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WARMIŃSKO -MA ZURSK A
OKRĘGOWA IZBA
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

QQ Biuro Olsztyn

Plac Konsulatu Polskiego 1 (II piętro)
10-532 Olsztyn
e-mail: wam@piib.org.pl
Czynne : pon.-wt. w godz. 7.00-17.00
środa-czw. w godz. 7.00-17.30
piątki w godz. 7.00-15.00
Porady prawne w środy i czwartki
w godz. 15.30-17.30
Dyrektor Biura:
tel. 89 523 76 40 pok. 216
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl
QQ
Kancelaria:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Ewidencja:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Uprawnienia budowlane:
tel. 89 522 29 95 pok. 213
okk@wam.piib.org.pl
QQ
Szkolenia:
tel. 89 523 76 40 pok. 214
szkolenia@wam.piib.ogr.pl
KONTO: BGŻ S.A. O/Olsztyn
20 2030 0045 1110 0000 0045 6130
NIP : 739-33-26-600
QQ

Oddział Terenowy Elbląg:

ul. Bema 54
82-300 Elbląg
tel. 55 625 67 25
Czynne: pon.-piątek w godz. 8.00-14.00

Punkt Informacyjny Ełk:

ul. Suwalska 64
19-300 Ełk
tel. 87 610 36 70, 87 621 84 00
Czynne: pon.-piątek w godz. 7.00-15.00
we czwartki w godz. 7.00-17.00

Inżynier Warmii i Mazur

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa już od dłuższego czasu przygotowuje projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przyświeca temu idea, by przepisy, które dzisiaj regulują proces budowlany, rozproszone w wielu aktach
prawnych, zebrać w jedną całość. Miałoby to zlikwidować
problem różnych interpretacji tego samego przepisu. Dzisiaj
taka sytuacja powoduje zazwyczaj, że ciężko je zrozumieć
i właściwie stosować.
Wspomniany Kodeks miałby zawierać rozwiązania nie tylko
z zakresu prawa budowlanego, ale i gospodarki nieruchomościami i inne uregulowania, które dziś znajdują się w rozporządzeniach i ustawach specjalnych. Ustawodawca twierdzi,
że wprowadzenie Kodeksu doprowadzi do jasnego i klarownego procesu inwestycyjnego. Idea
jest jak najbardziej słuszna, my – budowlańcy wiemy najlepiej, jakim koszmarem staje się czasami
proces budowlany, ile trudności na nas czeka, coraz więcej związanych z nadmierną biurokracją
i różnie rozumianymi przepisami. Myślę, że nie będzie to zbyt daleko idące stwierdzenie, jeśli
powiem, że dla wielu z nas sen z oczu spędzają piętrzące się papiery i ciągła walka z urzędami,
a nierzadko również z inwestorem.
Z początkiem jesieni projekt został skierowany do konsultacji publicznych. W-MOIIB również
znalazła się w gronie tych instytucji, które mogły wyrazić swoje zdanie. Przesłany do konsultacji projekt to ponad 200 stron, a termin przekazania uwag – bardzo krótki. Komisja PrawnoRegulaminowa naszej Izby na nadzwyczajnym posiedzeniu 20 października, po wielogodzinnych obradach wypracowała stanowisko w tej sprawie. Staraliśmy się jak najwnikliwiej zbadać
dokument, wskazać nieścisłości i zaproponować własne rozwiązania. Mamy nadzieję, że nasza
praca nie pójdzie na marne...
Nie tylko samym Kodeksem Izba żyje. Lato „pełne” było spotkań i imprez integracyjnych w plenerze – rajdy rowerowe, spływy kajakowe, regaty, zawody strzeleckie. Jesień przywitała nas
Dniem Budowlanych i imprezami „pod dachem” – turniejami kręglowym, tenisa stołowego,
brydża. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do czynnego udziału w tych wydarzeniach,
są one wspaniałą okazją do jednoczenia środowiska.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, dzielcie się z redakcją „Inżyniera Warmii i Mazur”
opiniami na temat naszego pisma. Mam nadzieję, że wskażecie nam nową, dotychczas niepublikowaną tematykę i będziecie z chęcią sięgać po kolejne wydania.
Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie! Z inżynierskim pozdrowieniem
Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB

www.wam.piib.org.pl

Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB
do strefy zamkniętej PIIB, a także strefy W-MOIIB.
Nazwa użytkownika to numer członkowski, natomiast hasło indywidualnie można otrzymać pisząc
na adres: szkolenia@wam.piib.org.pl.

W-MOIIB dołączyła do Facebooka.
Zachęcamy do przeglądania profilu,
na którym członkowie Izby znajdą
m.in. najnowsze informacje dotyczące
szkoleń, spotkań w
terenie, działalności
W-MOIIB oraz ważne
komunikaty. Zapraszamy!

„Inżynier Warmii i Mazur” – Informator wydawany przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa.

