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STRZECHA
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Związek InĪynierów i Techników Budownictwa
Oddziaá w Poznaniu
61-712 PoznaĔ, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. PoznaĔ 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urzĊdowania Biura:
poniedziaáki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, Ğrody od 12:00 do 17:00.

Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznaĔskiego Oddziaáu PZITB
Zgodnie z przyjĊtym w grudniu 2016 r. terminarzem, Prezydium Zarządu Oddziaáu
obradowaáo w dniach 11 stycznia, 15 lutego, 8 marca,19 kwietnia, 10 maja i 7 czerwca
2017 w siedzibie biura Oddziaáu..
Na posiedzeniach staáym punktem jest analiza finansów Oddziaáu, które
prowadzone są prawidáowo, zgodnie z Preliminarzem na 2017 r. W styczniu Prezes
CUTOB przedstawiá koncepcjĊ udziaáu w MiĊdzynarodowych Targach Budownictwa
BUDMA, ponadto omówiono kwestiĊ Jubileuszu FSNT-NOT. Biuro Podatkowe
zapoznaáo uczestników posiedzenia z Bilansem za 2016 r, który do zatwierdzenia zostaá
przedáoĪony na posiedzeniu Zarządu Oddziaáu w marcu 2017r. Omawiano na bieĪąco
stan przygotowaĔ do Konferencji i Warsztatów w Waáczu oraz do Krajowego Zjazdu
Máodej Kadry PZITB, który odbĊdzie siĊ w Poznaniu w paĨdzierniku 2017.
Posiedzenia Zarządu odbyáy siĊ dwukrotnie, tzn. 8 marca i 7 czerwca. b.r. Skarbnik
Oddziaáu, kol. E.Stakun, zreferowaáa BudĪet za 2016 r., który zostaá Uchwaáą Zarządu
PZITB zatwierdzony. PodjĊto teĪ Uchwaáy dot. przeznaczenia zysku wypracowanego
przez CUTOB w 2016 roku. Na marcowym posiedzeniu kol. R.Napieraáa omówiá sprawĊ
rozpatrywania wniosków o Odznaki Honorowe PZITB. Kryteria ich przyznawania
w znacznym stopniu siĊ zaostrzyáy w obecnej kadencji. Na szerszym forum
podsumowano MTB BUDMA oraz koncepcjĊ Konferencji i Warsztatów w Waáczu.
Przedstawiciele Máodej Kadry przygotowali prezentacjĊ o ubiegáorocznym Krajowym
ZjeĨdzie Máodej Kadry i w duĪym zarysie przedstawili ramowy projekt organizacyjny
na tegoroczny KZMK w Poznaniu. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyáo siĊ 7 czerwca
2017 r., podczas którego wrĊczone zostaáy Honorowe Záote Odznaki z Diamentem
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kol. Zb.Augustyniakowi i kol. D.Pawlickiemu. Na tym posiedzeniu omówiono finanse
Oddziaáu za I póárocze oraz podjĊto Uchwaáy o przyjĊciu nowych czáonków Oddziaáu
PoznaĔskiego PZITB. Postanowiono równieĪ, Īe kolejne posiedzenie Zarządu odbĊdzie
siĊ po zakoĔczeniu Konferencji w Waáczu, tzn. 13 wrzeĞnia 2017 r.
M.MáyĔczak

Notka biograficzna
dr inĪ. Anna Szymczak-Graczyk
Dr inĪ. Anna Szymczak-Graczyk naleĪy do
stowarzyszenia od 2014 roku. Posiada od 2002 roku
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeĔ w specjalnoĞci konstrukcyjnobudowlanej. Po ukoĔczeniu studiów na Politechnice
PoznaĔskiej
pracowaáa
w
latach
1997-2005
w przedsiĊbiorstwie Mostostal PoznaĔ na stanowiskach
inĪyniera budowy nastĊpnie asystenta projektanta a po
uzyskaniu uprawnieĔ budowlanych na stanowisku projektanta.
Od 2005 roku pracuje na Wydziale InĪynierii ĝrodowiska
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu w Instytucie Budownictwa i GeoinĪynierii. Jest doktorem nauk technicznych
w dyscyplinie Budownictwo, specjalnoĞci Konstrukcje Budowlane. W kadencji
2016¬2020 zostaáa wybrana Prodziekanem Wydziaáu. Jest autorką wielu publikacji
naukowych z dziedziny budownictwa z zakresu konstrukcji budowlanych, uczestniczką
wielu konferencji, organizatorką konferencji i seminariów naukowych. W ostatnich latach
wáączyáa siĊ bardzo czynnie w organizacjĊ konferencji Rewitalizacja Obszarów
Zurbanizowanych odbywającą siĊ cyklicznie w Waáczu. Jest czynnym projektantem
konstrukcji budowlanych, autorką wielu projektów budowlanych i wykonawczych oraz
opinii technicznych. Od samego początku istnienia Wielkopolskiej Izby InĪynierów
Budownictwa jest jej czáonkiem. NaleĪy do koáa PZiTB nr 80 przy Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu. W kadencji 2016-2020 wybrana zostaáa do Zarządu
Oddziaáu Wielkopolskiego PZiTB oraz przewodniczącą Komitetu Máodej Kadry
Oddziaáu Wielkopolskiego PZiTB. Jest czáonkiem Komitetu Remontów Oddziaáu
Wielkopolskiego PZiTB.

XXX Jubileuszowa Narada Seniorów PZITB
W dniach 16-18 maja 2017 odbyáa siĊ w Opolu narada, na którą przybyli
przedstawiciele Kóá Seniorów PZITB oraz zaproszeni goĞcie. WĞród nich byli m.in.
przewodniczący Zarządu Gáównego PZITB Ryszard Trykosko, przewodniczący
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Opolskiego Oddziaáu PZITB Dariusz Bajno, przedstawiciele Opolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa, OkrĊgowej Izby Architektów, wáadz miasta Opola
i Politechniki Opolskiej.
Miejscem obrad byá hotel „Mercure”, usytuowany blisko dworca PKP i na trasie do
centrum miasta. Po uroczystym otwarciu obrad przez przewodniczącego koáa seniorów
w Opolu, Andrzeja Zwierzchlejskiego, wystąpiá przewodniczący ZO PZITB w Opolu,
Dariusz Bajno, który przedstawiá dziaáalnoĞü ZO w Opolu (Zespóá Rzeczoznawców,
szkolenia, kursy na uprawnienia, konferencje naukowo-techniczne itp.).
Przewodniczący ZG PZITB, Ryszard Trykosko zwróciá uwagĊ na wspóápracĊ
seniorzy - máodzieĪ: aktywną pracĊ z máodzieĪą, dziaáalnoĞü máodej kadry - wolontariat.
Zaproszeni goĞcie Īyczyli owocnych obrad zwracając uwagĊ na specyfikĊ dziaáalnoĞci
Kóá Seniorów.
NastĊpnie prof. Zbigniew Zembaty, dziekan Wydziaáu Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej wygáosiá referat „O trzĊsieniach ziemi, falach sejsmicznych,
wstrząsach górniczych i nie tylko...”
W drugiej czĊĞci spotkania Wojewódzki Konserwator Zabytków, mgr ElĪbieta
Molak omówiáa „Zabytki Opolszczyzny”, zwracając gáównie uwagĊ na zabytki
postindustrialne.

