
Konkurs
  Budowa Roku
Podkarpacia 2011



Budowa Roku Podkarpacia

2011

Organizatorzy konkursu:

Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Podkarpacka  Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa

Dwunasta edycja konkursu

pod patronatem:

Wojewody Podkarpackiego

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

i patronatem medialnym:

Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie

Radia Rzeszów



Kategorie nagrodzonych obiektów:

Obiekty mieszkalne
Obiekty dydaktyczno-oświatowe
Obiekty służby zdrowia
Obiekty szkolno-rehabilitacyjne
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty infrastruktury drogowej
Obiekty modernizowane
Zabytki kultury materialnej

Wydawca: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

Komisja Konkursowa: B. Bukowy, R. Cużytek, J. Malinowski, A. Róg , Z. Szczupak 

Kapituła Konkursu: Adam Jakóbczak - przewodniczący, Zbigniew Detyna - wiceprzewodniczący, Alicja Róg, Grażyna 
Stojak, Ryszard Witek

Strony reklamowe: inwestorzy i wykonawcy

Opracowanie graficzne: Joanna Orłow

Opracowanie edytorskie: Anna Rakuś EDYTOR, e-mail: redakcja@edytor.rzeszow.pl

Druk: TRIADA, e-mail:k.michalik@drukarnia-triada.pl



Szanowni Państwo!

Dwunasta  edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” stała się szcze-
gólną okazją do zaprezentowania obiektów zrealizowanych i przekazanych 
do użytku w 2011 roku, o wyjątkowym charakterze zarówno pod względem 
skali przedsięwzięcia jak również asortymentu i poziomu wykonanego za-
kresu robót.
W związku z tym Kapituła Konkursu na wniosek Komisji Konkursowej po-
stanowiła szczególnie uhonorować obiekty, które w tym zakresie jedno-
znacznie wyróżniają się wśród wysoko ocenionych obiektów uczestniczą-
cych w konkursie. Obiektom tym oprócz tytułu „Budowa Roku Podkarpacia 
2011” przyznano nagrodę I stopnia z diamentem. 
Laureatom tej nagrody, wszystkim laureatom konkursu oraz projektantom, 
inwestorom i wykonawcom obiektów wyróżnionych i nagrodzonych w imie-
niu Kapituły Konkursu oraz  Komisji Konkursowej, przekazujemy serdeczne 
gratulacje.
Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej oraz członkom Kapituły Kon-
kursu za pełen osobistego zaangażowania wkład pracy w organizację kon-
kursu.

Przewodnicząca
Komisji Konkursowej

mgr inż. Alicja Róg

Przewodniczący
Oddziału PZITB w Rzeszowie

Przewodniczący
Kapituły Konkursu

mgr inż. Adam Jakóbczak

Przewodniczący Rady
PDK OIIB

Wiceprzewodniczący
Kapituły Konkursu

mgr inż. Zbigniew Detyna
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny A1 
Rzeszów, ul. Architektów
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E Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
DEVELOPRES Sp. z o.o., Rzeszów 

        
Inwestor:

DEVELOPRES Sp. z o.o., Rzeszów

Generalny wykonawca:
BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K., Rudna Mała 

Jednostka  projektująca:
Biuro Architektoniczne FORMA-PROJEKT S.C., Kraków

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Waldemar Zarębski

- konstrukcji – mgr inż. Jacek Stach

Kierownik budowy:
mgr inż. Piotr Grygiel

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Wojciech Staszkiewicz
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Budynek mieszkalny posiada trzynaście kondygnacji nadziemnych, 
dwie klatki schodowe oraz garaże podziemne. W budynku znajduje się 76 
mieszkań oraz wydzielony zespół komórek lokatorskich na trzynastej kon-
dygnacji.

W części podziemnej znajdują się również pomieszczenia techniczne 
(węzeł cieplny, hydrofornia, dwa zbiorniki przeciwpożarowe oraz pom-
pownia sieci pożarowej).

Celem urozmaicenia bryły budynku, na trzech ostatnich kondygnacjach 
wykonano dla mieszkań tarasy, loggie oraz tzw. „ogrody zimowe”. Obie 
klatki schodowe wyposażone są w windy osobowe obsługujące wszystkie 
kondygnacje i garaże, dostępne są również dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posadowiony jest na palach, ściany piwnic żelbetowe, kondy-
gnacje nadziemne - słupy i stropy żelbetowe wylewane, ściany zewnętrzne 
z pustaków Porotherm docieplone styropianem, a powyżej 25 m od terenu 
wełną mineralną. 

Stropodach płaski z membraną Firmy Deitermann i warstwą żwirową.
Ślusarka wejściowa aluminiowa, okna 

PCV, tynki cementowo-wapienne. Wentyla-
cja mieszkań mechaniczna.

Budynek cechuje wysoki stopień wy-
posażenia technicznego oraz dobra jakość 
wykonanych robót.

Kubatura:   21 894 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 565 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 748 m2

Wysokość budynku: 39,75 m
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011
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E Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORPORES” Sp. z o.o., Rzeszów

        
Inwestor:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORPORES” Sp. z o.o., Rzeszów

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORPORES” Sp. z o.o., Rzeszów

Jednostka  projektująca:
Pracownia Autorska, Architekt Krzysztof Waglewski Rzeszów

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Krzysztof Waglewski

- konstrukcji – inż. Józef Kocer

Kierownik budowy:
Józef Kosiba

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Mariusz Lewicki

Zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych  
z częścią usługowo-handlową 
Rzeszów, ul. Jazowa
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z 3 segmentów cztero-
kondygnacyjnych (w tym poddasze mieszkalne), krytych stromymi wie-
lospadowymi dachami. Segmenty połączone są ze sobą dwukondygna-
cyjnymi przewiązkami z tarasami na ostatnim stropie. Obiekt posiada 54 
mieszkania, część usługowo-handlową w parterze pierwszego segmentu 
oraz garaże podziemne na 37 miejsc postojowych pod pozostałymi seg-
mentami.

Kondygnacja piwnic poszerzona w kierunku wschodnim obejmuje gara-
że podziemne i komórki lokatorskie. Na stropie zlokalizowano taras zielo-
ny dostępny z mieszkań parteru.

Mieszkania i garaże dostępne są z klatek schodowych i dźwigów oszklo-
nych, przystosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Posadowienie budynków na ławach fundamentowych, część nadziem-
na budynku o konstrukcji szkieletowej, tj. słupy, rdzenie, stropy żelbetowe 
wylewane. Ściany piwnic żelbetowe, kondygnacji nadziemnych z pustaków 
ceramicznych ocieplanych styropianem grubości 14 cm. Dach o konstruk-
cji drewnianej pokryty blachodachówką. Stolarka okienna PCV, na podda-
szu okna dachowe. 

Tynki zewnętrzne silikonowe i akrylowe, 
we fragmentach tynk strukturalny drewno-
podobny lub okleina drewniana.

Budynek wyposażony jest w instalacje 
c.o. i ciepłej wody zasilane z własnej ko-
tłowni gazowej.

Obiekt cechuje atrakcyjna forma archi-
tektoniczna dostosowana do otoczenia 
oraz wysoka jakość wykonanych robót.

Kubatura:   19 854 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 1 893 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 468 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie 

        
Inwestor:

Politechnika Rzeszowska 

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A., Warszawa 

Jednostka  projektująca:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A., Warszawa

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Paweł Łuszcz

- konstrukcji – mgr inż. Roman Nalewajko

Manager projektu:
inż. Antoni Chmura

Kierownik budowy:
inż. Jan Lech

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Jerzy Klęba

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011  

Regionalne Centrum 
Dydaktyczno-Konferencyjne 
i Biblioteczno-Administracyjne 
Politechniki Rzeszowskiej 
Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Obiekt składa się z trzech przenikających się brył o zróżnicowanej funk-
cji. Funkcje te wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczną całość. W części 
dydaktycznej zlokalizowano sale wykładowe o różnej wielkości z dominu-
jącą wielofunkcyjną aulą oraz pracownie i zakłady. W części niższej zlokali-
zowano bibliotekę z zapleczem, natomiast w części wysokiej administrację 
uczelni.