Wydawca:

Nakład: 4.300 egzemplarzy.
Redaktor naczelny: Barbara Klem. Skład Rady
Programowej: Jarosław Kukliński – przewodniczący,
Andrzej Kierdelewicz, Janusz Stadnik, Arkadiusz
Gniewkowski i Ewelina Zgajewska-Rytelewska.

ul. Bema 11 lok. 80
15-369 Białystok
tel. 85 745 42 72

Redakcja zastr zega sobie prawo skracania
i adiustacji publikowanych tekstów. Przedruki
i wykorzystywanie opublikowanych materiałów
może odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

Skład i opracowanie graficzne:
Jan Kitszel
Reklama:
Joanna Sawicka, tel. 662 234 788,
Justyna Radziszewska, tel. 500 123 174,
Magdalena Pietraszko 533 379 533

Zdjęcie na okładce: Hotel Młyn Aqua SPA Elbląg. Fot. hotelmlyn.com.pl
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Inżynier Warmii i Mazur

Czy nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany spełnia oczekiwania inżynierów budownictwa

O nas bez nas
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To już czwarte wydanie „Inżyniera Warmii i Mazur” – naszego samorządowego czasopisma i tradycją się stało, że redakcja przeznacza trzecią stronę na artykuł zastępcy przewodniczego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, czyli mój. Staram się być z Wami zawsze szczery więc przyznam się, że tym razem perspektywa napisania artykułu nie
dawała mi przespać kilku nocy.
Jarosław Kukliński, Janusz Nowak, Marian Zdunek
– zastępcy przewodniczącego
Władysław Bielski – sekretarz
Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza
Fot. Archiwum W-MOIIB

Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika
Kazimierz Nowicki – członek prezydium
Członkowie Rady:
Marek Aleksiejczuk, Jerzy Kamiński, Andrzej
Kierdelewicz, Cezary Kondratowicz, Marianna
Kwiatkowska, Piotr Narloch, Maciej Nowak, Teresa
Siemiątkowska, Jerzy Żarkiewicz, Jan Żemajtys.
QQ

Zenon Drabowicz – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz
Członkowie:
Jan Chojecki, Sławomir Dominiczak, Janusz
Harasymczuk, Mariusz Iwanowicz, Zbigniew
Kazimierczak, Jerzy Kołodziejski, Sylwester
Rączkiewicz, Grzegorz Socha, Krystyna Sterczewska,
Jan Szczęsny.

Jacek Zabielski – przewodniczący
Krzysztof Żyłka – zastępca przewodniczącego
Barbara Pieczyńska – sekretarz
Członkowie:
Michał Anzell, Teresa Krystyna Bańkowska, Witold
Kaszycki, Grażyna Skowrońska, Mariusz Tomczuk,
Piotr Wądołowski.
QQ

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący
Czesław Wasilczuk – zastępca przewodniczącego
Tomisław Porycki – sekretarz
Członkowie:
Rafał Lipa, Jerzy Mańkut, Waldemar Matysiak,
Przemysław Stadnik.
QQ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator
Rzecznicy:
Lilianna Majewska-Farjan, Grzegorz Danilewicz,
Lidia Dias, Jan Lachowicz, Waldemar Możdżonek,
Edward Stasiuk, Dariusz Stecki, Janusz Zalewski.
QQ

Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław
Kukliński, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej
Stasiorowski, Marian Zdunek.

2014-2018

życzy
Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz redakcja „Inżyniera Warmii i Mazur”

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

kadencji

Szczęśliwego Nowego 2017 Roku! Niech
przyniesie nowe, lepsze jutro i będzie dobrym
czasem dla budowania, dosłownie i w przenośni…

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

QQ

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych atmosferą
rodzinnego ciepła, zapachem
świerku, korzennych przypraw
i pomarańczy, przywołujących
wspomnienia zimnych ogni i sanny
z dziecińst wa, dających chwilę
oddechu od zagonionej codzienności.

Okręgowa Rada Izby

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady

W-MOIIB IV

Jarosław Kukliński,
wiceprzewodniczący Rady W-MOIIB

QQ

organów

Nie będę pisał co w kodeksie jest nie tak,
bo zająłbym całe
miejsce w gazecie. A i tak wejdzie, bo jak
mi powiedział jeden z polityków,
bo jest lepszy niż
obecne Prawo
budowlane.
W poprzednim artykule pisałem, że chcemy nowego Kodeksu. Że chcemy go
tworzyć, być przy jego pisaniu, a tu co? Dostajemy
go do konsultacji i mamy na wniesienie uwag do 300
artykułów na 200 stronach 30 dni! Bez komentarza,
usunęła mi go redakcja „Inżyniera” dbając o Państwa wrażliwość.
Na zakończenie powiem tak, że jeśli ten Kodeks
wejdzie w życie w takiej postaci, w jakiej został
przedstawiony, to efekt będzie straszny i perspektywa okropna.

