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RYNEK BUDOWLANY
Słowo wstępne
1
Od Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko
Wydarzenia
4
BUDMA 2013
6
Targi BAU 2013 – relacja subiektywna, czyli dlaczego warto jechać do Monachium
ZE ŚWIATA
8
Doświadczenia w eksploatacji tuneli zdobywa się przez wiele lat – Egis Projects SA
Aktualności
11 	Centrum Nowych Technologii UW wkrótce gotowe • Jan Raniecki i Wojciech Sabat zwycięzcami krajowego finału Henkel Innovation Challenge • Skanska zmodernizuje kolejne torowiska

Artykuły sponsorowane
12	Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów – Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy
KONFERENCJE
13
Konferencja Naukowo-Techniczna „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”

Artykuły problemowe
Renowacje 2013
15	Średniowieczne układy urbanistyczne miast Śląska Opolskiego – stan zachowania i rewitalizacja
– Monika Adamska
19	Rewitalizacja obiektów pobrowarnych i jej wpływ na rozwój przestrzeni miejskiej – Natalia Balcerzak
23	Konserwacja i restauracja wież katedry opolskiej – Wiesław Baran
28	Wokół problematyki odbudowy zabytków w województwie lubuskim – Barbara Bielinis-Kopeć
31	Modernizacja mieszkań – Hanna Borucińska-Bieńkowska
35	Problemy renowacji miejskiej infrastruktury drogowej – Tadeusz Biliński
38	Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze – Gerard Bryś,
Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak
41	Modernistyczny budynek produkcji folii w pofabrycznym zespole Stilon Gorzów.
Obiekt do rozbiórki czy wpisu do rejestru zabytków? – Wojciech Eckert
45	Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy zabytkowego budynku położonego na terenie zalewowym
Gubina – Elżbieta Grochowska
49	Rewitalizacja terenów portowych w Düsseldorfie nowa marką miasta – Barbara Gronostajska
54	Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do zwiększonych
potrzeb komunikacyjnych – Artur Juszczyk, Adam Wysokowski
57	Modernizacja obszaru poprzemysłowego w Czernihowie na Ukrainie – Joanna Kaszuba
61	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – możliwość odtworzenia zabytkowego układu kompozycyjnego parku Carla Eduarda Petzolda – Agnieszka Kochańska
65	Wpływ spontanicznej rewitalizacji obiektów poprodukcyjnych na wizerunek miasta – ulica Fabryczna
w Zielonej Górze – Paweł Kochański
67	Badania i konserwacja barokowej kamienicy pod Srebrnym Hełmem – Andrzej Konieczny
74	Koncepcja rewitalizacji i adaptacji założenia pałacowego w Samborowicach – Wanda Kononowicz, Witold Misztal
77	Propozycja rewitalizacji założenia pałacowego w Borowinie – Wanda Kononowicz, Krzysztof Raszczuk
82	Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania części terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka”
w Sosnowcu – Maria Kozińska, Andrzej Greinert
86	Rewitalizacja kampusów uczelni wyższych Wrocławia. Studium przypadku: uczelnie w rejonie Placu
Grunwaldzkiego – Aldona Kożan
89	Rekonstrukcja a kontynuacja historyczna. Dzieje pewnej interpretacji – Sławomir Łotysz
92	Remont wieży ratusza w Nowym Miasteczku – Janusz Laskowski, Marek Dankowski
95	Pożądani/niepożądani lokatorzy remontowanych budynków – Jakub Marcinowski
99	Problemy odbudowy Starego Miasta w Strzelinie – Robert Masztalski, Marcin Michalski, Katarzyna Kapłoń
103	Ośrodek jeździecki w Zakrzowie jako przykład rewitalizacji zabudowań dawnego Państwowego
Gospodarstwa Rolnego – Anna Mazik
107	Problem zawilgocenia ścian przyziemia w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego
Zbawiciela w Zielonej Górze – Bartosz Michalak
110	Przebudowa i rozbudowa Malarni Teatru Polskiego w Poznaniu – projekt i realizacja – Łukasz Nowak
113	Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie
polskiego osiedla – Anna Ostańska
116	Panteon narodowy Na Skałce w metropolitarnym Krakowie – próba analizy przyczyn niepowodzenia
realizacji idei architektonicznej jego rozbudowy – Bogusław Podhalański
120	Ochrona architektury modernistycznej. Próba analizy zagadnienia na przykładzie realizacji
międzywojennego Torunia – Michał Pszczółkowski
124	Rewitalizacja – dziękuję, poczekam – Joanna Serdyńska
128	Wybrane zagadnienia związane z rewaloryzacją obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej
na przykładzie planowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pływalni na hotel w Poznaniu.
Narzędzia inżynierii pożarowej w projektowaniu – Kamila Sikorska-Podyma
132	Problemy remontowe podłóg w nowych budynkach mieszkalnych – Bohdan Stawiski
136	Pozyskiwanie nowych powierzchni użytkowych przy okazji renowacji zabytkowych budynków
w Poznaniu – Jacek Ścigałło
141	Współczesne tendencje w adaptowaniu obiektów sakralnych w Europie – Martyna Wojtuszek
145	Architektoniczno-urbanistyczne i społeczne aspekty dostosowania powojennej zabudowy osiedlowej
do standardów XXI wieku – Hanka Zaniewska
149	Europejskie trendy w badaniach konserwacji zabytkowych drewnianych konstrukcji dachowych
– Dominik Mączyński
153	Wybrane problemy projektowe i realizacyjne w zabytkowych obiektach poprzemysłowych na przykładzie
adaptacji wieży ciśnień w Nysie – Piotr Opałka
157	Przykłady praktyki konserwatorskiej na obszarze Starego Miasta we Wrocławiu – Barbara Pierścionek
161	Przebudowa struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Kurytyba w Brazylii – Barbara Skarzyńska
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