Unikalnym rozwiązaniem jest przekrycie auli (dla 418 osób), która swo-
im kształtem przypomina kroplę wody. W kondygnacji podziemnej znaj-
duje się parking dla 100 samochodów oraz pomieszczenia techniczne. Po-
szczególne części budynku posadowione są w różny sposób, uzależniony 
od warunków gruntowych i charakteru obiektu. Konstrukcja obiektu słupo-
wo-płytowa w części tarczowo-płytowa. Przekrycie auli stanowi konstruk-
cja drewniana klejona, wzmocniona dźwigarem stalowym, w pozostałej 
części przekrycie stropodachem płaskim pokrytym żwirem, a na części ad-
ministracyjnej stropodachem dwuspadowym. Do robót wykończeniowych 

zastosowano materiały o wysokim standar-
dzie i wykonano je w najnowszej techno-
logii. Ściany auli wykończono elementami 
zapewniającymi wysoką jakość akustyczną.  
Całość robót cechuje bardzo dobra jakość. 
Obiekt wyposażony został w instalacje 
i urządzenia wg najnowszych rozwiązań 
technicznych.

Kubatura:   61 762 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 5 885 m2

Powierzchnia użytkowa nadziemna: 12 324 m2

Powierzchnia użytkowa podziemna: 3 950 m2

Powierzchnia zewn. utwardzone:  15 628 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów 

        
Inwestor:

Gmina Miasto Rzeszów 

Generalny wykonawca:
Firma Remontowo-Budowlana „FIREMB” w Rzeszowie 

Jednostka  projektująca:
Zespół Usług Projektowych, Adam Wojtan w Rzeszowie

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński

- konstrukcji – inż. Jerzy Furman

  Kierownik budowy:
inż. Andrzej Jabłczyński

Inspektor nadzoru:
Wiesław Kędzior 

Hala Sportowa przy 
Zespole Szkół Elektronicznych   
Rzeszów, ul. Hetmańska
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Obiekt zbudowany na rzucie prostokąta, usytuowany jest równolegle  
do istniejącego budynku szkoły i zespolony z nim łącznikiem dwukondy-
gnacyjnym. 

W budynku na parterze usytuowano salę sportową, z zapleczem maga-
zynowym i  szatniami, a na piętrze pomieszczenia sportowe i sanitariaty. 

Posadowienie obiektu po częściowej wymianie gruntu na stopach i ła-
wach fundamentowych. Konstrukcja nośna to ściany z pustaków MAX. Stro-
podach nad salą sportową na dźwigarach drewnianych klejonych z przekry-
ciem z blachy fałdowej, z ociepleniem i pokryciem z papy, a w pozostałej 
części obiektu stropodach żelbetowy wentylowany. Stropy pośrednie czę-
ści dwukondygnacyjnej monolityczne żelbetowe. 

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyróżnia go dobra jakość  wykonanych robót

Kubatura:   21 302 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 1 849 m2

Powierzchnia ogólna: 2 223 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMADENT S.C., Rzeszów 

Inwestor:
Iwona Cierplikowska, Rzeszów

Generalny wykonawca:
BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K., Rudna Mała

Jednostka  projektująca:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana. Obsługa Inwestycyjna 

„ORLEWSKI”, Rzeszów 

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Roman Orlewski

- konstrukcji – mgr inż. Grzegorz Ożóg

  Kierownik budowy:
inż. Jerzy Puszkarewicz

Inspektor nadzoru:
inż. Jacek Pawłowski 
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Niepubliczny Zakład 
Stomatologiczny „PRIMADENT”      
Rzeszów, ul. Zenitowa 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Budynek posiada zwartą formę składającą się z dwóch prostopadło-
ścianów wzajemnie się przenikających o różnej wysokości. Klinika „PRI-
MANEDT” to wyjątkowo piękny i funkcjonalny budynek o najnowocze-
śniejszych rozwiązaniach pod względem medycznym, technologicznym i 
architektonicznym. 

Posadowienie obiektu stanowią ławy i stopy żelbetowe. Konstrukcja 
ścian z pustaków YTONG wzmocnionych słupami i rdzeniami żelbetowy-
mi. 

Stropy z płyty żelbetowej. Izolacje piwnic wg systemu Firmy „REM-
MERS”. 

Elewacje w części w systemie Firmy „STO”, w części wykończone okła-
dziną ceramiczną oraz panelami aluminiowymi.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz instalacyjne wykonano wg 
najnowszych rozwiązań techniczno-technologicznych przy zastosowaniu 
materiałów i urządzeń  o najwyższych standardach. Roboty wykonane zo-

stały o wysokiej jakości z wyjątkową sta-
rannością i dokładnością.

Cechą charakterystyczną obiektu jest 
wyjątkowa aranżacja wnętrz. 

Kubatura:   6 300 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 464 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 173 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o. o. w Rzeszowie 

Inwestor:
Nowe Techniki Medyczne III . Sp. z o.o. Głogów Małopolski, Rudna Mała

Generalny realizator:
BESTA  Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. w Rzeszowie

Generalny wykonawca:
BESTA  Przedsiębiorstwo  Budowlane Sp. z o. o. w Rzeszowie 

Jednostka  projektująca:
St. Architekci Sp. z o. o.  w Rzeszowie 

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Robert Szular 

- konstrukcji – mgr inż. Paweł Ludera 

  Kierownik budowy:
mgr inż. Jerzy Dobrowolski  

Inspektor nadzoru:
inż. Henryk Mazan  
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Rozbudowa Zakładu Opieki 
Zdrowotnej          
w Rudnej Małej
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Inwestycja stanowi rozbudowę  istniejącego obiektu trzykondygnacyj-
nego, o nowy budynek połączony przewiązką z  częścią istniejącą.

Rozbudowa umożliwia udostępnienie nowych pomieszczeń ambula-
toryjnych dla tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz 
utworzenie samodzielnego szpitalnego oddziału łóżkowego o specjalno-
ści ortopedii, rehabilitacji i fizjoterapii.

Układ konstrukcyjny budynku stanowi monolityczny szkielet żelbeto-
wy. Dodatkowe usztywnienie stanowią ściany żelbetowe szybów windo-
wych i klatek schodowych. Stropy budynku zaprojektowano jako żelbeto-
we płyty monolityczne. Ściany zewnętrzne budynku z bloczków z betonu 
komórkowego. Budynek posadowiono na stopach i ławach fundamento-
wych żelbetowych.

W obiekcie zastosowano nowoczesne materiały budowlane i rozwią-
zania technologiczne. Roboty wykonano z dużą starannością i o wysokiej 
jakości.

Kubatura:   19 517  m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 4 479 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 768 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD S. A. Oddział Rzeszów  

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Generalny wykonawca:
ERBUD S. A. Oddział Rzeszów 

Jednostka  projektująca:
Sanit. Gaz S. C. Stefan Kurkiewicz Bogusław Matyjaszek w Lublinie

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Jan Kożuchowski 

- konstrukcji – mgr inż. Barbara Kazimierzak - Karaś

  Kierownik budowy:
mgr inż. Franciszek Borzęcki 

Inspektor nadzoru:
inż. Zbigniew Konopka
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Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego im. PCK       
Nisko, ul. Kościuszki
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Inwestycja obejmuje pięciokondygnacyjny pawilon Szpitalny w  Nisku. 
W niskim parterze pawilonu zlokalizowano pomieszczenia techniczne 

i gospodarcze, na parterze izbę przyjęć i oddział intensywnej terapii, na I, II 
i III piętrze poszczególne  oddziały szpitalne, a na poddaszu maszynownię 
wentylacji i klimatyzacji oraz maszynownię dźwigów. 