Skład

Mój dylemat „pytał” mnie: o czym będziesz pisał?
Do tego podpowiadał z uśmieszkiem: tylko, żeby
wszyscy chcieli czytać. I najpierw myślę, oczywiście
o budownictwie, bo to jest w końcu gazeta dla inżynierów. Później jednak przychodzi mi do głowy,
że na co dzień wszyscy mamy do czynienia z budowaniem, projektowaniem i całym wachlarzem
biurokracji budowlanej, więc dość. To może pouprawiaćby trochę prywaty i napisać o ruchu drogowym w Olsztynie? Jeździ się super, mamy wspaniałe tramwaje. Tylko czy to nie czasem politycznie?
Kiedy upadł ostatni pomysł na poniższy felieton,
na dnie zostało coś jeszcze... najnowsze dziecko
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jakim
jest Kodeks urbanistyczno-budowlany. Mam temat!
Niestety radośnie nie będzie, gdyż wydaje mi się,
że Kodeks ten powstał przez przypadek. Że napisała go grupa osób, która zlepiła kilka ustaw razem,
a później podrzuciła to na stronę internetową Ministerstwa. A tam, niczego nieświadomi urzędnicy,
Może – jak to ludzie – po imprezie, nie wnikając
za bardzo w szczegóły odtrąbili sukces powstania nowego Kodeksu. A, gdy pomysł stał się już
faktem,, nie wiedzieli jak to odkręcić, bo było już
za późno i uruchomili proces legislacyjny. I w taki
oto sposób powstało najnowsze dzieło budowlane Ministerstwa.
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Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB w okresie kwiecień-wrzesień `2016

Inżynier Warmii i Mazur

W interesie inżyniera

Izba jako reprezentant interesów zawodowych swoich członków – inżynierów budownictwa. Z takim nastawieniem samorząd
zawodowy Warmii i Mazur prowadzi działania, rozszerzające grono współpracujących z nim instytucji, wsłuchując się we wzajemne
potrzeby.

Zwyczajowo mówi się, że prawdziwe życie poznasz dopiero wtedy, kiedy wyjdziesz zza biurka.
Do tego powiedzenia stosuje się samorząd W-MOIIB prowadzący rozległą działalność w terenie. Namawiamy ponownie wszystkich inżynierów,
by brali czynny udział w izbowych spotkaniach.
Są to, bez wątpienia, ważne wydarzenia środowiskowe. Są elementem wiążącym środowisko.
– Chodzi o to, abyśmy nie byli sami ze swoją
pracą, ale byśmy czuli się grupą i w momencie,
gdy coś pójdzie nie po naszej myśli, żebyśmy mogli zasięgnąć opinii, rady, czy pomocy zaufanego
środowiska – mówi Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB.
A co się działo w minionym półroczu? Zapraszamy do poniższej relacji.
18 kwietnia odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Ełk.
Celem spotkania było – tradycyjnie – pozyskanie
informacji od miejscowych członków W-MOIIB
w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. W spotkaniu oprócz 16 członków
Izby uczestniczyli również: Tomasz Andrukiewicz
– prezydent Ełku i Andrzej Ignatowicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W trakcie
spotkania przeprowadzone zostało krótkie seminarium nt. „Nowelizacja ustawy Prawo budowlane”
przygotowane przez Andrzeja Stasiorowskiego.
9 maja – natomiast – w Hotelu Warmińskim w Olsztynie członkowie W-MOIIB spotkali się z lokalnymi
władzami i instytucjami reprezentującymi powiat
i miasto Olsztyn. Tu mieliśmy okazję dyskutować z:
Haliną Zaborowską-Boruch – zastępcą prezydenta
Olsztyna, Aleksandrem Lachowiczem – Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla powiatu
grodzkiego i Tadeuszem Kuczyńskim – PINB dla powiatu ziemskiego, Grażyną Stabelską-Kopczyńską

||

||

Od 15 do 17 czerwca w Termach Warmińskich trwało szkolenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
oraz członków Sądów Dyscyplinarnych

– wicedyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa i Magdaleną Orlik z Urzędu Miasta
Olsztyn, Tomaszem Gosiewskim z Urzędu Dozoru
Technicznego, Maciejem Kotarskim – Warmińsko-Mazurskim Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
Maciejem Hamerskim – naczelnikiem Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej
PSP i Krzysztofem Śmiecińskim z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
14 maja grupa inżynierów z W-MOIIB postanowiła poświęcić wolną sobotę na dokształcanie się
(uśmiech). Odbyliśmy wyjazd techniczny Elbląg-Buczyniec, połączony z rejsem statkiem przez
Kanał Elbląski. O ostatnich pracach remontowych
na Kanale pisaliśmy obszernie w majowym wydaniu
„Inżyniera Warmii i Mazur” (Nr 1(3)/2016) przypomnijmy więc tylko krótko. Rewitalizacja w latach
2012-2015 była pierwszym generalnym remontem,