Spotkanie pierwszego dnia zakoĔczyáa uroczysta kolacja koleĪeĔska.
W drugim dniu obrad odbyá siĊ sponsorowany przez Opolską Izbą InĪynierów
Budownictwa wyjazd techniczny, którego celem byáa Góra ĝw. Anny. Na trasie
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oglądaliĞmy niektóre zabytki postindustrialne (m.in. most wiszący w Ozimku z 1827
roku, Kanaá Káodnicki, zbudowany w latach 1792-1822).
Na Górze ĝw. Anny zwiedziliĞmy koĞcióá, Pomnik Czynu PowstaĔczego, amfiteatr.
W drodze powrotnej do Opola zwiedziliĞmy paáac w Mosznej.
Po powrocie do Opola odbyáa siĊ narada robocza prowadzona przez
przewodniczącą GKS, Teresą AnnĊ Lipską, która przedstawiáa kierunki dziaáalnoĞci
Gáównej Komisji Seniorów.
WĞród zadaĔ wymieniono m.in.
• inspirowanie dziaáaĔ w zakresie humanizacji Ğrodowiska seniorów przez organizacjĊ
w koáach imprez turystycznych i spotkaĔ koleĪeĔskich z prelekcjami;
• integracjĊ Ğrodowiska i rozwijanie wiĊzi koleĪeĔskich przez organizacjĊ corocznych
Krajowych Narad Seniorów;
• propagowanie dziaáalnoĞci Kóá Seniorów wĞród emerytów i rencistów dziaáających w
Koáach Zakáadowych PZITB oraz zachĊcanie ich do przynaleĪnoĞci i aktywnego
uczestnictwa w Koáach Seniorów;
• opiniowanie i przedstawianie do Zarządu Gáównego PZITB wniosków o nadawanie
wyróĪnienia „ZasáuĪony Senior PZITB”;
• utrzymywanie kontaktów z Koáami Máodych.
W ostatnim dniu spotkania naradĊ prowadziá przewodniczący Koáa Seniorów
w Opolu, Andrzej Zwierzchlewski. Byáa ona poĞwiĊcona dziaáalnoĞci Kóá Seniorów
z caáego kraju i miaáa charakter prezentacji ich osiągniĊü i problemów przez
poszczególnych przedstawicieli Kóá.
Na zakoĔczenie spotkania odbyá siĊ spacer poáączony ze zwiedzaniem zabytkowego
centrum Opola.
Spotkanie w Opolu przebiegaáo w miáej atmosferze i staáo siĊ inspiracja do dalszej
dziaáalnoĞci w Koáach Seniorów.
Przewodniczący Koáa Seniorów PZiTB w Poznaniu - Korneliusz Korcz

Co nowego w Kole Seniorów w bieĪącym roku?
DziaáalnoĞü koáa w 2017 roku wznowiliĞmy 14 lutego 2017 roku zebraniem
plenarnym z prelekcją kol. mgr. inĪ. Zygmunta Kwiatkowskiego pt. „My Polanie - polani
wodą chrztu ĞwiĊtego”. Byáa to ciekawa opowieĞü o pierwszych Piastach od ksiĊcia
Mieszka I do ksiĊcia Kazimierza Odnowiciela.
Prelekcja nawiązywaáa do ubiegáorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
i byáa wzbogacona przeĨroczami Ĩródáowych dokumentów i ciekawostkami
rocznicowymi. WizualizacjĊ przygotowaáa kol. mgr inĪ. M. JĊdraszak.
W marcu na spotkaniu towarzyskim bardzo interesującą relacjĊ z pobytu
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przedstawiá nam pan mgr inĪ. Benedykt Kubacki.
Oglądanie slajdów z Dubaju i sáuchanie opowieĞci prelegenta prawie przenosiáo nas
w krainĊ baĞni czy magii. Dubaj, stolica emiratu Dubaj, przyciąga uwagĊ Ğwiata dziĊki
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nowatorskim i ambitnym projektom budowlanym, imprezom sportowym, konferencjom
i rekordom Guinnessa.
Jeszcze sto lat temu Dubaj byá niewielką wioską rybacką sáynącą z poáowu pereá.
Burzliwy rozkwit miasta rozpocząá siĊ od poáowy lat 80. XX w. dziĊki utworzeniu
specjalnej strefy ekonomicznej nastawionej na inwestorów, w której nie obowiązują
opáaty celne, ani korporacyjne podatki. Od 2000 roku rząd Dubaju zainicjowaá mnóstwo
odwaĪnych i nowoczesnych projektów w caáym mieĞcie, gáównie w Mina Seyahi.
W wielu regionach nieáatwo ujrzeü dubajskie niebo bez przynajmniej jednego dĨwigu.
Eksperci uwaĪają, Īe 30% wszystkich Ğwiatowych dĨwigów znajduje siĊ w Dubaju.
Proces budowania w ZEA jest duĪo szybszy niĪ w krajach zachodniej Europy. Dzieje siĊ
tak gáównie dlatego, Īe emigranci z Indii pracują za mniejsze wynagrodzenie niĪ
pracownicy w innych krajach. Gáówną przyczyną boomu budowlanego w Dubaju jest
chĊü rządu uniezaleĪnienia siĊ od dochodów z wydobycia ropy oraz zmiana prawa
w 2002 roku, które zezwala obcokrajowcom na posiadanie wáasnoĞci w Dubaju.
Promowana jest turystyka - budowany Dubailand oraz inne projekty z ogromnymi
centrami handlowymi, parkami rozrywki czy stadionami. Budowy na duĪą skalĊ uczyniáy
z Dubaju jedno z najszybciej rozrastających siĊ miast, porównywalne jedynie
z najwiĊkszymi miastami Chin. Aspiracje rządzącego szejka są odzwierciedlone przez
ultranowoczesną architekturĊ, unikatowe wieĪowce takie jak Emirates Towers oraz
Burj al-Arab (WieĪa Arabska) - hotel Īagiel wybudowany na sztucznej wyspie - do
niedawna najwyĪszy hotel na Ğwiecie, a takĪe ukoĔczony w 2009 roku BurdĪ Chalifa,
który z wysokoĞcią 828 m pobiá juĪ wszystkie rekordy wysokoĞci, jest najwyĪszą
konstrukcją wybudowaną przez czáowieka. Obok wybudowano najwiĊksze centrum
handlowe na Ğwiecie - The Dubai Mall. Boom budowlany zaowocowaá powstaniem
projektów na wodzie - Palm Islands, The World oraz na lądzie Dubai Marina, Business
Bay i Dubailand.

