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Słowo wstępne
Szkolenia, seminaria
Koło Seniorów
Członkowie Zbiorowi – prezentacja
Cudze chwalicie … - ciekawe zakątki Podkarpacia

SŁOWO WSTĘPNE

Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Upalne

lato

wypoczynkowi
przedsiębiorstwa

praktycznie

bez

opadów

sprzyjało

i działalności budowlanej. W związku z tym
budowlane

miały

szanse

wyprzedzić

planowane terminy realizacji inwestycji i z poczuciem dobrze
spełnionego obowiązku świętować „Dzień Budowlanych”.

Z okazji Dnia Budowlańca
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim naszym Członkom i Sympatykom.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych,
dalszej owocnej pracy, satysfakcji,
zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Z tej okazji wszystkim pracownikom podkarpackiego
budownictwa składamy serdeczne gratulacje i najlepsze
życzenia sukcesów zawodowych oraz pomyślności osobistej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Adam Jakóbczak
Przewodniczący Oddziału PZITB
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2. SZKOLENIA, SEMINARIA
24 września – odbyło się seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy
SINIAT Sp. z o.o. na temat: Systemy Suchej Zabudowy NIDA - bezpieczeństwo systemu, nowe rozwiązania techniczne
Program seminarium:
1. Bezpieczeństwo Systemów Suchej Zabudowy – podstawowe zasady
projektowania, nadzorowania i odbioru
2. Prezentacja Systemów Suchej Zabudowy NIDA
3. Nowości w ofercie: płyty do pomieszczeń mokrych i zastosowań
zewnętrznych Nida Hydro, płyty o zwiększonej odporności na uderzenia
Nida Twarda.

Prowadzący seminarium Mirosław Śliż – Doradca Techniczny

Seminarium prowadził:
mgr inż. Mirosław Śliż – Doradca Techniczny SINIAT Sp. z o.o.

Uczestnicy seminarium
Przewodniczący A. Jakóbczak rozpoczyna seminarium
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W dniu 29 października – planujemy zorganizować seminarium
szkoleniowo-promocyjne firmy RECTOR POLSKA Sp. z o.o. na temat:
Sprężone systemy stropowe Firmy RECTOR
Program seminarium:
1. Stropy gęstożebrowe oparte na belkach o rozpiętości do 10 m.
2. System RECTOBETON
3. System RECTOLIHT – ultralekki i szybki montaż.
4. Wymiana stropów w budynkach istniejących.
5. Bezpodporowy montaż stropów do rozpiętości 5,8 m.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Zachęcamy wszystkich czytelników Biuletynu do zgłaszania tematyki szkoleń, która
Waszym zdaniem powinna być zrealizowana w trakcie następnego 2016 roku.
Zgłoszenia interesujących tematów prosimy składać w Biurze Oddziału PZITB lub
przesłać na adres: rzeszow.pzitb@gmail.com

3. KOŁO SENIORÓW

Kiełbaska pyszna, a kiszeczka palce lizać

Dnia 16 września br. Koło Seniorów PZITB Oddziału
Rzeszowskiego zorganizowało spotkanie koleżeńskie
przy ognisku w Nadleśnictwie Głogów Młp.
Na spotkanie zaproszono członków Koła oraz seniorów
z innych Kół. Przy ognisku po poczęstunku pieczoną
kiełbaską oraz ciepłą herbatką, szybko mijał czas
spotkania wypełniony wspomnieniami zawodowymi i towarzyskimi oraz
śpiewaniem piosenek.
Ubolewamy, że wielu kolegów nie wzięło udziału w spotkaniu z uwagi
na stan zdrowia. Stwierdzamy, że takie spotkania są celowe bo integrują
grupę i poleca się organizowanie podobnych dla młodych członków
Związku.
Wszyscy uznali spotkanie za udane i godne kontynuowania w następnych
latach.
Przewodniczący Koła Seniorów
Kol. Zbigniew Szczupak

Nawet Pan Zbysiu nasz sympatyczny kierowca pomagał rozpalić ognisko
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Inż. W. Schwarz - humor dopisuje

Do następnego roku

4.