Przy okazji wyjazdu technicznego Elbląg-Buczyniec (14 maja 2016 r.), inżynierowie „zahaczyli” o budowany
pododcinek „B” drogi ekspresowej S7. Przebieg prac relacjonował Bertold Wiśniewski z GDDKiA Oddział Olsztyn

jaki przeszedł Kanał od momentu powstania, czyli
od 150 lat. Objął on zabytkowe pochylnie (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny), cztery śluzy
(Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś) oraz odmulanie i umocnienie linii brzegowej na niektórych
odcinkach. W ramach projektu odnowiono także
Izbę Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu.
Kanał Elbląski jest najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce, jedynym na świecie działającym systemem pochylni i Pomnikiem Historii. Od powstania pełnił – oprócz gospodarczej
– również rolę turystyczną. Dziś to właśnie dla
turystów przeznaczony jest cały szlak wodny łączący Ostródę z Elblągiem i przez Zalew Wiślany
z Bałtykiem. To jednak nie tylko skarb dla wodniaków i wielbicieli przyrody, ale także przebogata
historia skupionego wokół niego regionu i myśli
technicznej. Wszystkie te aspekty mogliśmy podziwiać podczas wyjazdu.
15-17 czerwca w Termach Warmińskich odbyło
się szkolenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz członków Sądów Dyscyplinarnych,
w którym oprócz W-MOIIB brały również udział
Izby – Mazowiecka i Łódzka. Szkolenie przeprowadziła mec. Jolanta Szewczyk.
1 sierpnia w siedzibie naszej Izby Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady W-MOIIB i Władysław Bielski – sekretarz Rady W-MOIIB spotkali
się z płk. Andrzejem Bartkiewiczem – dyrektorem
Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie i por.
Moniką Kaczkowską – inspektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej również w Olsztynie.
Omawiano temat zatrudniania osób pozbawionych
wolności, traktując sprawę jako nowe perspektywy
dla przedsiębiorców z udziałem służby więziennej.
8 lipca Warmińsko-Mazurska OIIB z Olsztyńską Izbą Budowlaną wyraziły swoje poparcie dla
planowanej inwestycji, polegającej na zagospodarowaniu frakcji palnej z odpadów komunalnych w celu zapewnienia dostaw ciepła dla
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Olsztyna. Inwestycję opisywaliśmy szczegółowo
w zeszłorocznym (Nr 2(2)/2015) wydaniu „Inżyniera Warmii i Mazur”. Zacytujmy fragment
stanowiska Izby: „Spalanie z pełnym odzyskiem
energii zawartej w paliwach alternatywnych jest
jednym z powszechnie projektowanych i wykorzystywanych na świecie elementów gospodarowania odpadami, zgodnym ze współczesnymi
trendami gospodarki w obiegu zamkniętym.
Elektrociepłownie zasilane paliwem odpadowym są niezbędnym dopełnieniem infrastruktury związanej z odzyskiem surowców i ich recyklingiem. Wykorzystanie zaawansowanych
technologii w połączeniu z nowoczesną inżynierią pozwalają na budowę obiektu, który
wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście i regionie. Dzięki temu
projektowi Olsztyn ma szansę stać się jednym
z europejskich miast o najwyższych standardach w zakresie ochrony środowiska. Aktualnie
uruchamiane na terenie naszego kraju spalarnie

||

Spotkanie z członkami W-MOIIB w Ełku - 18 kwietnia br.

w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie i Białymstoku, choć różnią się podstawowymi założeniami projektu (spalają odpady zmieszane),
dają jednak świadectwo możliwości spełniania
w ysokich standardów środowiskow ych przy
termicznym przekształcaniu odpadów. Są też
potwierdzeniem dostępności w Polsce najlepszych technologii gwarantujących wydajną pracę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
W naszej opinii projekt jest niezwykle ważny –
domknie proces zagospodarowania odpadów,
a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne
mieszkańców Olsztyna. Zadowolenie budzi również fakt wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w celu odciążenia budżetu miasta
i pomnożenia majątku komunalnego.”

||

Podczas inżynierskich spotkań w terenie mamy możliwość rozmowy z lokalnymi władzami administracji
samorządowej i organami architektoniczno-budowlanymi, co z pewnością ma pozytywny wpływ na ulepszanie
wzajemnej współpracy. Na zdjęciu: spotkanie w Olsztynie 9 maja br.