W kwietniu odbyliĞmy bardzo interesującą wycieczkĊ do „Muzeum Ziemi".
Niewątpliwie byáa to wycieczka w odpowiedzi na czĊsto cytowaną frazĊ zaczerpniĊtą
z utworu Stanisáawa Jachiewicza, poety z pierwszej poáowy XIX w.: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie...”. Peána nazwa placówki, do której
zabraá nas kol. Jerzy Zając, to Pracownia Muzeum Ziemi Wydziaáu Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Oficjalnie funkcjonuje od 2009 r.
jako miejsce, w którym udostĊpniono do oglądania wspaniaáe kolekcje mineralogiczne.
ObejrzeliĞmy bogaty zbiór (kilkaset okazów róĪnej wielkoĞci) efektownych agatów,
kolekcjĊ kamieni mniej lub bardziej szlachetnych - zarówno rodzimych jak
i pochodzących z róĪnych zakątków Ğwiata, zbiór krysztaáów górskich i krysztaáów...
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gipsu oraz mineraáów rudnych z polskich kopalĔ. TakĪe ciekawe okazy paleontologiczne
- skamieniaáoĞci i odciski. NajwaĪniejszą jednak kolekcją jest okazaáy zbiór meteorytów
ze szczególnym uwzglĊdnieniem fragmentów najsáawniejszego o nazwie „Morasko”.
Jeden z nich - znaleziony w 2012 r.- waĪy ponad 261 kg. Spoczywa dostojnie na
specjalnie wzmocnionym wózku. Choü to najwiĊkszy okaz meteorytu jaki dotychczas
znaleziono w Polsce, a czwarty pod wzglĊdem wielkoĞci w Europie, wydaje siĊ przy tej
wadze zadziwiająco nieduĪy. Nic dziwnego - „Morasko” jest meteorytem Īelaznym.

Warto zapamiĊtaü, Īe okruchy skalne krąĪące w kosmosie to meteoroidy. Kiedy
wpadają w ziemską atmosferĊ stają siĊ meteorami, a jeĞli uderzą w powierzchniĊ Ziemi,
wtedy nazywamy je meteorytami.
Muzeum Ziemi opiekuje siĊ równieĪ Lapidarium UAM, w którym zebrano obiekty
naturalne (wapienie, sáupy bazaltowe) i przetworzone kulturowo (kamienie máyĔskie,
fragmenty budynków, marmurowe páyty). CzĊsto pokazane są tu fragmenty budowli
sprzed renowacji lub juĪ nieistniejących. Lapidarium podzielone jest na cztery gáówne
dziaáy: kamieĔ w przyrodzie, kamieĔ w architekturze i rzeĨbie, kamieĔ w budownictwie
drogowym i kamieĔ uĪytkowy.
Gorąco polecamy zwiedzenie Muzeum Ziemi, poniewaĪ, jak dotąd, jest ono
jedynym tego rodzaju nie tylko w Polsce, ale takĪe w Europie. WstĊp jest bezpáatny, ale
trzeba siĊ wczeĞniej umówiü i koniecznie zwiedzaü z przewodnikiem. Nas oprowadzaá
máody magistrant, prawdziwy pasjonat mineralnych skarbów.
MoĪe w przyszáym roku zaplanujemy sobie spacer do rezerwatu „Meteoryt
Morasko”, poniewaĪ znajdujące siĊ na jego terenie kratery są jednymi z pierwszych
potwierdzonych kraterów uderzeniowych na Ziemi. Jest to wyjątkowe miejsce nie tylko
w skali naszego kraju. Poprowadzono tam niezbyt dáugą i niewyczerpującą fizycznie,
bardzo malowniczą ĞcieĪkĊ pomiĊdzy kraterami.
W kwietniu miaáa miejsce prelekcja pt. „Budynki zwierzoksztaátne” czĊĞü 1. Byáa to
kontynuacja cyklu: „Dziwne budynki na Ğwiecie”. Kolejna, druga czĊĞü „Budynków
zwierzo-ksztaátnych” bĊdzie prezentowana 24 wrzeĞnia br. Ten cykl jest opracowywany
i prezentowany przez autorkĊ tej notatki i byá doĞü szczegóáowo opisany w Biuletynie
Nr 2/2016.
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W maju kol. dr inĪ. Wáodzimierz àĊcki, wygáosiá prelekcjĊ, której temat byá:
„Budowle obronne Poznania od X do XX w. i ich rewitalizacja". Znany nam z ciekawych
wykáadów prelegent, jak zwykle zainteresowaá nas zaprezentowana tematyką.
Dziedzictwo militarne Poznania kojarzone jest przede wszystkim z pruskimi
fortyfikacjami z XIX w., ale obronne budowle zaczĊto stawiaü juĪ u samych początków
naszego paĔstwa. Gród na Ostrowie Tumskim byá otoczony potĊĪnym waáem.
PozostaáoĞci tej budowli z X wieku moĪna zobaczyü w Rezerwacie Archeologicznym
Genius loci. To najstarszy obronny zabytek. W tym samym miejscu moĪna takĪe
zobaczyü pozostaáoĞci XVI-wiecznych murów. Najbogatsze dziedzictwo architektury
militarnej Poznania pochodzi z XIX stulecia. Trudno siĊ dziwiü. Pruska Twierdza PoznaĔ
byáa jedną z wiĊkszych w ówczesnej Europie. W istocie byáy to dwie twierdze. Pierwsza,
zwana poligonalną, powstaáa w latach 1828-69, otaczając miasto ciasnym pierĞcieniem
umocnieĔ, blokujących jego rozwój przestrzenny na dáugie lata. Obiekty z tego okresu to:
ĝluza Katedralna, bĊdącą czĊĞcią Bramy Poznania, oraz muzea: Uzbrojenia i Armii
„PoznaĔ”, mające swe siedziby w pozostaáoĞciach umocnieĔ Fortu Winiary, czyli
Cytadeli.