Obiekt posadowiony jest na stopach i ławach fundamentowych żelbe-
towych. Wykonany jest jako układ monolitycznych słupów i podciągów 
ze stropami Teriva. Sztywność budynku zapewniają monolityczne węzły 
konstrukcji szkieletowej, ściany usztywniające, układ klatek schodowych. 
Ściany wykonane z cegły pełnej i pustaków  MAX.

W obiekcie zastosowano urządzenia najnowszej generacji, a roboty bu-
dowlane wykonano w wysokim standardzie.

Kubatura:   20 573 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 887 m2

Powierzchnia netto budynku: 4 068 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD S.A. Oddział Rzeszów 

Inwestor:
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Oddział Rzeszów

Jednostka projektująca:
„S.T. ARCHITEKCI” Sp. z o.o., Rzeszów

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. M. Robert Szular 

- konstrukcji – mgr inż. Paweł Ludera

Kierownik budowy: 
Stanisław Siudak

  Inspektor nadzoru:
inż. Tadeusz Obara 
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Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjny 
dla Dzieci i Młodzieży          
Rzeszów, ul. L. Czarnego
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Ośrodek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Obiekt posiada oddziały całodobowe, 
przychodnie, sale gimnastyczne, zaplecze gastronomiczne, basen rehabili-
tacyjny, garaże oraz bogate zaplecze techniczne. 

Budynek w rzucie ma kształt litery „T”, składa się z czterech części wy-
dzielonych dylatacjami. Główna część posiada cztery kondygnacje. Kon-
strukcję nośną stanowią ramy żelbetowe trzykondygnacyjne. Stropy wy-
konano z płyt kanałowych. Stropodach płaski - z płyt kanałowych. Ściany 
przyziemia - żelbetowe, pozostałe z bloczków YTONG wzmocnione ściana-
mi żelbetowymi.

Roboty wykończeniowe wykonane zgodnie z wymogami dla budynków 
służby zdrowia.

Obiekt wyposażony jest w instalacje wentylacji mechanicznej, instala-
cję chłodniczą dla celów klimatyzacji, instalację wentylacji oddymiającej, 
sieć komputerową oraz zintegrowany system zarządzania obiektem.

Budynek posiada również instalację solarną (64 sztuk kolektorów), 
współpracującą z węzłem ciepłej wody. 

Całość robót budowlanych cechuje wysoki standard, a kompleksowość 
świadczonych usług popartych nowocze-
snym wyposażeniem technicznym sprawia-
ją, że ośrodek posiada optymalne warunki 
diagnozowania i rehabilitacji dzieci i mło-
dzieży.

Kubatura budynków:   53 201  m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 4 572 m2

Powierzchnia całkowita: 13 287  m2 

Powierzchnia użytkowa: 10 725  m2

Drogi, chodniki, parkingi: 5 641  m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011



20

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 

        
Inwestor:

Powiat Rzeszowski

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z o. o., Rzeszów

Jednostka  projektująca:
Sulima Jerzy, Przedsiębiorstwo WISPRO 

Biuro Projektowania i Usług Inwestycyjnych, Rzeszów

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński, mgr inż. arch. Grzegorz Ruszel

- konstrukcji – mgr inż. Grzegorz Ożóg

  Kierownik budowy:
Henryk Tupaj

Inspektor nadzoru:
inż. Stanisław Moskal 

Rozbudowa i przebudowa 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego   
w Mrowli
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę trzykondygnacyjnego bu-
dynku dydaktycznego  połączonego z istniejącym internatem oraz budowę 
nowoczesnego obiektu sportowego.

Budynek dydaktyczny posiada dwanaście sal lekcyjnych, gabinety le-
karskie, pracownie techniczne, plastyczne, gospodarstwa domowego, pra-
cownię komputerową oraz  sale rehabilitacyjne i windę dla osób niepełno-
sprawnych.

Konstrukcja budynku murowana tradycyjna, stropy z płyt kanałowych, 
więźba dachowa drewniana, pokrycie blachodachówką, ściany zewnętrzne 
ocieplone styropianem i pokryte tynkiem mineralnym. Stolarka aluminio-
wa i PCV.  Posadzki w zależności od pomieszczenia: panele, PCV, płytki gre-
sowe. Kotłownia gazowa. 

Sala sportowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym w konstrukcji 
murowanej, z przekryciem na dźwigarach z drewna klejonego. W szatni 
i w części garażowej strop z płyt kanałowych. Więźba dachowa drewniana 

z pokryciem blachodachówką.
Remont istniejącego budynku internatu 

polegał na wykonaniu nowego dwuspado-
wego dachu pokrytego blachodachówką, 
dociepleniu zewnętrznym budynku oraz 
pełnej modernizacji wnętrz.

Utworzenie kompleksowego ośrodka 
wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez 
wykonanie dróg wewnętrznych, parkin-
gów, ogrodzenia pozwali na zapewnienie 
uczniom odpowiednich warunków nauki 
i rehabilitacji.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Budynek dydaktyczny 

Kubatura:   6 701 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 830 m2

Powierzchnia użytkowa: 2  005 m2

Internat 

Kubatura:   5 550 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 615 m2

Sala sportowa 

Kubatura:   1 701 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 467 m2

Powierzchnia użytkowa: 417 m2
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011  

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
DEVELOP INVESTMENT Sp. z o. o. w Rzeszowie

Inwestor:
DEVELOP INVESTMENT Sp. z o. o. w Rzeszowie

Generalny realizator:
Dekra Construction Management Sp. o. o. w Krakowie

Biuro projektów:
Studio Arch 5 w Krakowie 

Główni projektanci:
- architektury: dr inż. arch Krzysztof Leśnodorski

- konstrukcji: dr inż. Przemysław Ruchała
mgr inż.  Mariusz SzeferO
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Centrum Kulturalno-Handlowe 
Millenium Hall      
Rzeszów, ul. Kopisto 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Inwestycję zaprojektowano jako obiekt handlowo-usługowy o charak-
terze komercyjnym, pełniący w części funkcję ośrodka kultury. Obiekt sta-
nowi zespół dwóch budynków (duża galeria, mała galeria), które zostały 
połączone nadziemnymi dwukondygnacyjnymi przewiązkami. Posadowio-
ny jest na palach Vibrex oraz kolumnach Atlas, monolitycznie połączonych 
z płytą fundamentową pod całym obiektem.

Konstrukcję galerii stanowi przestrzenny układ słupowo-płytowy i czę-
ściowo tarczowo-płytowy. Ściany żelbetowe z pustaków Porotherm, sys-
temowe aluminiowe szklone, systemowe stalowe z okładziną ceramiczną. 

Stropodachy w konstrukcji tzw. odwróco-
nej, co umożliwia wykrzystanie ich jako „da-
chy zielone” do celów rekreacyjnych. Do 
wykończenia wnętrz zastosowano najno-
wocześniejsze rozwiązania architektonicz-
no-techniczne (schody ruchome, windy) 
i technologiczne, przy zastosowaniu no-
woczesnych materiałów i rozwiązań insta-
lacyjnych. Roboty budowlano-instalacyjne 
wykonane zostały w wysokim standardzie, 
o dobrej jakości, z dużą dokładnością. Wy-
posażenie wnętrz tworzy w całości piękny 
obiekt wart szczególnej uwagi.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Kubatura nadziemna:   561 779  m3 
Kubatura podziemna:    103 214  m3

Powierzchnia zabudowy:  27 885 m2

Powierzchnia handlowa:  38 665 m2

Powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 75 481 m2

Powierzchnia użytkowa całkowita: 104 446 m2

Powierzchnie utwardzone zewnętrzne: 24 152 m2

Parking podziemny: 820 miejsc
Powierzchnia handlowa: 38 665 m2
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
VW Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło, Spółka jawna w Stalowej Woli

Inwestor:
V W Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sabiło, Spółka jawna w Stalowej Woli 

Generalny realizator:
BEST Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie 

Biuro projektów:
Autorskie Studio Architektury – ASA, Rzeszów 

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Wojciech Fałat

mgr inż. arch. Stanisław Hałabuz 
- konstrukcji - inż. Andrzej Fałat 

 Kierownik budowy:
Jerzy Gil

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Janusz Lotz
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Salon samochodowy 
Volkswagen       
Rzeszów, ul. Lubelska 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
„Salon samochodowy z serwisem” zlokalizowany jest w Rzeszowie przy 

ul. Lubelskiej. Obiekt wykonano częściowo jako parterowy, gdzie zlokali-
zowano pomieszczenia warsztatowe i magazynowe oraz dwukondygnacyj-
ny gdzie na parterze usytuowano pomieszczenia ekspozycyjne ze stanowi-
skami obsługi klienta, sanitariatami, a na piętrze pomieszczenia biurowe 
i sanitarne.