Grzegorz Karpa, dyrektor Biura W-MOIIB
opracowała Barbara Klem
Fot. Archiwum W-MOIIB

Powołanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Samorządy
łączą się

Prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy
i administracji państwowej to główny cel deklaracji, jaką podpisali 26 października przedstawiciele zawodów, działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, powołując tym samym do życia Warmińsko-Mazurskie
Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
Deklaracja została powołana mając na względzie przepis art. 17 u. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym można w drodze ustawy tworzyć samorządy
zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie
przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy powołujące samorządy zawodowe.
Do zadań forum należy wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy administracji państwowej i samorządowej, dotyczące działania
zawodów zaufania publicznego i zapewnianiu warunków do wykonywania
ustawowych zadań tych zawodów. Członkowie organizacji będą wymieniać
informacje i doświadczenia, integrować środowiska poprzez wykonywanie
zadań wynikających z wniosków członków i przepisów prawa.
Przewodniczenie Forum jest kadencyjne. Odbywa się na zasadzie rotacji
kadencji trwającej 12 miesięcy, początek kadencji rozpoczyna się 1 listopada
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Forum jest organizacją otwartą dla zawodów zaufania publicznego. Zapraszamy
do wspólnej pracy samorządy zawodowe innych branż.

danego roku. Przewodniczącym jest osoba reprezentująca zawód, który aktualnie przewodniczy Forum. Pierwszym sygnatariuszem porozumienia kierującym Forum jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.
oprac. BK
Fot. W-MOIIB
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W maju rowerzyści z W-MOIIB odbyli wycieczkę
„Szwecja na rowerze”

Spotkania integracyjne inżynierów Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Inżynier Warmii i Mazur

Woda i rowery
to nasz żywioł

Lato to, tradycyjnie, dla członków naszego samorządu okres szczególnie intensywnych prac. Dużo się dzieje i w pracowniach, i na budowach. Każdy chce jak najlepiej
wykorzystać początek sezonu, żeby całe lato i jesień były produktywne. Cieszymy
się, że znajdujecie Państwo chwile na wypoczynek. Na wypoczynek z Izbą, połączony
z integracją grona inżynierskiego.

A my jako Izba, ze swojej strony robimy co możemy, aby wspólnie spędzany czas był i ciekawy, i pożyteczny. A poniżej relacje z tego co się działo w minionym, letnim półroczu. A było tego mnóstwo...

IV Turniej Tenisa Stołowego

Poprzednie wydanie „Inżyniera Warmii i Mazur” zamknęliśmy z końcem marca. Kontynuujmy zatem
relację z kolejnych wydarzeń. I tak w sobotę, 16 kwietnia br. w sali olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegraliśmy IV Turniej Tenisa Stołowego. Na małych „kortach” rywalizowało dziewięciu zawodników, w tym jedna zawodniczka – brawo dla pani! Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”.
Mecze stały na wysokim poziomie i były bardzo emocjonujące. Kilkugodzinne zmagania zakończyliśmy
wręczeniem pucharów dla trzech najlepszych zawodników. A byli nimi: Jacek Walczak, Marcin Łączyński
i Jarosław Madekszo. Gratulacje po raz kolejny.
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Spływy kajakowe mają już stałą grupę miłośników.
Na zdjęciu – pokonujemy trasę Dadaj-Barczewo
(8-10 lipca br.)

||

Kolejny spływ Kajakowy rzeką Wel (2-4 września
br.)

I Turniej Strzelecki

W maju postanowiliśmy przenieść naszych inżynierów z placów budów na... strzelnicę. Na 7 maja zaplanowaliśmy bowiem pierwszy Turniej Strzelecki W-MOIIB. Odbył się on na strzelnicy Ligi Obrony Kraju
w olsztyńskim Lesie Miejskim. Uczestniczyło w nim 28 osób, które zmagały się w dwóch kategoriach:
strzelanie z pistoletu kaliber 9 mm i z karabinku kaliber 5,6 mm. Gratulujemy zwycięzcom wygranych
a pozostałym uczestnikom – sportowej rywalizacji.

Wycieczka rowerowa do Szwecji

20-22 maja wybraliśmy się na wycieczkę rowerową po Karlskronie w Szwecji. 35 osób z naszej Izby, 19
rowerzystów z Białorusi i czterech z Obwodu Kaliningradzkiego przejechało na rowerach 38 km. I na tym
wydarzeniu zatrzymajmy się może trochę dłużej. Do Karlskrony popłynęliśmy oczywiście promem. Wycieczkę rowerową rozpoczęliśmy od zwiedzania „Wzgórza Browarników” – najwyższego wzniesienia
w okolicy (37 m. n.p.m.) i wspaniałego punktu widokowego na centralną wyspę Karlskrony – Trossö.
Zatrzymaliśmy się na Rynku Głównym i zwiedziliśmy Targ Rybny. Następnie przejechaliśmy na wyspę
Björkholmen (Brzozowe wzgórze). Jadąc wzdłuż murów stoczni dotarliśmy do Dzwonnicy Admiralicji,
która znajduje się w Parku Admiralicji położonym pomiędzy portem wojennym a rynkiem Karlskrony.
Dalej znajduje się Kościół Admiralicji zwany Ulrica Pia, na cześć pobożnej żony Karola IX – zbudowany
na planie krzyża równoramiennego o boku 20 m. Według źródeł jest największym budynkiem drewnianym w Skandynawii, może pomieścić cztery tysiące osób.
Po przejechaniu obok Bastionu Aurora oraz drogowskazu z opisanymi odległościami do miast Polski
dotarliśmy do portu i stąd promem popłynęliśmy na wyspę Aspö. Zwiedziliśmy tu fort Drottnigskär.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Parku Vämö. Park ze skansenem i mini-zoo był wymarzonym
miejscem na regenerację sił wśród zieleni. Szwedzi chętnie spędzają w nim wolny czas.
Ostatnim punktem zwiedzania w drodze powrotnej były ruiny zamku w Lyckeby. Potem już z terminala
portowego na wyspie Verkö wypłynęliśmy do Gdyni. Oficjalnie wycieczkę zakończyliśmy w Hali Urania
w Olsztynie. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas.