Rozwój techniki wojskowej, przede wszystkim artylerii, sprawiá, Īe twierdza
poligonalna staáa siĊ przestarzaáa, wáaĞciwie zanim ukoĔczono jej budowĊ. Od lat 70.
XIX wieku przystąpiono do modernizacji, polegającej na wzniesieniu 18 fortów
w odlegáoĞci okoáo 2-3 km od wczeĞniejszych umocnieĔ. WiĊkszoĞü z nich przetrwaáa do
naszych czasów.
Są teĪ w naszym mieĞcie dwa obiekty z XX w.: schron piechoty przy
ul. Babimojskiej z lat 1903-07 oraz schron przeciwlotniczy w parku Wilsona.
Wydawaáoby siĊ, Īe zagadnienia militarne wzbudzą szczególne zainteresowanie
mĊskiej czĊĞci naszego koáa, a co ciekawe, najwiĊcej dociekliwych pytaĔ zadawaáy panie.
Na przeáomie maja i czerwca bieĪącego roku miaá miejsce wyjazd szkoleniowo rekreacyjny do Pogorzelicy. Uczestniczyáo w nim kilkadziesiąt osób.
Póároczny program zostaá zrealizowany w 100%, a ostatnim jego punktem byáa
wycieczka autokarowa na trasie: Szamotuáy - Obrzycko - Zielonagóra. Dziaáo siĊ to
13 czerwca br., przy sprzyjającej pogodzie.
Szamotuáy, to powiatowe miasto liczące okoáo 19 tys. mieszkaĔców, poáoĪone nad
rzeką Samą, 35 km na póánocny zachód od centrum Poznania, które ma bardzo ciekawą

Informator Budowlany 1/2017

11

historiĊ. Wedáug legendy nazwa Szamotuáy pochodzi od rzeki Sama, która tuáa siĊ przez
równiny, páynąc do ujĞcia w Warcie.

Nie opiszĊ bogatej historii tego miasta, bo zajĊáabym wszystkie strony Biuletynu,
a na to nie mam przyzwolenia. WspomnĊ tylko, Īe najstarsze Ğlady szamotulskiej osady
siĊgają XI wieku, a najstarsza wzmianka o miejscowoĞci pochodzi z 1231 roku. Przed
1257 r. Przemysá I - ksiąĪĊ wielkopolski nadaá osadzie prawo do odbywania targów,
przywilej ten potwierdziá w 1284 r. Przemysá II, ksiąĪĊ wielkopolski, póĨniejszy król
Polski. Jeszcze kilka ciekawostek z Szamotuá:
Z 1429 roku pochodzi najstarszy zachowany w Polsce list miáosny nadany
w Szamotuáach przez Marcina z MiĊdzyrzecza, sekretarza biskupa poznaĔskiego
Stanisáawa Cioáka. Oryginaá listu znajduje siĊ w zbiorach Biblioteki JagielloĔskiej
w Krakowie. List zostaá napisany pismem gotyckim w staropolskim jĊzyku.
Po 1520 roku w Szamotuáach urodziá siĊ Wacáaw z Szamotuá, nadworny muzyk
króla Zygmunta Augusta. Jeden z najwybitniejszych polskich muzyków epoki renesansu.
Autor miĊdzy innymi siedmiu lamentacji czterogáosowych. CzĊsto porównywany do
wáoskich i niderlandzkich kompozytorów.
I jeszcze sáów kilka o sáynnej „Czarnej Halszce”, której historiĊ naleĪaáoby tu
odmitologizowaü, bo prawda historyczna daleka jest od legendy, ale ma Kórnik swoją
„Biaáą DamĊ”, mogą mieü Szamotuáy swoją „Czarna HalszkĊ”.
Nasza urocza i bardzo kompetentna przewodniczka, pani Ania, która oprowadzaáa
nas po Szamotuáach i okolicy, przybliĪyáa nam historiĊ miasta i pokazaáa najwaĪniejsze
zabytki. ZwiedziliĞmy gotycką BazylikĊ Kolegiacką Matki BoĪej Pocieszenia i Ğw.
Stanisáawa Biskupa z XV w., potem zamek, w którym obecnie jest interesujący kompleks
muzealny. DowiedzieliĞmy siĊ, Īe w czasach, gdy wáaĞcicielem tej czĊĞci Szamotuá byá
àukasz II Górka, w latach 1518 - 1521, rozbudowaá zamek w stylu neogotyku i stworzyá
imponującą rezydencjĊ, otoczoną murem wraz z czterema basztami i fosą. Do dziĞ
zachowaá siĊ zamek, a w nim znakomicie zaaranĪowane wnĊtrza siedziby ziemiaĔskiej
z duĪą iloĞcią ciekawych przedmiotów artystycznych: obrazy, rzemiosáo, meble,
numizmaty, zegary, tkaniny etc. MoĪna tu zobaczyü kilka piĊknych szaf, depozytów
z Wawelu. Szczególną uwagĊ zwraca ciekawie wyeksponowana kolekcja ikon
prawosáawnych i unickich.
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Oficyna, w której, prawdopodobnie w 1551 r. powstaáa pierwsza w Wielkopolsce
drukarnia, obecnie jest muzeum etnograficznym. Natomiast w jedynej zachowanej
baszcie, w której wedáug legendy byáa wiĊziona, zakuta w czarną maskĊ Halszka,
urządzono ekspozycjĊ przedstawiającą historiĊ Szamotuá i okolic.

