
 

 

Zespół Szkół Budowlanych 

im. Wojska Polskiego 
 

tel. 767245300                   59 - 220 Legnica, ul Grabskiego 14 / 22                      fax. 767245301 

      Szkoły: 
 Technikum Budowlane czteroletnie na podbudowie gimnazjum 
 Technikum Uzupełniające nr 3 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 
 Technikum Uzupełniające nr 3 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej dla Dorosłych 
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http://budowlanka.legnica.pl 

 
 Gimnazjum: 

 klasy ogólne 
 klasy o zwiększonej ilości godzin z: wych. fiz. 

( klasa piłkarska ) 
 

 
 

e-mail: bud85@wp.pl 

 

Program VIII Wystawy Budowlanej 

Ekologia w budownictwie i architekturze 

 

7 kwietnia 2011 r. – czwartek 
930 Wykład inauguracyjny mgr inż. Danuta Paginowska – Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa 

  Ekologia w planowaniu i projektowaniu inwestycji budowlanych 
1030 Uroczyste otwarcie wystawy 

  Powitanie gości 
  Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły 

1100 Pokaz Firma XELLA 
  Zastosowanie materiałów firm Ytong i Silka 

1120 Wykład mgr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska – Uniwersytet Zielonogórski 
  Ekologia w zagospodarowaniu terenów 

1210 Pokaz Mirosław Sułkowski – CEDAT-CEKOL 
  Dekoracyjne zastosowanie gładzi szpachlowych CEKOL 

1300 Pokaz Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej 
  Walki rycerskie 

8 kwietnia 2011 r. – piątek 
930 Wykład mgr inż. Ewa Kosińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Legnica 

  Ekologiczne aspekty funkcjonowania terenów zurbanizowanych 
1020 Wykład mgr inż. Anna Dzikowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Wałbrzych 

  Detale architektoniczne i rzeźba w architekturze krajobrazu 
1100 Pokaz Firma KOBUD 

  Zastosowanie elektronarzędzi w budownictwie 
  Firma ALPOL 

  Wykonywanie gładzi wapiennych metodą hydrodynamiczną 
1120 Wykład mgr inż. arch. Łukasz Netczuk – Politechnika Wrocławska 

  Krajobraz na styku miasto i rzeka 
              1205  Wykład mgr inż. Bogdan Węgrzynowski – Mitek Industiers Poland Legnica 
  Prefabrykowane konstrukcje dachowe z zastosowaniem płyt kolczastych 

9 kwietnia 2011 r. – sobota 

900 Wykład mgr Sebastian Bechcicki – PPHU Janpol i Bank Ochrony Środowiska 
  Odnawialne źródła energii, technologia w służbie człowieka, redukcja kosztów  
  energii 

1000 Recital mgr sztuki Barbara Gulbinowicz 
  Pisz, rysuj, maluj każdego dnia 
  Spotkanie z malarstwem i poezją śpiewaną. 
  Wrocławska artystka zaprezentuje własną twórczość,  
  opowie o inspiracjach, technikach malarskich oraz o roli sztuki w życiu 
  człowieka 

1100 Występ Grupa taneczna BESSALI 
  Pokaz tańca breakdance 

1120 Zakończenie wystawy 

 

 
Technik: 
 budownictwa 
 drogownictwa 
 dróg i mostów kolejowych 
 architektury krajobrazu 

 
 
Robotnik wykwalifikowany: 
 murarz 
 stolarz 
 cieśla 
 malarz-tapeciarz 
 betoniarz-zbrojarz 
 technolog robót wykończeniowych 
 posadzkarz 

 
Baza: 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 basen 
 boisko 
 mini-boisko 
 wielofunkcyjna aula 
 bufet 
 dwie pracownie komputerowe 
 świetlica 
 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
 klub teatralny 1212 
 koła zainteresowań 

 
 