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w RJnO

Kolejną nowością w spotkaniach integracyjnych Izby był udział w mistrzostwach w jeździe rowerowej
na orientację (RJnO). Odbywały się one w dniach 2-4 czerwca w Bieszczadach. Reprezentacje przygotowało
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Wycieczka rowerowa (27-28 sierpnia br.)
Wschodnim Szlakiem Green Velo KorszeWęgorzewo-Giżycko była długa – pokonaliśmy
blisko setkę kilometrów. Kondycja i piękne widoki
– nie do przecenienia
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Kolejny rajd rowerowy W-MOIIB „szlakami olsztyńskich jezior” (10 września) przebiegał odcinkami
wzdłuż jeziora Ukiel i Sukiel do ośrodka agroturystycznego. Trasa w jedną stronę wynosiła ok. 14 km

w izbie

Inżynier Warmii i Mazur

dziewięć samorządów, tj. Dolnośląska, Lubelska, Mazowiecka, Opolska, Podkarpacka, Pomorska, Śląska,
Zachodniopomorska oraz oczywiście nasza – Warmińsko-Mazurska Izba w składzie: Piotr Wądołowski,
Michał Anzell i Marcin Łączyński. Po pierwszej konkurencji – rajdzie na orientację w klasyfikacji drużynowej zajęliśmy trzecie miejsce – na podium we wszystkich rywalizacjach ustawiła się Izba Podkarpacka.
W cross-ie rowerowym zajęliśmy miejsce czwarte i tak samo zakończyliśmy zawody. Za rok będzie lepiej
– obiecujemy, zapraszamy chętnych do wzmocnienia naszych sił.

Spływ kajakowy Dadaj-Barczewo

Dwa dni po 15 km – 9 i 10 lipca zapakowaliśmy się do kajaków. W pierwszym dniu pokonaliśmy odcinek z jeziora Dadaj do miejscowości Tumiany, a drugiego – Tumiany-Barczewo. Jest to bardzo ciekawy
i rzadko pokonywany, na początkowym odcinku, szlak kajakowy. Rozpoczyna się na jeziorze Dadaj koło
Biskupca. Wiedzie rzeką Dadaj, która w okresach suchych niesie mało wody, w niektórych miejscach kajak
trzeba holować. W dalszym biegu rzeki należy uważać na dwukilometrowy odcinek z sporymi głazami
w nurcie. Nam się udało i... podobało. Polecamy.

IV Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB

W sobotę, 20 sierpnia na jeziorze Ukiel w Olsztynie rozegraliśmy już czwartą edycję Regat Żeglarskich
Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Żeglarzy-inżynierów przywitali nad jeziorem: Marian Zdunek – zastępca
przewodniczącego Rady W-MOIIB i Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta Olsztyna. W zawodach wystartowało dziesięć 3-osobowych załóg w klasie OMEGA standard. Finał rywalizacji przedstawił się następująco: I miejsce – Adam Baranowski, Jerzy Najdrowski, Filip Borejko; II miejsce – Barbara
Pieczyńska, Zenon Pieczyński, Bogdan Bańkowski; III miejsce – Paweł Małachowski, Tomasz Uss, Maciej
Paliński. Regaty zakończyły się spotkaniem integracyjnym. Naszą imprezę objął patronatem honorowym
prezydent Olsztyna. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, do zobaczenia za rok!
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Organizacja Turnieju Strzeleckiego (7 maja br.)
okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Dzięki niemu wielu inżynierów miało okazję po raz
pierwszy strzelać z ostrej amunicji

Wycieczka rowerowa Korsze-Węgorzewo- Giżycko

„Wschodnie rubieże naszego kraju nie od dziś słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykle cennych
zabytków. Są, przy tym, regionem o najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska, gdzie przyroda zachowała się w wyjątkowo dobrym, w skali całej Europy, stanie. Wielusetletnie współistnienie na tym terenie
różnych narodowości, religii i grup etnograficznych, a także ciekawa, pełna dramatycznych zwrotów historia wytworzyła tu niespotykane gdzie indziej bogactwo i różnorodność krajobrazu kulturowego.” 27
i 28 sierpnia członkowie W-MOIIB wspólnie z Członkami Klubu Turystyki Rowerowej „4R” PTTK sprawdzali prawdziwość przytoczonego powyżej cytatu. Jest prawdziwy. W dwa dni pokonaliśmy niemal setkę
kilometrów Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. I polecamy.