Tymczasem historyczna prawda o Halszce (1539-1582), woáyĔskiej ksiĊĪniczce
ElĪbiecie z Ostroga podaje, Īe wprawdzie nie chciaáa wspóáĪyü z mĊĪem, àukaszem III
Górką (1533¬1573), ale wystĊpowaáa u jego boku przy okazji oficjalnych uroczystoĞci,
równieĪ w poznaĔskim paáacu Górków. Wbrew póĨniejszej legendzie nie byáa wiĊĨniem
na zamku w Szamotuáach. MąĪ pozwalaá jej uczestniczyü w rekolekcjach wielkopostnych
w poznaĔskich klasztorach (sam Górka naleĪaá początkowo do braci czeskich, póĨniej
zostaá luteraninem), wizytowaáa teĪ inne majątki Górków. Caáy czas byáa jednak
pilnowana przez ludzi àukasza. Peáną wolnoĞü uzyskaáa dopiero po 14 latach, w 1573 r.,
kiedy to jej mąĪ zmará nagle w Poznaniu (miaá 40 lat). Halszka miaáa wtedy 34 lata
i powróciáa w rodzinne strony, na RuĞ. Na Rynku zobaczyliĞmy szachulcowe i murowane
domy z 1. poáowy XIX w. oraz murowany ratusz, pokryty dwuspadowym dachem. Od
strony zachodniej z ryzalitu wyrasta wieĪyczka z iglicą oraz herbem NaáĊczówRaczyĔskich i mottem w kartuszu: „Vitam impendere vero” , co znaczy „ĩycie poĞwiĊciü
dla prawdy”. Po rekonstrukcji pozostawiono poáudniowe okno z renesansowym
obramowaniem z 1527, przywiezionym w 1843 z klasztoru w Batalha w Portugalii przez
znawcĊ sztuki, hrabiego Atanazego RaczyĔskiego.
NastĊpnie pojechaliĞmy do Kobylnik, oddalonych o okoáo 7 km. Ta królewska wieĞ
wzmiankowana po raz pierwszy w 1218 r. staáa siĊ wáasnoĞcią klasztoru cystersów
w àeknie, nastĊpnie przechodziáa w róĪne, kolejne rĊce, by aĪ do II wojny Ğwiatowej
pozostawaü w rĊkach Twardowskich. Zachowany w dobrym stanie paáac zostaá
wzniesiony w 1886 r. przez Zygmunta Gorgolewskiego dla Tadeusza Twardowskiego,
drugiego ordynata (syna Teodora). Paáacowi nadano charakter neorenesansowy,
nawiązujący do póánocnoeuropejskiej wersji tego stylu (Queen Anne Revival). Posiada
dwie kondygnacje o skomplikowanej bryle, a elewacje z surowej cegáy z obramieniami
z tynku i piaskowca. Stromy dach z licznymi akcentami pionowymi - sterczynami,
wieĪami, kominami, zwieĔczeniami fasad i ryzalitów przydaje budowli okazaáy
charakter. W przyziemiu okrągáej wieĪy od strony podjazdu, wmurowana jest tablica
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z herbem Twardowskich i datą budowy. We wnĊtrzach zachowaáy siĊ oryginalne
sztukaterie i kominki. Przed paáacem duĪy dziedziniec z podjazdem. Wokóá paáacu
kilkuhektarowy park.

Na tarasie tego okazaáego paáacu zjedliĞmy przywiezione z Poznania sandwicze,
popijając gorącymi napojami z paáacowej restauracji.
W drodze do Obrzycka zatrzymaliĞmy siĊ w Sáopanowie, by podziwiaü drewniany
koĞcióá p.w. ĝwiĊtego Mikoáaja z 1695 r. Gruntownie odnowiony w latach 1989-91.
Obiekt klasy „0”. Jest to koĞcióá jednonawowy konstrukcji zrĊbowej. Orientowany. Dach
jednokalenicowy, kryty gontem tworzący szeroki okap wokóá prezbiterium. WieĪa od
frontu, czĊĞciowo nadbudowana nad nawą, konstrukcji sáupowo - ramowej. ZwieĔczona
cebulastym, dwuczĊĞciowym heámem gontowym z latarnią i krzyĪem. Wewnątrz páaski
strop wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na oĞmiu sáupach
z prospektem organowym i parapetem o prostej linii. Belka tĊczowa z krucyfiksem
z XVII w. i rzeĨbami: MB Bolesnej z XVI w. i ĝwiĊtego Jana z XVII w. Polichromia
póĨnorenesansowa i barokowa o cechach ludowych na Ğcianach i stropie z lat 1695-99.
Na Ğcianach sceny biblijne, z Īycia ĞwiĊtych: Mikoáaja, WawrzyĔca, Szczepana, Piotra
i Pawáa uzupeánieniem ornamentu roĞlinnego. Na stropie Trójca ĝwiĊta. Pod chórem
muzycznym sáynny wizerunek diabáa i karczmarki z kuflem piwa, oraz spisanymi
grzechami na skórze woáowej i uzasadnieniem wyroku - „bo nie dolewaáa”. Wizerunki
grajków na parapecie chóru. WyposaĪenie o charakterze barokowo - ludowym z 2 poá.
XVII i XVIII w.
A potem przejechaliĞmy na drugi brzeg Warty, gdzie od strony rzeki koĔczy siĊ
malowniczo poáoĪona wieĞ Zielonagóra i ma swój początek park, otaczający dawną
rezydencjĊ rodziny RaczyĔskich, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozlegáa dolina Warty, obrzeĪona
piĊknymi áĊgami, wcina siĊ tutaj w PuszczĊ Notecką, najwiĊkszy zwarty obszar leĞny w
tej czĊĞci Europy. Paáac eklektyczny z II poá. XIX w. zbudowany, dla linii obrzyckiej
RaczyĔskich, początkowo jako willa. Potem kilkakrotnie przebudowywany. W czasie
modernizacji zakoĔczonej w 1910 r. dobudowano w naroĪniku wieĪĊ kwadratową
z zegarem tradycyjnym i sáonecznym. Do fasady dodano parterowy ryzalit z przeszkloną
sienią. Dwa gryfy przeniesiono z wejĞcia gáównego pod wieĪĊ. Paáac nakryty dachem
mansardowym z áupka bawarskiego, na kamiennej podmurówce. Nad gáównym wejĞciem
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herb NaáĊcz RaczyĔskich, a poniĪej dewiza: „Vitam impendere vero”, taka sama, jaka jest
na ratuszu w Szamotuáach.

Wewnątrz pomieszczenia reprezentacyjne. Okucia drzwi i okien z czasów
Zygmunta RaczyĔskiego. W holu oryginalna posadzka.
Obok paáacu trzy oficyny szachulcowo-murowane, dom zarządcy i mieszkanie
stangreta z pocz. XX w.
Park krajobrazowy (19,2 ha) z I poá. XIX w., z pomnikowymi drzewami (modrzewie, dĊby
szypuákowe, lipa), pociĊty gáĊbokimi wąwozami, áączy siĊ z Puszczą Notecką.
Po przyjeĨdzie do Poznania, Īegnając siĊ, ĪyczyliĞmy sobie udanych, sáonecznych
wakacji i kolejnego spotkania we wrzeĞniu.
Mirosáawa JĊdraszak