Budynek wykonany jest w konstrukcji mieszanej - stalowej i żelbeto-
wej.

Posadowienie obiektu na stopach i ławach fundamentowych. Układ 
konstrukcyjny nośny obiektu stanowią słupy stalowe, żelbetowe i ściany 
murowane. Konstrukcję nośną dachu obiektu stanowią dźwigary stalowe 
kratowe i pełnościenne z pokryciem z  blachy na podbudowie z płatwi sta-
lowych.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków betonowych. 
Stropy pośrednie w części dwukondygnacyjnej biurowej a także schody 

wykonano jako monolityczne żelbetowe. 
Obiekt wyróżnia oryginalna  bryła archi-

tektoniczna oraz dobra jakość wykonanych 
robót.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Parametry techniczne  obiektu:

Kubatura:   23 430 m3 
 
Powierzchnia użytkowa: 3 315 m2

Powierzchnia zabudowy: 3 550 m2
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Inwestor:
Firma Handlowo-Usługowa „GEO-EKO” Tomasz Bil, Sanok

Generalny wykonawca:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S. A. w Krośnie 

Jednostka  projektująca:
Autorska pracownia Architektoniczna OBRYS – mgr inż. arch. Edyta Gielarowska 

-Wanke w Sanoku 

Główni projektanci:
- architektury - mgr inż. arch. Edyta Gielarowska-Wanke 

- konstrukcji - mgr inż. Wojciech Wojtoń

  Kierownik budowy:
Zbigniew  Dąbrowski

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Wojciech Wojtoń
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Budynek produkcyjno-
handlowo-biurowy GEO-EKO      
Sanok, ul. Okulickiego 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt składa się z dwóch części: parterowej oraz dwukondygnacyjnej 

z podpiwniczeniem. W części parterowej zlokalizowano halę produkcyjną 
z malarnią, a w części dwukondygnacyjnej salę sprzedaży, pomieszczenia 
socjalno-biurowe i pomocnicze. 

Posadowienie obiektu na ławach fundamentowych. Budynek wykona-
ny w technologii tradycyjnej; ściany murowane z pustaków betonowych 
wzmocnione trzpieniami betonowymi, przykryty dachem o konstrukcji 
stalowej. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. Stropy pośrednie w części 
dwukondygnacyjnej monolityczne żelbetowe. Schody główne stalowe, zaś 
schody techniczne monolityczne - żelbetowe. Elewacja budynku biurowe-
go oraz attyka wykonane z paneli aluminiowych. Na pozostałych częściach 
elewacja z tynku mineralnego.

Całość zadania wyróżnia wysoki poziom rozwiązań technicznych, archi-
tektonicznych oraz bardzo dobra jakość wykonanych robót.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Parametry techniczne  obiektu:

Kubatura:   9 195 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 1 390 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 143 m2



NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Odlewnia Ciśnieniowa META - ZEL Sp. z o. o. w Rzeszowie

        
Inwestor:

Odlewnia Ciśnieniowa META - ZEL Sp. z o. o. w Rzeszowie

Generalny wykonawca:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. w Trzebownisku 

Jednostka  projektująca:
Pracownia Projektowa arch. Andrzej Małek

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Andrzej Małek 

- konstrukcji – mgr inż. Gabriel Sowa 

  Kierownik budowy:
Kazimierz Dołęga 

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Bogusław Niedbała 

Hala produkcyjno-magazynowa 
wraz z budynkiem socjalno-
biurowym w Woli Cichej 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja składa się z hali produkcyjno - magazynowej i budynku biu-

rowego usytuowanych na obszarze Podkarpackiego Parku Naukowo -Tech-
nologicznego Strefa S2 Rogoźnica.

Hala ukształtowana jest jako prosta bryła z dachem dwuspadowym. Po-
sadowienie hali na żelbetowych stopach, ławach fundamentowych i płycie 
(w miejscu usytuowania  „topialni”). Konstrukcję nośną hali stanowią słupy 
stalowe i stalowe dźwigary dachowe. Obudowę ścian obiektu wykonano 
z blachy trapezowej z ociepleniem i kaset ściennych typu K1 na ruszcie  
stalowym, zaś przekrycie dachu z blachy trapezowej ocieplonej wełną mi-
neralną i membrany Firmy Vedag Vedaplan MF w kolorze szarym.

Budynek biurowy posadowiony jest na ławach i stopach żelbetowych. 
Konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe i ściany z pustaków typu 

Max. Stropy pośrednie budynku wykonano 
jako gęstożebrowe, a dach jako stropodach 
wentylowany z pokryciem z papy. Elewację 
ścian zewnętrznych wykonano z okładzin 
z systemowych paneli kompozytowych 
oraz wielkoformatowych przeszkleń struk-
turalnych.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Parametry techniczne  obiektu:

Kubatura:   91 542 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 8 266 m2

Powierzchnia użytkowa: 8 854 m2

Parkingi plus dojścia:   6 193 m3 
 
Powierzchnia terenów zielonych:       10 520 m2
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. w Rzeszowie 

        
Inwestor:

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Skołyszynie

Generalny wykonawca:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. w Rzeszowie

Jednostka  projektująca:
Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania i Realizacji Inwestycji 

PROSPIN

Główni projektanci:
- architektury - mgr inż. arch. Grażyna Kulig-Dutkiewicz

- konstrukcji - mgr inż. Adam Rup

  Kierownik budowy:
Leszek Węgrzyn

Inspektor nadzoru:
Tadeusz Baran

Zakład Przetwórstwa
Owoców i Warzyw „VORTUMNUS”   
etap II w Skołyszynie  
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Przedmiotem  inwestycji jest rozbudowa zakładu o część produkcyjną 
przetwórstwa owoców i warzyw. Obiekt składa się z części jednokondy-
gnacyjnej parterowej produkcyjno-magazynowej z kotłownią gazową i ze 
stacją  uzdatniania wody oraz dwukondygnacyjnej magazynowo - sanitar-
no-socjalnej.

Posadowienie obiektu na stopach i ławach żelbetowych . Część pro-
dukcyjna  to jednonawowa hala w konstrukcji szkieletowej żelbetowej 
z wypełnieniem ścianami z betonu komórkowego lub Porothermu. Dwu-
kondygnacyjną, jednonawową część obiektu zlokalizowano wzdłuż  po-
dłużnej ściany  budynku  produkcyjnego. W części tej stropy pośrednie 
z płyty żelbetowej wieloprzęsłowej wylewanej na deskowaniu traconym 
z  blachy trapezowej. Dach obiektu w konstrukcji stalowej z pokryciem 
z blachy.

Całość zadania wyróżnia dobry poziom rozwiązań technicznych oraz 
dobra jakość wykonanych ro-
bót.