Spływ Kajakowy rzeką Wel

Korzystając z pięknej letniej pogody jaką nam w tym roku zaserwował wrzesień, pierwszy jego weekend spędziliśmy znowu (uśmiech) w kajakach. Od 2 do 4 września płynęliśmy Welem – lewobrzeżnym
dopływem Drwęcy. Jest to rzeka pojezierna, z charakterystyczną zmianą kierunków. Przepływa przez
wiele malowniczych jezior, a w jej dolinie występują liczne mokradła i starorzecza stwarzające korzystne
warunki dla bytowania zwierząt i ptaków. Podziwiania było co niemiara.
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Dziękujemy zawodnikom za zaangażowanie
w zmaganiach podczas IV Turnieju Tenisa
Stołowego (16 kwietnia br.), a do udziału
w kolejnym zapraszamy szersze grono członków
i sympatyków Izby. Na zdjęciu, uczestnicy
rywalizacji

Znów na rowerach

10 września odbył się kolejny – już jesienny – rajd rowerowy. Jechaliśmy odcinkami wzdłuż jeziora
Ukiel i Sukiel do ośrodka agroturystycznego. Trasa w jedną stronę wynosiła ok. 14 km.

Strzelanie na bis

24 września ponowiliśmy zabawę z karabinami. Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztyńskim Lesie
Miejskim został przeprowadzony II Turniej Strzelecki Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Tym razem uczestniczyło w nim 35 osób. Strzelaliśmy w dwóch kategoriach: z pistoletu kaliber 9 mm i z karabinku kaliber
5,6 mm. Gratulujemy zwycięzcom wygranych a pozostałym uczestnikom sportowej rywalizacji.
Tyle zdążyliśmy Państwu zrelacjonować w bieżącym wydaniu „Inżyniera”, zapraszamy wszystkich
do wspólnej zabawy a kolejne informacje zamieścimy w wydaniach przyszłorocznych.
Grzegorz Karpa, dyrektor Biura W-MOIIB
opracowała Barbara Klem
Fot. Archiwum W-MOIIB
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W dniach 2-4 czerwca reprezentacja W-MOIIB uczestniczyła w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Inżynierów
Budownictwa w Rowerowej Jeździe na Orientację. To nowe wyzwanie nasza ekipa zakończyła na najgorszym,
pierwszym miejscu poza podium. Pierwsze koty za płoty... Będzie lepiej
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Wody nigdy dość. Rozgrzewka – IV Regaty
Żeglarskie W-MOIIB o Puchar Przewodniczącego
Rady W-MOIIB (20 sierpnia br.) odbyły się
na tydzień przed zawodami o randze krajowej –
II Regatami Żeglarskimi W-MOIIB o Mistrzostwo
Polski w kasie OMEGA
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Wrześniowa, druga edycja turnieju strzeleckiego
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II Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w kasie OMEGA

Inżynier Warmii i Mazur

Parę mil od złota…

Tomasz Sikorski – sternik, Paweł Trzonkowski i Michał Lachowicz – inżynierska załoga gospodarza – Warmińsko-Mazurskiej
OIIB zajęła drugie miejsce w Regatach Żeglarskich o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA. Wygrali inżynierowie z Pomorza.
Na trzecim miejscu – Dolnoślązacy.