Sprawozdanie
z Seminarium Forum Edukacyjnego
„INSPIRACJE, WIEDZA, BIZNES
W PROCESIE BUDOWLANYM”
na temat „Drewno klejone - nowoczesny materiaá
budowlany”
09.02.2017 r., MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie BUDMA 2017
Organizatorem Konferencji byá CUTOB-PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. reprezentowany
przez Prezesa Zbigniewa Augustyniaka oraz Firma STEICO CEE Sp. z o.o. z Czarnkowa,
a patronowaáy jej MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie. Moderatorami byli:
Przewodniczący Zarządu Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB dr inĪ. Edmund Przybyáowicz
i Przewodnicząca Komitetu Remontów ZG PZITB dr inĪ. Barbara Ksit.
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Po uroczystym powitaniu zaproszonych goĞci przez Prezesa CUTOB-u Zbigniewa
Augustyniaka Przewodniczący Zarządu Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB Edmund
Przybyáowicz otworzyá obrady Seminarium.
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Obrady rozpocząá ciekawym wystąpieniem mgr Michaá Komorowski na temat:
„Innowacyjny system materiaáów konstrukcyjnych” – produkowany przez FirmĊ
STEICO, z drewna wysoko przetworzonego, czyli drewna klejonego warstwowo
z fornirów (podáuĪnie LVL.R i o zmiennym kierunku LVL.X) o wymiarach: grub.
21-90 mm, dáug. do 18 m i szer. do 2,5 m. Ma ono bardzo szeroko zakres zastosowaĔ
- moĪna z niego „wykrawaü” : belki stropowe, elementy konstrukcji dachów (krokwie,
páatwie, kalenice, muráaty i in.), sáupy i róĪne elementy Ğcian (podwaliny, ramy, nadproĪa
…) lub podpory, jak równieĪ wszelkiego rodzaju páyty do stosowania w systemach
konstrukcyjnych oraz suchej zabudowy.
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Innym materiaáem konstrukcyjnym oferowanym przez FirmĊ STEICO są belki
dwuteowe na konstrukcje: dachów i stropów oraz na konstrukcje Ğcian, o max. dáugoĞci
do 16 m (równieĪ w opcji izolowanej). Stopki belek wykonane są z drewna klejonego
z fornirów LVL lub wysuszonego technicznie drewna iglastego, natomiast Ğrodniki z páyt
pilĞniowych twardych. Belki dwuteowe są bardzo lekkie i wykazują duĪą wytrzymaáoĞü
na naprĊĪenia Ğcinające.

-

Do gáównych zalet systemu konstrukcyjnego Firmy STEICO moĪna zaliczyü:
duĪa noĞnoĞü przy niewielkiej masie (oszczĊdnoĞci na montaĪu i transporcie)
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niski poziom wilgotnoĞci materiaáów (8-12% - dający maáy stopieĔ pĊcznienia
i kurczliwoĞci elementów)
redukcja mostków cieplnych - wysoka wytrzymaáoĞü materiaáów (zredukowane
zuĪycie surowców, oszczĊdnoĞü w wykorzystywaniu zasobów drewna)
moĪliwoĞü przyciĊcia elementów konstrukcyjnych na Īądaną dáugoĞü
prosty montaĪ instalacji technicznych w budynku (instalacje mogą byü prowadzone
przez okrągáe otwory w Ğrodnikach belek)
szybka realizacja inwestycji (áatwy montaĪ produkowanych fabrycznie dokáadnych
elementów prefabrykowanych)
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Kolejny referat wygáosiá mgr inĪ. Marcin PaczyĔski omawiając temat „Innowacyjny
system materiaáów termoizolacyjnych” – produkowany przez FirmĊ STEICO, które
dzielą siĊ na kilka grup:
- materiaáy do izolacji nakrokwiowych i fasad wentylowanych (páyty izolacyjne na
konstrukcje dachowe i Ğcienne STEICO universal i universal dry oraz systemy
izolacyjne z wáókna drzewnego STEICO special i specjal dry)
- materiaáy do izolacji przestrzeni miĊdzy elementami konstrukcji (elastyczna mata do
izolacji cieplnej z wáókna drzewnego STEICO flex i wdmuchiwane izolacje z wáókna
drzewnego lub celulozy STEICO zell i floc)
- páyty izolacyjne wytrzymaáe na Ğciskanie (STEICO therm i therm dry, páyty
termoizolacyjne do zabudowy przestrzeni przechodzących instalacji STEICO install,
páyty izolacji wewnĊtrznej STEICO internal, páyty pilĞniowe wielu zastosowaĔ
STEICO isorel, izolacyjne páyty do dachów páaskich i przemysáowych STEICO roof,
páyty izolacyjne poddaszy nieuĪytkowych STEICO top, páyty systemowe do izolacji
podáóg STEICO floor, páyty podkáadowe pod panele podáogowe STEICO underfloor,
wytrzymaáe na Ğciskanie páyty izolacji podáóg STEICO base)
- páyty izolacyjne pod systemy tynkarskie (páyty z wáókna drzewnego STEICO protect i
protect dry)
Wszystkie te materiaáy powstaáy z naturalnych surowców odnawialnych
przyjaznych Ğrodowisku, charakteryzują siĊ duĪą otwartoĞcią dyfuzyjną, dziĊki czemu
w izolowanych pomieszczeniach panuje zdrowy mikroklimat.
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Materiaáy izolacyjne STEICO są wysokiej jakoĞci, a stosując je obniĪamy koszty
energii. Pozwalają one budowaü obiekty ekologiczne w standardach energooszczĊdnych,
pasywnych a nawet plus energetycznych.
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Po referacie P. Marcina PaczyĔskiego nastąpiáa krótka przerwa, w trakcie której
Prezes Firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. z Poznania P. Renata Niemczyk wystąpiáa
z okolicznoĞciowym przemówieniem i wprowadziáa na salĊ obrad trochĊ wesoáego
nastroju, wrĊczając oryginalny prezent Prezesowi CUTOB-u Zbigniewowi
Augustyniakowi.
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W kolejnym wykáadzie, po przerwie, mgr inĪ. arch. Roman Pilch przedstawiá temat
„BezpieczeĔstwo poĪarowe – aspekty urbanistyczno-architektoniczne”.
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BezpieczeĔstwo poĪarowe pojedynczego budynku odnosi siĊ do kilku podstawowych
aspektów jak: rozprzestrzeniania siĊ ognia wewnątrz budynku (konstrukcja i okáadziny),
rozprzestrzeniania siĊ ognia na zewnątrz budynku, dostĊpu do urządzeĔ dla straĪy poĪarnej,
oraz Ğrodków ewakuacji dla mieszkaĔców. Budynek i urządzenia z nim związane powinny
byü zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poĪaru: - noĞnoĞü konstrukcji
- ograniczenia rozprzestrzeniania siĊ ognia i dymu w budynku - ograniczenie
rozprzestrzeniania siĊ poĪaru na sąsiednie budynki - moĪliwoĞü ewakuacji ludzi, takĪe
uwzglĊdniający bezpieczeĔstwo ekip ratowniczych.
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JeĪeli zaĞ chodzi o bezpieczeĔstwo poĪarowe w aspekcie urbanistycznym, to polega
ono na zaprojektowaniu przestrzeni w skali regionalnej, zgodnie z wymaganiami áadu
przestrzennego, ochrony wartoĞci architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami
ochrony Ğrodowiska i sieci infrastruktury w taki sposób by zapewniü na danej przestrzeni
drogi i dojazdy poĪarowe o utwardzonej nawierzchni do budynków i obiektów
zawierających strefy poĪarowe, oraz do stanowisk czerpania wody do celów p-poĪ.
o kaĪdej porze roku, umoĪliwiające dojazd pojazdów jednostkom ochrony
przeciwpoĪarowej.
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W nastĊpnym wystąpieniu mgr inĪ. arch. Wojciech Pilacki – specjalista od
projektowania obiektów o konstrukcji drewnianej, przedstawiá „Rozwiązania projektowe
budynków i budowli”, uwypuklając problem wpáywu automatyzacji procesu
produkcyjnego budynków drewnianych na proces projektowy, formĊ architektoniczną
i proces wykonawczy danych budowli.