CZŁONKOWIE ZBIOROWI

Piątym Członkiem Zbiorowym jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANYCH” w Rzeszowie (sierpień 2003 r.).
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” została założona w kwietniu 1982 roku. Inicjatorem powstania Spółdzielni były
rzeszowskie firmy budowlane. Pierwszymi Członkami Spółdzielni
zostali byli pracownicy rozwiązującego się Zjednoczenia Budownictwa. Pierwszymi inwestycjami zrealizowanymi przez Spółdzielnię
były osiedla domków jednorodzinnych Zimowit w Zalesiu i budynek
mieszkalny przy ulicy Rejtana.
Tak trudno się rozstać
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Przez kolejne lata zasoby Spółdzielni powiększyły się o budynki
mieszkalne z usługami przy ulicy Dominikańskiej, Króla Kazimierza,
Grodzisko, Słowackiego 7A, Polnej i Strzelniczej.
Najważniejszym celem Spółdzielni od momentu powstania
było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej Członków i ich rodzin
oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych.
Do 2006 roku Spółdzielnia prowadziła inwestycje. Ostatnią
inwestycją była realizacja 4 domów mieszkalnych wielorodzinnych
pn. „Małe domy mieszkalne przy ulicy Strzelniczej w Rzeszowie”.
Obecnie głównym celem Spółdzielni jest zarządzanie
zasobami własnymi i zleconymi ( 12 nieruchomości). Planowanie
nowej inwestycji będzie prowadzone po zakupie gruntu pod
budowę.
Zarząd Spółdzielni: Krystyna Plichowska, Małgorzata Trojanowska,
Zdzisław Kosior.

Domy mieszkalne przy ul. Strzelniczej

Domy mieszkalne przy ul. Strzelniczej
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CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE

Ogród Biblijny - śródziemnomorskie rośliny w objęciach
Pogórza Bieszczadzkiego
Ogród Biblijny w Myczkowcach powstał na przełomie 2009 i 2010 roku. Jest to
drugi taki obiekt w Polsce (pierwszy powstał w Proszowicach w Ośrodku Caritas
Diecezji Kieleckiej). Został oddany 17 maja 2010 r. celem upamiętnienia 90-tej
rocznicy urodzin Jana Pawła II. Urządzony w formie parku linearnego zajmuje powierzchnie 80 arów. Projekt nasadzeń i założenia małej architektury wyszły spod
pióra dr inż. Zofii Włodarczyk, pracownika naukowego Wydziału Ogrodniczego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podziwiać tu można ponad 110 gatunków
roślin na wydzielonych przystankach, a po lewej stronie promenady parkowej
barwną ścianę liści i kwiatów tworzy 40 gatunków pnączy. Reprezentacyjny sektor
Studnia Jakuba obsadzony jest w ciągu roku roślinami cebulowymi, tulipanami,
hiacyntami i liliami, które tworzą barwne kobierce.

Świątynia Salomona

Pierwszym elementem Ogrodu Biblijnego jest Księga Biblii z cytatem "Do Pana
należy ziemia i to, co ją napełnia..." (Ps 24,1). Umieszczone tablice z rycinami
w najbliższym otoczeniu księgi przedstawiają historię powstawania ogrodów
biblijnych oraz mapy geograficzne Ziemi Świętej. Kolejnym przystankiem jest
roślinne przedstawienie Menory, siedmioramiennego świecznika z bukszpanu,
którego płomienie symbolizowały obecność Boga wśród Izraelitów. W następnym
sektorze znajduje się poletko z jęczmieniem, pszenicą i lnem oraz gorejący krzew,
symbolizujący objawienie się Boga Mojżeszowi.

Golgota

Do ogrodu wchodzimy furtką zlokalizowaną przy bramie ośrodka. Przy wejściu
znajduje się niewielki drewniany budynek z pamiątkami i ciekawą literaturą.
Przedstawione sceny z Starego i Nowego Testamentu podziwiać można z głównej
alei oraz z bocznych alejek.