Kubatura:   20 605 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 2 077 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 490 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszów 

        
Inwestor:

Gmina  Miasto Rzeszów 

Generalny wykonawca:
Miejskie  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie

Jednostka  projektująca:
PROMOST CONSULTING T. Siwowski S.J. w Rzeszowie

Główni projektanci:
- branży drogowej – mgr inż. Ryszard Stokłosa 

- branży mostowej – dr. hab. inż. Tomasz Siwowski 

  Kierownik budowy:
mgr inż. Mieczysław Kulpa 

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Arkadiusz Łakomiec 

Droga wojewódzka łącząca 
ulicę Podkarpacką z ulicą 
Przemysłową w Rzeszowie
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Inwestycja obejmuje w zakresie robót drogowych: połączenie ulicy 
Przemysłowej z Podkarpacką o długości 677,45 m, szerokości jezdni 7m,  
przebudowę ulicy Podkarpackiej na długości 343,63 m i szerokości 8-14m 
oraz przedłużenie ul. Przemysłowej o długości 561,51 m i szerokości  9 m.

Wraz z budową drogi wykonano: dwa skrzyżowania drogowe, wiadukt 
kolejowy czteroprzęsłowy na linii kolejowej Rzeszów – Jasło, przystosowa-
ny do skrzyżowania z drogą dwupasmową, kolektor deszczowy o średnicy 
2000 mm od ulicy Zawiszy do Wisłoka o długości 1596 m, chodnik, ścieżki 
rowerowe, ekrany akustyczne oraz niezbędną przebudowę infrastruktury 
towarzyszącej. 

Realizacja wymienionego zakresu robót usprawnia system komunika-
cyjny w południowo-zachodniej części Rzeszowa. Skraca czas przejazdu 
pomiędzy  ulicą Przemysłową a ulicą Podkarpacką, daje  alternatywę innej 
trasy przejazdu, odciąża trasy komunikacyjne przebiegające przez centrum 
Miasta.

Nowa droga udostępnia tereny inwe-
stycyjne, czym stwarza zachętę dla lokali-
zowania w jej pobliżu nowych podmiotów 
gospodarczych.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Droga klasy GP, G i Z (z przebudową  dwóch skrzyżowań) - o długości: 1 580 m
 
Wiadukt kolejowy w ciągu linii Rzeszów - Jasło o długości: 54,5 m

Kolektor deszczowy Dn 2000 o długości:  1 596,5 m 

Ekrany akustyczne o długości: 378,0 m
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
POLDIM – Mielec Sp. z o. o. 

        
Inwestor:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rzeszów

Generalny wykonawca:
POLDIM – Mielec Sp. z o. o.

Jednostka  projektująca:
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „REMOST” w Dębicy, inż. Józef Siry

Pracownia Projektowa Drogownictwa „KaDro” w Mielcu, mgr inż. Zbigniew Kaczkowski

Główni projektanci:
- branży mostowej – inż. Józef Siry

- branży drogowej – mgr inż. Zbigniew Kaczkowski

  Kierownik budowy:
mgr inż. Krzysztof Barszcz

Dyrektor kontraktu:
mgr inż. Mieczysław Łącz

Przebudowa drogi Mielec – 
Kolbuszowa    
łącznie z budową obwodnicy 
Kolbuszowej  
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Przebudowa drogi Mielec – Kolbuszowa o długości 20 298 m obejmuje 
wykonanie na istniejącej nawierzchni nowych warstwa bitumicznych, tj. 
warstwy wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej. Jednocześnie rozebrane zo-
stały pobocza i wykonano nowe, o nawierzchni bitumicznej. 

Ponadto wykonano: pod koroną drogi 17 nowych przepustów, 18 zatok 
autobusowych, ciągi chodnikowe na długości 9 430 m. W ramach przebu-
dowy wykonany został most jednoprzęsłowy w konstrukcji stalowej o roz-
piętości 26,6 m na rzece Świerczówce.

Wykonana w ramach tego przedsięwzięcia budowa obwodnicy Kolbu-
szowej na długości 417,45 m obejmowała następujący zakres robót: jezd-
nia o nawierzchni asfaltowej szerokości 7,0 m z obustronnymi ciągami pie-
szo-rowerowymi, trzyprzęsłowy most na rzece Nil o konstrukcji żelbetowej 
długości 46,55 m, nasyp o kubaturze 15 310 m3 oraz dwa ronda czterowlo-
towe o średnicy 43 m i 45 m. 

Przebudowa drogi zwiększyła bezpie-
czeństwo ruchu samochodowego i piesze-
go, a obwodnica wyeliminowała uciążliwy 
ruch przelotowy, w tym TIR-ów z centrum 
miasta.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Przebudowa drogi: 20 298  m  

Budowa obwodnicy: 417,45  m

Budowa dwóch mostów o rozpiętości            26,6 m i 46,55 m
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
PPHU ”AGRO - BAZA”  Waldemar Misiak, Otałęż 

        
Inwestor:

Gmina Miejska Mielec 

Generalny wykonawca:
PPHU ”AGRO - BAZA”  Waldemar Misiak, Otałęż

Jednostka  projektująca:
„APA PETER PAN” Piotr Tabor w Mielcu 

Główni projektanci:
- architektury: mgr inż. arch. Tomasz Gałuszka

- konstrukcji: mgr inż. Mirosław Marnik 

  Kierownik budowy:
inż. Adrian Wilk 

Inspektor nadzoru:
inż. Mirosław Muniak  

Zagospodarowanie Rynku 
Starego Miasta   
w Mielcu
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Renowacja Starego Rynku w  Mielcu ma podnieść walory architektonicz-
ne i  urbanistyczne przestrzeni publicznej centrum miasta Mielca. Główny 
cel to przywrócenie mu historycznie uzasadnionej funkcji.

W renowacji wykorzystano współczesne środki wyrazu architektonicz-
nego oraz rozwiązania technologiczne.

Dla zwiększenia dostępności i atrakcyjności,  jezdnie obwodowe  znacz-
nie  oddalono od  kamienic, tak, aby umożliwić zaprojektowanie parkingów 
i szerokich  traktów  pieszych  wzdłuż kamienic handlowych. 

W centralnej części rynku usytuowano plac z kostki brukowej o niere-
gularnym kształcie. Kompozycja placu polega na wytworzeniu osi, której 
układ przebiega zgodnie z dawną trasą drogi przelotowej. Punktem cen-
tralnym placu  jest  fontanna, wkomponowana w istniejące zadrzewienie. 
W pobliżu fontanny  zlokalizowano podesty, siedziska i  ławki wypoczyn-
kowe, postumenty oraz zieleń.

Fontanna składa się z 22 dysz zespolonych z reflektorami oświetlenio-
wymi, co daje możliwość tworzenia różnego 
rodzaju animacji wodno-świetlnych. Włą-
czenie reflektorów odbywa się za pomocą 
systemu zegarowego, uwzględniającego 
zmianę czasu  zachodu słońca.

Dla wykonnaia elementów inwestycji 
zastosowano materiały o dobrej jakości.

Sterowanie fontanną odbywa się za po-
mocą komputera zlokalizowanego w komo-
rze pod powierzchnią terenu. 