Na początku swej wypowiedzi przybliĪyá sáuchaczom historiĊ architektury - kiedy
drewnianego budulca byáo pod dostatkiem, budowano wtedy domy z peánego drewna, bez
stalowych poáączeĔ, przy udziale mocno wyspecjalizowanych rzemieĞlników. Gdy
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wynaleziono gwoĨdzie i inne stalowe áączniki do drewna, poáączenia elementów
konstrukcji byáy mniejsze i áatwiejsze do wykonania przez budowniczych. Powstaáy na
przestrzeni czasu budowle o róĪnych typach konstrukcji jak np.: balonowych czy
platformowych.
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Obecnie w budownictwie drewnianym, ze wzglĊdu na zredukowane zasoby drewna
w przyrodzie, zamiast konstrukcji z grubych pni, produkuje siĊ domy z elementów
konstrukcyjnych z drewna wysoko przetworzonego, áączonych na znormalizowane
specjalistyczne záącza stalowe.
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Powstają teĪ (jak np. w firmie STEICO) nowoczesne zautomatyzowane linie
technologiczne produkujące z drewna klejonego prefabrykowane elementy Ğcienne,
stropowe czy dachowe.

Taka technologia pozwala budowaü w skróconym czasie lekkie domy z surowców
odnawialnych o dáugotrwaáej jakoĞci i duĪym komforcie mieszkania oraz niĪszych
kosztach (ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü surowca, specjalizacji zakáadu produkcyjnego i jego
wykwalifikowanym pracownikom, optymalny transport surowca i prefabrykatów na plac
budowy, a takĪe prosty montaĪ dopasowanych elementów konstrukcyjnych i osáonowych.
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NastĊpnie prelegent przedstawiá analizĊ wspóáczesnego procesu projektowego domu
o konstrukcji drewnianej oraz zadania projektanta w okresie przedinwestycyjnym
i porealizacyjnym, na przykáadzie dwukondygnacyjnego przedszkola moduáowego
z GdaĔska. Proces projektowania obiektu winna rozpocząü analiza potrzeb inwestora
i moĪliwoĞci ich realizacji. Kolejne etapy to:
- projekt koncepcyjny

- projekt budowlany + zaáatwienie pozwolenia na budowĊ budynku

Informator Budowlany 1/2017
- projekt wykonawczy

- projekt wdroĪeniowy

a po realizacji obiektu projekt powykonawczy.
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Na zakoĔczenie swojego wystąpienia prelegent pokazaá przykáady wybudowanych
wspóáczesnych obiektów prefabrykowanych i o indywidualnych konstrukcjach,
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a nastĊpnie odpowiadaá na pytania z sali.
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Po wystąpieniu mgr inĪ. arch. Wojciecha Pilackiego odbyáa siĊ dyskusja panelowa
prowadzona przez dr inĪ. BarbarĊ Ksit, a po jej zakoĔczeniu, prowadzący Seminarium
dr inĪ. Edmund Przybyáowicz zakoĔczyá SesjĊ Plenarną Forum Edukacyjnego, dziĊkując
wykáadowcom za ich bardzo interesujące wystąpienia, które z zainteresowaniem
wysáuchaáo bardzo wielu zgromadzonych.
Na koniec gáos zabraá gospodarz Forum Edukacyjnego BUDMA 2017 - Prezes
CUTOB PZITB mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak, podsumowaá obrady, a koĔcząc swoją
wypowiedĨ poĪegnaá wszystkich uczestników spotkania.
inĪ. Maria ĝwierczak
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CUTOB-PZITB – OĞrodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje dziaáalnoĞü Zespoáu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstaá w 1962 r. przy Zarządzie Gáównym PZITB w Warszawie
wraz z oddziaáami w terenie, w tym równieĪ w Poznaniu. Zespoáy Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjaliĞci z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie wáadz administracyjnych, przedsiĊbiorstw, sądów
i osób prywatnych stanowiáy podstawĊ do dalszych dziaáaĔ gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespóá Rzeczoznawców Budowlanych zostaá przeksztaácony w Centrum
Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Gáównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiáo usamodzielnienie siĊ i przeksztaácenie
poznaĔskiego OĞrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spóákĊ z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią. WáaĞcicielem Spóáki jest Oddziaá PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. znajduje siĊ w Krajowym Rejestrze
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

Zakres dziaáania
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysáowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleĔ i wystaw itp.
Ze Spóáką wspóápracuje stale kilkudziesiĊciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegáych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spóáka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspóápracuje z szeregiem
przedsiĊbiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem MiĊdzynarodowych Targów
PoznaĔskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską OkrĊgową Izbą InĪynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleĔ, konferencji, udzielania informacji technicznej i in.
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Oferta usáug CUTOB-PZITB:
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakoĞci robót
budowlanych
okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji wedáug wymogów prawa
budowlanego
projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporządzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udostĊpnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkoleĔ, kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane
prowadzenie badaĔ techniczno-ekonomicznych firm ubiegających siĊ o rekomendacjĊ
PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usáug.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.

REKOMENDACJA
Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa - Oddziaá w Poznaniu
Oddziaá PoznaĔski PZITB, istniejący juĪ ponad 75 lat, wypracowaá sobie na terenie
Wielkopolski opiniĊ organizacji zaufania spoáecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. PrzedsiĊbiorstwa,
które ubiegają siĊ o rekomendacjĊ Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB muszą poddaü siĊ
przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dziaáalnoĞci, który przeprowadzają
rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarząd Oddziaáu PZITB w Poznaniu
udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczną waĪnoĞü i moĪe byü przedáuĪany na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno duĪych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką
rekomendacjĊ uzyskaáy i wysoko ją sobie cenią. Jest ona waĪnym atutem w przetargach
o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1500,- do 2000,- zá + VAT.
NieprzedáuĪonych rekomendacji nie publikujemy.
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. PrzedsiĊbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy TomyĞl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 61 44 24 430
DziaáalnoĞü: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-montaĪowych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
II. Aquapol Polska
ul. ĩeromskiego 12, 58-160 ĝwiebodzice, tel. 74 664 71 30 lub 74 854 58 91
DziaáalnoĞü: osuszanie budynków, Ğcian i murów.
UWAGA!
Wszystkim pozostaáym firmom termin waĪnoĞci rekomendacji minąá; proponujemy
wystąpiü o przedáuĪenie

