XXV Jubileuszowa Konferencja Ekologia a Budownictwo
Od 14 do16 października 2021 r. w Bielsku-Białej odbywała się organizowana po raz dwudziesty
piąty Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo,
przeznaczona dla przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, samorządowych
i administracyjnych zajmujących się oddziaływaniem budownictwa na środowisko.

Organizatorzy konferencji: Janusz Kozula, dr hab. inż. Michał
Piasecki prof . ITB, dr hab. eur. inż. Tomasz Błaszczyński prof. uczelni,
Przemysław Pępek

Adres okolicznościowy od przewodniczącej PZITB odczytuje Agata
Modrzycka przewodnicząca O/Częstochowa

Fot. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego, zalecanego przez samorządowe izby inżynierów budownictwa,
jej uczestnicy otrzymują na zakończenie zaświadczenia
o udziale. Konferencję zorganizował Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z Bielska-Białej przy współpracy Komitetu Ekologii przy ZG
PZITB, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechniki Krakowskiej Politechniki Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Partnerem branżowym była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa.
Za dobór referatów i ich wartość merytoryczną odpowiadał
już tradycyjnie przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej

Referat o drewnie księżycowym
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prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz. Konferencję otworzył
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Janusz Kozula,
witając zebranych uczestników.
Tematykę konferencji przedstawił zastępca przewodniczącego
Rady Naukowo-Technicznej Konferencji dr hab. eur. inż. Tomasz
Błaszczyński, prof. uczelni, wraz z Przemysławem Pępkiem
– przewodniczącym Oddziału PZITB w Bielsku-Białej.
Przez 3 dni około 100 uczestników wysłuchało 43 referatów,
których autorami byli pracownicy naukowi renomowanych
uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych,
za opracowanie referatów odpowiadał sekretarz Rady Naukowo-Technicznej dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB.
Poruszano zagadnienia dotyczące:
• problemów ochrony środowiska,
• zrównoważonego rozwoju,
• wyrobów budowlanych,
• zastosowanie drewna w budownictwie,
• fizyki budowli.
Pierwszego dnia zaplanowano spotkanie Klubu Prezesów
Oddziałów PZITB Polski Południowej.
Drugiego dnia konferencji przedstawiciele Politechniki Krakowskiej we wzruszającej prezentacji pożegnali prof. Krzysztofa Stypułę, związanego od lat z konferencją. W kolejnej
sesji udział wzięli studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska z Bielska-Białej. Na piątek wieczór organizatorzy przygotowali atrakcję muzyczną w sali restauracyjnej
hotelu – przy uroczystej kolacji uczestnicy obejrzeli recital
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Spotkanie Klubu Prezesów Oddziałów PZITB Polski Południowej

Prowadzący sesje dr hab. inż. Beata Nowogońska prof. UZ i dr
hab. eur. inż. Tomasz Błaszczyński prof. uczelni

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowali partnerzy
generalni konferencji – Aereco Wentylacja sp. z o.o., Aluprof,
AUSTROTHERM sp. z o.o., ITB, Leca Keramzyt sp. z.o.o.,
Remmers, SEMPRE Farby sp. z o.o., SELENA., SIKA Poland
sp. z o.o. W trakcie konferencji w holu hotelu tak jak w latach
ubiegłych wystawiały się firmy: Aereco Wentylacja sp. z o.o.,
AUSTROTHERM, Frankbud, Remmers, SEMPRE Farby sp. z o.o.,
Tech Serwis, gdzie można było porozmawiać o prezentowanych technologiach i wyrobach budowlanych.
Konferencję kończyła dyskusja o potrzebie i ważności zagadnień ekologicznych w projektowaniu, realizacji i modernizacji
wszystkich obiektów budowlanych i inżynierskich. Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom
za obecność. Konferencja jak zawsze była świetnie przygotowana, a za to odpowiadał Komitet Organizacyjny, czyli pracownicy Biura Oddziału PZITB: Ewa Anczakowska, Ewa Keiper
i Violetta Miodońska, przewodniczący Komitetu Janusz Kozula oraz przewodniczący Oddziału Przemysław Pępek.
Patronat medialny nad konferencją objęły: „Przegląd Budowlany”, w którym są opublikowane wszystkie referaty z konferencji oraz „Builder”, „Inżynier Budownictwa” i „Izolacje”.
Redakcja „PB" dziękuję bardzo za wzorową współpracę Przewodniczącemu Rady Naukowo-Technicznej prof. dr. hab. inż.
Leonardowi Runkiewiczowi i dr. hab. inż. Michałowi Piaseckiemu prof. ITB.
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Sesja – pytanie zadaje dr inż. Barbara Ksit

piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego
w wykonaniu Wiktorii Węgrzyn-Lichosyt oraz Andrzeja Lichosyta z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
W ramach konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Ekologii przy ZG PZITB pod przewodnictwem dr. hab.
eur. inż. Tomasza Błaszczyńskiego, prof. uczelni, na którym zwrócono m.in. uwagę na potrzebę organizacji prezentacji i spotkań w obiektach ekologicznych, prezentacje
w prasie technicznej firm mających w swoim programie
budownictwo ekologiczne, zmianę cyklu odbywania się
konferencji – z dwuletniego na roczny.
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Posiedzenie Komitetu Ekologii ZG PZITB

Wystąpienie Janusza Kozuli przed recitalem
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