Powierzchnia zabudowy: 2 955 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011  

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
BUDIMEX S.A.,Warszawa 

        
Inwestor:

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa

Generalny wykonawca:
BUDIMEX S.A., Warszawa 

Jednostka projektująca:
RYSY Architekci, Nowa Iwczyna

Główni projektanci:
-- architektury – mgr inż. arch. Marek Rytych; mgr inż. arch. Rafał Sieraczyński

- konstrukcji – mgr inż. Piotr Szczepański

Kierownik kontraktu:
mgr inż. Henryk Rudnicki

Kierownik budowy:
mgr inż. Andrzej Adamczyk

Inspektor nadzoru:
Maria Krzyżanowska 

Przebudowa Dworca 
Kolejowego    
Przemyśl, Plac Legionów
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Modernizacja obiektu polegała na pełnej rekonstrukcji z zachowaniem 
pierwotnego  wyglądu dworca i elementów zabytkowych z XIX w. Robo-
ty prowadzone były pod stałym nadzorem konserwatora zabytków. Przed 
rozpoczęciem prac demontażowych, wykonana została dokumentacja 
fotograficzna pomieszczeń i detali. W trakcie prac usunięto zbędne ele-
menty budowlane i instalacyjne, które zostały wykonane w trakcie po-
przednich  remontów. Część stolarki drzwiowej i okiennej, której materiał 
nadawał się do odzysku i renowacji pozostała pierwotna, pozostałe zosta-
ły wykonane jako nowe z zachowaniem pierwotnego kształtu. W trakcie 
prac renowacyjnych podczas usuwania wtórnych przemalowań odsłonięte 
zostały pierwotne polichromie ścienne. W obiekcie wykonano duży za-
kres robót sztukatorskich i złoceń. Ciekawym rozwiązaniem są boazerie 
ścienne wykonane na wzór oryginałów, pomalowane pod kolorystykę po-
mieszczeń. W celu uzyskania pomieszczeń technologicznych wykonano 
dodatkowe pomieszczenie piwnic, przy czym odkryto istniejące funda-
menty kamienne i ceglane, które odczyszczono i pozostawiono w stanie 
naturalnym. Stropy nad piwnicą wykonano żelbetowe. Schody o ciekawej 
konstrukcji z ciosanych bloków kamiennych poddano tylko renowacji. 
W jednym pomieszczeniu parteru odzyskano posadzkę z płytek ceramicz-
nych z XIX w.  

Charakterystyczną cechą obiektu jest odtworzenie go według pierwot-
nej wersji z XIX wieku z ciekawą elewacją i aranżacją wnętrz (bogata sztu-

kateria, złocenia, boazeria, polichromia, żyrandole).

Kubatura:   28 148 m3 
 
Powierzchnia zabudowy: 2 494 m2

Powierzchnia całkowita: 7 514 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 390 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011  

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Starosta Mielecki 

        
Inwestor:

Powiat Mielecki

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Firm: 

Wachelka INERGIS, Częstochowa i WODTERM, Gorzów Wielkopolski
Firma Budowlana ARKADA, Mielec

Jednostka  projektująca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROPER Sp. z o.o., Lublin

Główni projektanci:
- architektury – mgr inż. arch. Magdalena Hasek 

- branży sanitarnej – Janusz Iberszer, mgr inż. Janusz Targoński

  Kierownik budowy:
inż. Stanisław Czarnecki, mgr inż. Jerzy Paluszka

Inspektor nadzoru:
inż. Andrzej Chmara

Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
Zespołu Szkół Technicznych   
Mielec, ul. Kazimierza Jagiellończyka
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Termomodernizacja wykonana została we wszystkich obiektach szkoły, 
tj. czterech jej segmentach dydaktycznych oraz w pawilonie sportowym 
o łącznej powierzchni użytkowej 14 000 m2. W ramach termomodernizacji 
wykonano docieplenie stropodachów, ocieplenie elewacji, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej.

Przebudowa systemu grzewczego polegała na zastosowaniu nowocze-
snych rozwiązań technicznych tj. zainstalowaniu pomp ciepła i kolekto-
rów słonecznych. Pompy ciepła w ilości 10 sztuk współpracują z sondami 
gruntowymi (92 szt.) wprowadzonymi na głębokości 100 m. Istota systemu 
zakłada pracę pomp ciepła w okresie zimowym dla ogrzewania obiektów 
i podgrzewania ciepłej wody, natomiast w okresie letnim kolektory sło-
neczne (40 szt.) pracują w układzie z sondami gruntowymi, dogrzewają 
grunt tak, aby zregenerować temperaturę dolnego źródła. Do ww. ukła-
du zainstalowano kogenerator napędzany turbiną gazową wytwarzający 
ciepło oraz energie elektryczną dla potrzeb budynku. Realizacja trzech 

ww. elementów przedsięwzięcia umoż-
liwiła osiągnięcie  najlepszych efektów 
ekonomicznych i ekologicznych, w tym 
m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
oraz tlenku węgla. Innowacyjny charakter 
przedsięwzięcia jest przykładem efektyw-
nego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii.

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Kubatura:   70 000  m3 
 
Powierzchnia użytkowa: 14 000 m2

Ilość energii cieplnej wytwarzanej
przez kolektory słoneczne: 102 MWh/rok

Ilość energii cieplnej wytwarzanej
przez pompy ciepła: 967 MWh/rok

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej
przez kogenerator:  300 MWh/rok
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2011  

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Starosta Rzeszowski lub Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

        
Inwestor:

Powiat Rzeszowski

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Firm:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o., Łąka
- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Sp. z o. o., Rzeszów

PHU „DREW-BIS” Jan Biskup, Rzeszów

Jednostka  projektująca:
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan, Rzeszów

Główni projektanci:
- architektura – mgr inż. arch. Magdalena Frühauf-Zawisza

mgr inż. arch. Barbara Witek
mgr inż. arch. Wojciech Walczuk 

  Kierownik budowy:
mgr inż. Witold Mazur

Inspektor nadzoru:
mgr inż. Czesław W. Gdowik 

Renowacja elewacji 
pałacu i pawilonu 
w Zespole Pałacowo-Parkowym
Tyczyn, ul. Grunwaldzka
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Parametry techniczne  obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji oraz osuszenie ścian fun-
damentowych Zespołu Pałacowego w Tyczynie, składającego się z pałacu, 
pawilonu i przewiązki. Obiekt wybudowany w latach 1862-1869 jest perłą 
wśród regionalnych zabytków z XIX wieku. Posiada dużą ilość pięknych de-
tali architektonicznych.

Remont wykonany został w obrębie dwóch części (pałac i pawilon). 
Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie: izolacje przeciwwil-
gociowe  ścian fundamentowych z odwodnieniem terenu i drenażem wo-
kół budynku oraz wymianę nawierzchni chodników, remont elewacji przy-
wracający historyczny wygląd obiektu. Wymieniono stolarkę zewnętrzną, 
drewniane elementy oraz obróbki blacharskie, stosując blachę cynkowo-
tytanową. Osiągnięto poprawę stanu technicznego, estetyki oraz odtwo-
rzono niszczejące detale architektoniczne. Na szczególną uwagę zasługuje 
przywrócenie pierwotnego wyglądu ceramicznych elementów dekoracyj-
nych, unikalnych w formie i materiale. W pracach renowacyjnych wyko-

rzystane zostały (w większości) materiały 
Firmy Remmers. Wykonane prace cechuje 
wysoka jakość i szczególna staranność.

Kubatura pałacu:   11 114 m3 
 
Kubatura pawilonu:   1524 m3 

Powierzchnia zabudowy pałacu: 1 150 m2

Powierzchnia zabudowy pawilonu: 159 m2

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Cerkiew św. Praksewy
w Radrużu
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Grekokatolicka cerkiew w Radrużu jest najstarszą tego typu cerkwią 

w Polsce. Pierwszy obiekt pochodził z końca XVI wieku (1586 r.), a obecny 
zespół zbudowano w 1669 r. w dolinie na ukształtowanym sztucznie sto-
ku. 

Określenie „Zespół Cerkiewno-Obronny” używany  również w odniesie-
niu do tego zespołu potwierdza  jego rolę zwłaszcza w okresie najazdów 
tatarskich. Ślady tych zdarzeń można znaleźć na drzwiach cerkwi. Zespół 
złożony z cerkwi, dzwonnicy i wikarówki został zbudowany z bali dębo-
wych i modrzewiowych, bez użycia gwoździ. Wszystkie połączenia wy-
konano w drewnie. Ciekawym elementem cerkwi są tak zwane „soboty” 
czyli podcienia wokół świątyni, wsparte na słupach, służące głównie jako 
schronienie. Zespól otoczony jest murem z dwiema bramami, był kiedyś 
nazwany „Chłopską warownią”.

Jedyną dekoracją wnętrza jest dziś górna część ikonostasu i ołtarzyk. 
Dolne rzędy ikonostasu przechowywane są czasowo w składnicy ikon 
w Muzeum w Łańcucie.