Ekspozycja na Staáej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat staáa wystawa budownictwa, która cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem osób
uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach,
konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne skáada siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usáug.
Wystawa znajduje siĊ pod staáą opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykáadają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zá + podatek VAT.
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ARTYKUàY PROBLEMOWE
Ceny robót budowlanych w II kwartale 2017 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 Ğcianek dziaáowych w budynkach mają charakter Ğrednich
dla kraju i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiĊbiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 15,74 zá/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) – 66%
Materiaáy M – pozycja ta zawiera koszt materiaáów i narzut kosztów zakupu materiaáów
SprzĊt S – koszt uĪycia sprzĊtu áącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
ĝcianki dziaáowe o gruboĞci 12,5 cm z páyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych
zwykáe
wodoodporne
ognioochronne
ĝcianki dziaáowe o gruboĞci 12 cm z cegieá
ceramicznych:
peánych
dziurawek
kratówek K3
ĝcianki dziaáowe z pustaków ceramicznych
POROTHERM o gruboĞci:
8,0 cm
11,5 cm
ĝcianki dziaáowe z bloków wapiennopiaskowych typu
3NFD
SILKA E8
SILKA E12
ĝcianki dziaáowe z páytek z betonu
komórkowego o gruboĞci:
6 cm
12 cm
ĝcianki dziaáowe z bloczków „YTONG”
o gruboĞci 11,5 cm
ĝcianki dziaáowe z pustaków szklanych
o wymiarach 20x20x8 cm

j.m.

R

M

S

m2
m2
m2

Kp+Z

Cena

33,53
33,53
33,53

52,95
60,62
57,17

0,46
0,46
0,46

28,64
28,64
28,64

115,58
123,25
119,80

m2
m2
m2

22,19
22,19
17,47

60,18
54,24
33,16

1,98
1,98
1,49

20,36
20,36
15,97

104,71
98,77
68,09

m2
m2

13,22
14,32

40,12
44,97

0,74
1,11

11,76
13,00

65,84
73,40

m2
m2
m2

18,73
16,37
17,31

45,49
31,56
45,40

1,49
1,98
2,35

17,04
15,46
16,57

82,75
65,37
81,63

m2
m2

10,39
12,43

18,64
33,53

0,62
0,87

9,28
11,21

38,93
58,06

m2

16,84

36,54

1,62

15,55

70,55

m2

31,64

456,21

5,54

31,33

524,72

Opracowaáa: inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiaáów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa
14.09.2017 r., godz. 16-19:10
1. Projektowanie i bezpieczne wykonywanie robót budowlanych poniĪej powierzchni
terenu, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, w tym kwestie związane takĪe
z bardzo gáĊbokimi wykopami i z wykopami liniowymi.
dr inĪ. Mieczysáaw Kania
21.09.2017 r., godz. 16-19:10
1. Zasady projektowania i odbioru rusztowaĔ do wykonania robót budowlanych.
2. Deskowania wielkoformatowe do konstrukcji Īelbetowych - nowatorskie
rozwiązania.
12.10.2017 r., godz. 16-19:10
1. Zielone dachy - nowe rozwiązania materiaáowe i konstrukcyjne. Mykologia
- wybrane zagadnienia.
2. Przyczyny zagrzybiania budynków i metody ich zwalczania.
19.10.2017 r., godz. 16-19:10
1. Zasady i sposoby wzmacniania konstrukcji budowlanych, róĪnych typów.
26.10.2017 r., godz. 16-19:10
1. Geotechnika i geologia inĪynierska w fazie projektowej (dokumentacje, kategorie
geotechniczne, aktualne przepisy) i powykonawczej (monitorowanie obiektów).
dr inĪ. Mieczysáaw Kania
16.11.2017 r., godz. 16-19:10
1. Budownictwo energooszczĊdne - pasywne.
i urządzeĔ elektrycznych.
2. Wpáyw ksztaátu budynku na straty ciepáa.

Problemy technologiczne instalacji

7.12.2017 r., godz. 16-19:10
1. Nawierzchnie z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania, odwodnienia
duĪych powierzchni.
2. Posadzki przemysáowe. Metody naprawy posadzek: lastrykowych, ceramicznych
i betonowych.
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14.12.2017 r., godz. 16-19:10
1. Beton jako wyrób budowlany na placu budowy - wymagane dokumenty.
2. Roboty monolityczne w warunkach wysokich i niskich temperatur.

Kurs przygotowawczy
do egzaminu na uprawnienia budowlane
Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych i jest przeznaczony dla osób
zamierzaj cych przyst pi do egzaminu organizowanego przez Wielkopolsk Okr gow
Izb In ynierów Budownictwa w sesji jesiennej 2017 r. w specjalno ciach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- mostowej,
- in ynieryjnej hydrotechnicznej,
- kolejowej,
- telekomunikacyjnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze
elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Termin: 18-20 oraz 25-27 pa dziernika 2017 roku (6 dni)
Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19
(za Oper )
Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.700 zł brutto
Nale no
nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318 lub 320, pon.- pt. w godz. 7.30-13.30) lub na konto:
BZ WBK III/O Pozna nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs
przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”)
Zgłoszenia i wpłaty: do dnia 6 pa dziernika 2017 roku

2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj
prac w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, b d te chc cych podnie kwalifikacje zawodowe,
przyswoi
sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwi zania oraz
usystematyzowa posiadane wiadomo ci. Program kursu przygotowano pod k tem
zapoznania uczestników z aktualn sytuacj prawn w kosztorysowaniu, oraz
preferowanymi przez rodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz
teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmuj ca sporz dzanie kalkulacji
zaj
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ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach
publicznych.
I STOPIE - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 16-18 i 23-25 pa dziernika 2017 r. (6 dni)
Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj si przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego
43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy
zostan poinformowani przed rozpocz ciem szkolenia)
Koszt kursu: 850 zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty
Nale no nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O Pozna nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania I stopie ”).
II STOPIE - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 20-23 listopada 2017 r. (4 dni)
Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj si przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul.
Stablewskiego 43
Koszt kursu: 900 zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty
Nale no nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O Pozna nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania II stopie ”).

ZAPROSZENIE
W dniach 7-9 września 2017 r. zapraszamy na

XIX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
– Konferencja Naukowo Techniczna
WAŁCZ 2017 – COS OPO BUKOWINA WAŁCZ
Szczegółowe informacje: www.cutob-poznan.pl
zakładka „KONFERENCJE”

