budynku na świecie znajdują się centra handlowe, biura, hotele, 
kompleks kinowy i lodowisko.  
Na terenie New Century Global Center powstało także śródziemnomorskie 
miasteczko i park wodny ze sztuczną plażą. 
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Zdjęcia i tekst pochodzi  ze  strony internetowej: 
www.muratorplus.pl  
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7. CUDZE CHWALICIE  –  SWEGO NIE  ZNACIE 
CIEKAWE ZAKĄTKI PODKARPACIA 

 

Zamek w Przecławiu 
 
Historia zamku w Przecławiu sięga prawdopodobnie XV wieku, początkowo jako 

siedziby drewnianej otoczonej ziemnymi wałami wzniesionej przez Stanisława 
Ligęzę, przedstawiciela możnego rodu rycerskiego herbu Półkozic jako gniazdo 
rodowe tej rodziny. W XVI wieku siedziba Ligęzów przeszła w ręce Andrzeja                
Koniecpolskiego herbu Pobóg. Było to wiano jego żony Anny z Ligęzów. W latach 
1580 -1590 Andrzej Koniecpolski kasztelan połaniecki i rotmistrz królewski, zbu-
dował obiekt murowany, jednopiętrowy, podpiwniczony, przypominał on główny 
korpus obecnego zamku. Zbudowany na planie prostokąta budynek miał dwie 
kondygnacje i zdobiony był attyką. 

 

 
 
Andrzej Koniecpolski nadał mu renesansowy, obrony charakter. Położony był 

na widocznym z dala wzniesieniu, które od strony miasta oddzielał głęboki wąwóz 
z rozlewiskami potoku Słowik. W tym czasie, wokół dworu założono ogród, którego 
pozostałości do dziś możemy podziwiać w postaci dwóch lipowych alei. W latach 
następnych dwór był wielokrotnie rozbudowywany. W 2 połowie XVII w. od strony 
północnej, prawdopodobnie za Stanisława Koniecpolskiego dobudowano na parte-
rze loggię, a w zwieńczeniu murów dodano attykę. Dotychczasowe pomieszczenie 
północne zostało podzielone na dwie izby. Przecław jak wiele innych polskich  
siedzib magnackich został zniszczony przez Szwedów podczas "potopu".                       
Po Koniecpolskich miejscowość przeszła, choć na bardzo krótki czas w ręce                   
Tarnowskich z Rzemienia W roku 1667 sprzedali posiadłości wojewodzie lubelskie-
mu Władysławowi Rejowi potomkowi sławnego poety Mikołaja Reja z Nagłowic. 
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Planował on przebudowę renesansowego dworu na barokowy, obronny zamek                  
w typie "palazzo in fortezza" powierzając to zadanie znanemu architektowi Tylma-
nowi z Gameren, który między innymi przebudowywał zamek w Baranowie                
Sandomierskim. 

 

 
 
Niestety plany te nie zostały nigdy zrealizowane. Reyowie byli w posiadaniu Prze-
cławia aż do roku 1944. W roku 1807 została rozebrana renesansowa attyka.  
Jednak największe zmiany w wyglądzie zamku miały miejsce w XIX wieku. Usunię-
to wtedy m.in. grzebień attyki, wzniesiono czworoboczną wieżę w północno - 
wschodnim narożniku, dobudowano alkierz od północnego zachodu, wykonano 
kamienne portale na piętrze. Powtórna przebudowa pałacu nastąpiła w latach 1876 
- 1880 według projektu architekta Józefa Pokutyńskiego. Wówczas to, w XIX wieku 
dwór nabrał charakteru neogotyckiego. W 1946 r. na zamku wybuchł pożar.           
Zamek został zdewastowany i opuszczony. W 1967 roku kolejny pożar zrujnował 
korpus i wnętrza. Do naszych czasów niestety nie zachowały się ślady fortyfikacji 
bastionowych. Po drugim pożarze zamek był odbudowywany przez WSK PZL               
Mielec. Od trzech lat posiadłość znajduje się w rękach prywatnych, a obecni               
właściciele przywracają mu dawna świetność.  
 
Opis i zdjęcia zaczerpnięto ze strony: http://epodkarpacie.com   
 
 

Udanych i słonecznych wakacji 
 
 
 
Biuletyn opracowała  
Barbara Tekiela 