Szczególna wartość tego zespołu tkwi w jego historii. To, że jako obiekt 
drewniany przetrwał nie tylko najazdy Tatarów ale również późniejsze za-
wieruchy wojenne XVIII i XIX wieku a w końcu zdarzenia połowy XX w. i ak-
cji „Wisła” jest niewątpliwym ewenementem. Dla ochrony przed współ-
czesnym zagrożeniem pożarowym w Cerkwi zainstalowano nowoczesny 
system ochrony przeciwpożarowej. Układ jest w pełni automatyczny: wy-
krywa pożar, włącza pompę podłączoną do zbiornika z wodą i okrywa miej-
sce pożaru bardzo  rozdrobnioną wodą (mgłą), co sprzyja szybszej absorp-
cji ciepła i blokadzie dopływu tlenu, zwiększając skuteczność gaszenia.  

W ramach robót konserwatorskich wykonano ostatnio odnowienie poli-
chromii i wymieniono pokrycie z gontów.

W kolejnych zabiegach konserwatorskich przewiduje się przeniesienie 
do cerkwi odrestaurowanego ikonostasu i ruchomego wyposażenia.

Obiekt jest pod szczególną opieką zarówno polskich jak i światowych 
służb ochrony zabytków.

Budowa Roku Podkarpacia 2011
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Galicyjski Rynek   
w Sanoku
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dotychczasowej tradycji 
koncentrowało się na przenoszeniu i rekonstrukcji zabytkowych obiektów 
mieszkalnych i gospodarczych z obszaru głównie podkarpackich wsi oraz 
obiektów sakralnych zachowanych w różnym stanie technicznym na ob-
szarach wyludnionych w wyniku akcji „Wisła”.

W roku 2011 sfinalizowano i przekazano do zwiedzania sektor miejski 
tego Muzeum, czyli Galicyjski Rynek. Szczegółowa koncepcja przedsię-
wzięcia została opracowana w 1986 r., a od 2009 r. projekt był realizowany 
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, województwa podkarpackie-
go i środków własnych Muzeum.  Plac galicyjskiego rynku o powierzchni 
5,5 tys. m2 wybrukowano „kocimi łbami”, a wokół rynku usytuowano re-
pliki 29 obiektów, w tym 26 budynków parterowych o konstrukcji zrębo-
wej lub przysłupowej z drewna jodłowego, posadowionych na kamiennych 
podmurówkach  z dachami pokrytymi gontem. 

Budynki zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt użytkowy i produk-
cyjny gromadzony przez Muzeum pod ką-
tem potrzeb tego zadania. 

W obrębie rynku pokazane są przykłady 
urbanizacji miasteczek występujących na 
terenie 13 podkarpackich miejscowości. 

Dodatkowo, na rynku znalazły miejsce 3 
obiekty przeznaczone na cele wystawienni-
cze, edukacyjno-konferencyjne i recepcyj-
ne oraz 3 obiekty z pokojami gościnnymi.

W 26 budynkach ustawionych szczytami 
do rynku, posiadających często wsparte na 
słupach podcienie, znalazły się takie funk-
cje jak: karczma z kręgielnią, poczta, urząd 
gminy, remiza, apteka, domy żydowskie, 
sklep, trafika, warsztat ślusarsko-kowalski 
oraz rzemieślnicze zakłady usługowe. Znaj-
dą tu też swoje miejsce zwykli rolnicy. 

Galicyjski Rynek podobnie jak całe Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
pozwolą zwiedzającemu osobiście „do-
tknąć” historii Podkarpacia.



POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW                       
l TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  

ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

35-060 Rzeszów, ul. PCK 2                     
tel. (17) 862 41 35,  tel./fax. (17) 852 13 89          

e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl;    
rzeszow.pzitb@gmail.com 

PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY 
OFERUJE USŁUGI: 

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: 
• Projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych, nadzorów 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 formie szkoleń, ekspozycji wydawnictw technicznych, 

ogłoszeń internetowych, itp. 
• Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych 

Ponadto w ramach Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa  organizowane są kursy                  
i szkolenia: 
• Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane 
• 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, zamknięte dla firm wg uzgodnionej tematyki 

Organizuje corocznie: 
• Konkurs w zakresie budownictwa: 

-  Budowa Roku Podkarpacia 
• Konkursy wybranych prac dyplomowych: 

-  absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 
 

JESTEŚMY JUŻ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 
 

1934 
Rok założenia 

Stowarzyszenia 



PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W RZESZOWIE

35-360 Rzeszów, ul. Słowackiego 20
tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07

e-mail: pdk@piib.org.pl
portal: www.inzynier.rzeszow.pl

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa 
wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej,
wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych;

prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

udziela interpretacji dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad 
prawnych związanych z pełnieniem funkcji technicznych w budownictwie;

na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby;

prowadzi szkolenia dla członków Izby, przyznaje dofinansowania do szkoleń
zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;

dofinansowuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;

oferuje swoim członkom szereg bezpłatnych produktów, jak dostęp do wszystkich 
norm budowlanych i eurokodów, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud i innych 
przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl;

prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków 
Izby.

Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz
w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.







 
 

PPHU “AGRO-BAZA” Waldemar Misiak   

Otałęż 5, 39-306 Górki 

NIP 817-177-47-70 

REGON 690892366 

 

   

www.agro-baza.pl tel. /17/ 717 52 56 
                           e-mail: biuro@agro-baza.pl            fax. /17/ 717 52 58 

 

PPHU „AGRO-BAZA” Waldemar Misiak na rynku działa 

od 2001 r.  

 

Firma realizuje kompleksowe inwestycje budowlane  

w zakresie: 

 budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, 

 remonty oraz modernizacje obiektów 

budowlanych, 

 rewitalizacje terenów miejskich, 

 roboty drogowe. 

 

Ostatnio zrealizowano: 

 rewitalizacje rynków w Mielcu, Połańcu  

i Majdanie Królewskim, 

 budowa helioportu przy Szpitalu Powiatowym  

w Mielcu, 

 budowa budynku dworca autobusowego  

w Mielcu, 

 budowa Regionalnego Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii Wytwarzania  

w Mielcu – w trakcie, 

 przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury  

w Nowej Dębie, 

 budowa budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w Ropczycach. 

 

Firma korzysta z własnej wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej. Posiada nowoczesne zaplecze 

magazynowo – sprzętowe, zaś własna hurtownia 

materiałów budowlanych zapewnia ciągłość dostaw. 

Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest 

wieloma referencjami. 
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POWIAT RZESZOWSKI

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel.: 17 867 14 62, fax: 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

Powiat Rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta 
Rzeszowa. Zajmuje powierzchnię 1157 km2, a zamieszkuje 
go przeszło 161 tys. osób. Powiat Rzeszowski od wielu lat 
plasuje się w ścisłej czołówce pod względem najniższych 
wydatków administracyjnych. Oszczędności tej towarzyszy 
konsekwentnie realizowana, w oparciu o dodatkowe środki 
pozyskane do budżetu powiatu, polityka inwestycyjna. 
Pieniądze te inwestowane są w modernizację 
dróg i mostów, budowę i remonty szkół, 
placówek opieki zdrowotnej oraz pomocy 
społecznej. Wymienione działania 
odzwierciedlają potrzeby tutejszych 
mieszkańców. Wynikają także z troski 
o rozwój lokalnych społeczności.

Wkład Zarządu Powiatu w Rzeszowie 
w rozwój tej części Podkarpacia widoczny 
jest m.in. w górnieńskich obiektach ochrony 
zdrowia oraz pomocy społecznej, które 
dostosowano do najnowszych standardów 
i potrzeb pacjentów. Wybudowano tu 
Hospicjum Sue Ryder dla 58 chorych,  
wyróżnione w konkursie pn. „Budowa 
Roku Podkarpacia”. Koszt tego 
przedsięwzięcia to 6 mln 640 tys. zł. 
Rozwiązano także ogromny problem, 
z jakim od lat borykali się mieszkańcy trzech 
gmin powiatu – zlikwidowane zostały zawierające rtęć 
składowiska odpadów niebezpiecznych po Zakładach 
„Polam”(ponad 3 tys. ton).