Menora

Dalsze punkty ogrodu: Przejście przez Morze Czerwone z sadzawką wypełnioną
czerwonym grysem oraz Wędrówka przez Pustynię z symbolicznym przedstawieniem laski Aarona i miedzianego węża na palu oraz Góra Synaj posiadają
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bieszczadzkie akcenty. Są wykonane z piaskowca o charakterystycznej rdzawej
barwie pochodzącego z kamieniołomu w Rabem. Góra Synaj, stanowiąca dominantę założenia ogrodowego przypomina nam o wydarzeniach związanych z
nadaniem Praw. Zobaczymy tu kamienne tablice z przykazaniami oraz nasadzenia
z jeżyną krwistą.
Kolejne poletko przedstawia roślinność Ziemi Obiecanej: oliwki, figę, granat,
palmę daktylową, terebint, lentyszek, czystek, dąb kermesowy, mirt, szarańczyn
i inne. Rośliny te służyły Izraelitom jako materiał budowlany oraz dostarczały
pokarmu.
Makieta Świątyni Jerozolimskiej w skali 1:10, położona w centralnej części
omawianego ogrodu, przedstawia okres panowania króla Salomona i jego
następców. Przed świątynią znajduje się ołtarz całopalny oraz morze miedziane
umiejscowione na grzbietach dwunastu wołów. Świątynia jest ostatnim przedstawieniem wydarzeń starotestamentowych. Łącznikiem pomiędzy Starym, a Nowym
Testamentem jest rodowód Jezusa sporządzony z żywopłotu bukszpanowego.
Przedstawienie Świętej Rodziny ujęte w czternastoramiennej gwieździe, jako
symbol Narodzin Chrystusa rozpoczyna sektor Nowego Testamentu.
Meandry niewielkiego strumienia symbolizującego rzekę Jordan, miejsce
Chrztu Jezusa są kolejnym punktem, gdzie obejrzeć można niesamowitą kolekcję
roślin śródziemnomorskich. Następne poletka, to Pustynia Judzka i żyzne pola,
z gatunkami zbóż uprawianymi w czasach biblijnych. Tuż obok znajduje się Winnica, gdzie uwagę zwiedzających przykuwa wieża strażnicza i kamienne kopce
z winoroślami.
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Przystrojone kobiercami ozdobnych gatunków róż i szałwii wzniesienie,
symbolizuje osiem błogosławieństw. Jest metaforycznym przeciwieństwem
pustynnej Góry Synaj, ukazując nowe prawa jakich powinien przestrzegać
chrześcijanin.
Kolejne przedstawienie florystyczne ukazuje piękno krokusów, tulipanów,
hiacyntów, narcyzów, lilii i innych w otoczeniu Studni Jakuba. Misternie wykonane
odlewy z brązu w dalszej części parku tematycznego przedstawiają Ogród Oliwny.
Wprowadzają odwiedzających do przedstawienia Męki Pańskiej i góry Golgoty.
Znajdują się tu nasadzenia roślin, które mogły użyczyć pędów na koronę cierniową: dwukolczak śródziemnomorski, krwiściąg ciernisty i głożyna cierń Chrystusa.
Jednym z ostatnich przedstawień jest Pusty Grób z sadzonkami aloesu, używanego do pozyskiwania żywicy balsamicznej, którą balsamowano ciała zmarłych.
Geometrycznie ukształtowane żywopłoty z bukszpanu odwołujące się do Pisma
Świętego w kształcie liter alfa i omega, odwołują się do Apokalipsy św. Jana
potwierdzają one jedność Ojca i Syna.
Ogród kończy się przedstawieniem Zesłania Ducha Św., gdzie ukazane siedem
darów, odwołuje się do siedmiu ramion menory, symbolu obecności Ducha św.
w naszym kościele.
Ogród Biblijny w Myczkowcach jest niekwestionowaną atrakcją turystyczną
w regionie. W roku 2011 odwiedziło go sześćdziesiąt cztery tysiące osób. Pozwala
na poznanie zagadnień Starego i Nowego Testamentu w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Jest z pewnością prawdziwym poligonem dydaktycznym nie tylko
dla teologa, ale również stanowi nie lada wyzwanie dla przyrodnika, rolnika
i przewodnika turystycznego. Wycieczka do Myczkowiec z całkowitą pewnością
jest godna polecenia dla wycieczek i całej rodziny.

Tekst oraz zdjęcia:
Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Synaj

Kolejne trzy punkty ogrodu to odniesienie do nauk Chrystusa. Posłużono się tu
nasadzeniami w celu przedstawienia przypowieści głoszonych przez Mesjasza.
Warte uwagi są tu urządzenia i plansze przedstawiające prace rolnicze.

Biuletyn opracowała:
Barbara Tekiela