Wdrażanie idei samorządności to ciągłe pomnażanie 
majątku Powiatu Rzeszowskiego o nowo wybudowane, 
okazałe obiekty. W ten sposób powstał, m.in. budynek 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (2 mln 323 tys. zł), hala 
widowiskowo-sportowa przy ulicy Miłocińskiej w Rzeszowie 
(koszt 4 mln 907 tys. zł), budynek dydaktyczny z salą sportową 
w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim (3 mln 731 tys. zł), 
budynek zaplecza technicznego z pralnią, kotłownią, kuchnią 
i jadalnią dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie (3 mln 200 tys. 
zł). Zrealizowane zostały dwa projekty termomodernizacyjne 

INWESTUJEMY W INFRASTRUKTURĘ 
POZYSKUJĄC DODATKOWE 

ŚRODKI FINANSOWE



dotyczące 25 budynków. Zmodernizowano źródła ciepła we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. 

Rok 2011 był rekordowy pod względem liczby zrealizowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Najpierw został oddany do 
użytku nowy budynek Domu Pomocy Społecznej w Górnie - 
całkowita wartość tego zadania to 3 mln 811 tys. zł. Zakończona 
została także rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mrowli (5 mln 511 tys. zł), gdzie za przeszło 
1 mln zł została wybudowana także sala gimnastyczna. Miniony 
rok to również zakończenie inwestycji w zespole pałacowo-
parkowym w Tyczynie  (2 mln 797 tys. zł), dzięki której pałac 
i pawilon odzyskał swój dawny blask. „Rozbudowa, przebudowa 
oraz nadbudowa  pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób 
Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie” – to kolejne, 
zakończone w 2011 r. przedsięwzięcie, którego całkowita 
wartość zamknęła się w kwocie 5 mln 596 tys. zł. W 2011 
r. zakończony został także proces przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy Budynku Centrum Diagnostycznego Przychodni 
Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. 
Koszt tej inwestycji to 7 mln 522 tys. zł. Oddana została również 
do użytku wyremontowana Przychodnia Rejonowa w Błażowej 
(1,3 mln zł). Realizowane są też projekty dotyczące kompleksowej 
informatyzacji SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz SP ZOZ Nr 
2 w Rzeszowie w ramach podkarpackiego systemu informacji  
medycznej, których łączny koszt wyniesie 4 mln 676 tys. zł. 

Przedsięwzięcia te oraz kilka projektów drogowych 
realizowane były głównie w oparciu o środki pozyskane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Ogólna wartość wszystkich 
projektów zrealizowanych przy udziale tych środków to kwota 
58 mln zł, z czego 36 mln zł stanowią pieniądze unijne.

Priorytetem dla Zarządu Powiatu, ku zadowoleniu 
mieszkańców, są inwestycje drogowe. Od momentu powstania 
powiatu zostało zmodernizowanych przeszło ¾ dróg 
pozostających w jego gestii. Na przedsięwzięcia te wydano 
około dwa razy tyle ile wynosi cały, roczny budżet powiatu. 
Ponadto, realizowano inwestycje mostowe, do większych należy 
odbudowa mostu w Kąkolówce (2,6 mln zł) i Dąbrówce Starzeńskiej (3,2 mln zł). Odbudowany został 
także most w Trzebownisku zniszczony przez powódź w 2010 r. – była to jedna z największych 
inwestycji popowodziowych na Podkarpaciu. Nowy most kosztował 7,9 mln zł.

W najbliższej przyszłości Zarząd Powiatu w Rzeszowie będzie realizował projekt zakładający 
przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-
Technologicznego w miejscowościach Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy. Będzie on 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Jego wartość brutto 
to 78 mln zł, z czego 52 mln 810 tys. zł to dofinansowanie. Uzbrojony zostanie obszar 56,6 
ha stanowiący własność powiatu. Po zakończeniu realizacji tego projektu, czyli po 2015 r., ma 
funkcjonować tu minimum 16 w pełni innowacyjnych firm dających około dwa tysiące nowych 
miejsc pracy.

Mamy nadzieję, że wymienione tu ważniejsze inwestycje uczyniły te okolice na tyle atrakcyjne, 
byście Państwo sami zechcieli się przekonać o tym, jakie szanse i możliwości kryje w sobie ta 
część Podkarpacia. Być może wizyta ta będzie początkiem obiecującej współpracy, czy choćby 
częstych, weekendowych odwiedzin, bo okoliczne miejscowości to również spora dawka historii, 
zabytków, malowniczych krajobrazów oraz innych turystycznych atrakcji.

     Marek Sitarz                              Józef Jodłowski
    Wicestarosta Rzeszowski                 Starosta Rzeszowski



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA KLINIKA IMPLANTOLOGII, 
                                                                                  STOMATOLOGII 
                                                                                                 I ORTODONCJI

Aby w każdym wieku czuć się pięknie i komfortowo !
Pan Edmund (lat 69) został poddany leczeniu implantologicznemu 
w klinice Primadent, które radykalnie odmieniło jego wizerunek 
i poprawiło jakość życia.

przed leczeniem po leczeniu
Podkarpacka Nagroda

Gospodarcza 2011

Lider Regionu w kategorii 
Kliniki Stomatologiczne



Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. powstała z Zakładu Odlewniczego fi rmy
Zelmer S.A. – wiodącego producenta AGD. 

Posiadając 40-letnie doświadczenie w produkcji odlewów ciśnieniowych – m.in. dla bran-
ży budowlanej, dla przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, elektromaszynowego, do 
sprzętu AGD – spółka rozpoczęła działalność w 2007 roku jako odrębny podmiot gospo-
darczy. Od początku funkcjonowania postawiła na działalność innowacyjną, realizując 
projekt: „Wprowadzenie nowych technologii odlewania ciśnieniowego umożliwiających 
uzyskiwanie odlewów o wysokiej zwartości”. Projekt jest współfi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współpracując ściśle z uczelniami oraz 
instytutami odlewnictwa, zgłosiła do opatentowania wspólne rozwiązania. Za swoją 
działalność została wyróżniona nagrodami: Odlew Roku, Gepard Biznesu, 500 najbar-
dziej innowacyjnych fi rm w Polsce. Uzyskała certyfi kat ISO 9001:2008 i certyfi kat BHP
wg PN-N 18001:2004. Jest zaliczana do najbardziej innowacyjnych odlewni w kraju.

META-ZEL Pressure Casting House was established based on the Casting Plant 
owned by Zelmer S.A. – a leading producer of household appliances.

With more than 40 years of experience in the production of pressurised castings – 
among others for the construction, automotive, chemical and electrical machinery 
industries and for household appliances – the company started operations in 2007 
as a separate business entity. From the beginning, the company decided to focus 
on innovativeness by realising a project entitled: ”Introducing new technologies 
of pressure casting enabling to produce casts of high compactness”. The project 
has been co-fi nanced from the resources of the European Regional Develop-
ment Fund. Cooperating closely with universities and various casting institutes, 
the company has submitted joint solutions for patent issuance. META-ZEL 
has received numerous awards such as Cast of the Year, Business Cheetah, 
”500 most innovative companies in Poland”. It was also given the
ISO 9001:2008 certifi cate and the OHS certifi cate in accordance with the 
PN-N 18001:2004 standard. The company is considered one of the most 
innovative casting houses in Poland.

Odlewnia Ciśnieniowa
META-ZEL Sp. z o.o.
35-016 Rzeszów, ul. Hoff manowej 19
tel. +48 865 81 57, fax +48 852 05 54
e-mail: odlewnia@metazel.pl
www.metazel.pl

www.metazel.pl
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 Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, ul. PCK 2 35-060
tel. 017 862 41 35, tel./fax 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com