27 sierpnia 2016 r. rywalizację na jeziorze Ukiel
w Olsztynie oceniał Wacław Szukiel, wielokrotny
medalista Mistrzostw Polski (w tym czterokrotny
złoty medalista w klasie Finn). Kapryśna, wakacyjna pogoda tym razem pokazała swoje najlepsze
strony – bezchmurne niebo, 27 st. C. i siła wiatru
dochodząca do trzech w skali Beauforta. Wodne
zmagania tradycyjnie już otworzył Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB z Haliną
Zaborowską-Boruch, zastępcą prezydenta Olsztyna.
W zawodach wystartowało osiem 3-osobowych
załóg w klasie Omega standard, reprezentujących
okręgowe Izby: dolnośląską, podlaską, pomorską,
podkarpacką, mazowiecką, warmińsko-mazurską,
wielkopolską i zachodniopomorską. Po sześciu
wyścigach o zwycięstwie zdecydowały tzw. punkty remisowe. Dwa ostatnie wygrali Pomorzanie tuż
przed gospodarzami, obie załogi uzyskały po 8
punktów w klasyfikacji generalnej.
– Umiejętności żeglarskie kolegów rosną. Już
po drugim wyścigu wiedzieliśmy, że ekipa z Pomorskiej OIIB jest mocna – relacjonuje Tomasz Sikorski.
– Staraliśmy się ich „wyregatować” i do przerwy
obiadowej prowadziliśmy. Ostatecznie jednak okazało się, że albo obiad był za ciężki, albo zjedliśmy
za mało i nie mieliśmy siły, żeby wygrać… (śmiech).
Odgryziemy się za rok! Przygodą z żeglarstwem zaraził mnie mój ojciec, który wspólnie ze znajomym
zbudował jacht turystyczny. Ten projekt zaważył,
poniekąd, na moim późniejszym wyborze zawodu
inżyniera budownictwa.
– To piękny sport – mówi Ryszard Kwiatkowski, sternik „złotej” załogi. – Rywalizują ze sobą
na równi 60-, a nawet 80-latkowie z 20-latkami
i jeśli ci drudzy wygrywają to znaczy, że są zwyczajnie lepsi. Akwen w Olsztynie jest wymagający.
Nie jest duży, a zmienny wiatr nie pozwala na rozpędzenie żaglówki. Na wynik ma wpływ nie tylko
„technika jazdy”, ale i szczęście w losowaniu łodzi.
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Czasami na trzech okrążeniach można zdublować
konkurentów. Ci, którym się nie powiodło często
narzekają: „No... Na takim sprzęcie nie dało się nic
zrobić…” Nam się udało (śmiech). Konkurencja jednak mocno deptała po piętach.
Pomimo, że forma regat opiera się na wspólnej
zabawie należy pamiętać, że mają one rangę mistrzostw Polski.
– Poziom sportowy zawodników rośnie z roku
na rok – ocenia Wacław Szukiel. – Drużyn przybywa, a różnice w punktacji są coraz mniejsze. Załoga
organizatorów dobrze odrobiła pracę domową. Rok
temu byli na czwartym, a w tym już są na drugim
miejscu. Pomorzanom zwycięstwo nie przyszło
gładko. Generalnie, żadna z załóg nie odstawała
od grupy, a nawet zdarzyło się, że w jednym z wyścigów ta zwycięska przybiła do przystani na samym
końcu. Warta podkreślenia jest atmosfera rywalizacji – serdeczna, przyjacielska. Na profesjonalnych
zawodach różnie z tym bywa.
Start trochę opóźniła załoga dolnośląskiej Izby.
Łódź, którą wylosowali obrósł mech. Koledzy z innych załóg a nawet sam sędzia pomagali ją przygotować. Mimo to skończyli z brązowym medalem.
– Żeglarstwo to moja pasja – mówi Stefan Kucypera, sternik ekipy DOIIB. – Od ośmiu lat buduję
swój własny 9-metrowy jacht kabinowy na 6-8 osób.
Liczę na to, że w przyszłym roku uda się go zwodować. W międzyczasie staram się jak najczęściej
pływać na desce surfingowej. Pierwsze dwa wyścigi
wypadły kiepsko, ale później wyciągnęliśmy wnioski.
Oczywiście cieszymy się z podium. To dobry wynik
z różnych względów. Niestety Dolny Śląsk to nie Pomorze. Najbliższe jezioro w Mietkowie leży 50 km
od Wrocławia, można żeglować również po Odrze,
ale to jednak mało. A treningi są ważne. Do czasu
regat nie siedziałem w łodzi od jakiś czterech lat.
Imprezie – podobnie jak rok temu – patronował honorowo prezydent Olsztyna. Na regatach

– Miło mi sędziować wasze regaty – dziękował Wacław Szukiel, sędzia zawodów (pierwszy z prawej). – Współpracuję z W-MOIIB od kilku lat również przy organizacji
mistrzostw okręgowych. Niedługo wybieram się na kolejne zawody, ale tym razem w roli trenera olsztyńskiej grupy młodzieżowej w najniższej klasie Optimist.

w izbie
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reprezentwała go wiceprezydent Halina
Zaborowska-Boruch.
– Organizatorzy stanęli na wysokości zadania – oceniała. – Cieszę
się, że W-MOIIB aktywnie zaangażowała się w organizację regat
ogólnopolskich. To ważne dla
promocji miasta. Jako inżynier budownictwa gorąco
ich wspieram, by impreza
była cykliczna, rozrosła
się i zagościła w kalendar zu imprez
miejskich. Postawiono duży akcent na bezpieczeństwo, nad
którym czuwali ratownicy Zatoki
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Halina Zaborowska-Boruch, zastępca prezydenta Olsztyna z Mariuszem Dobrzenieckim, przewodniczącym
Rady W-MOIIB wręczyli zdobywcom miejsc na podium statuetki w kształcie jachtu oraz nagrody rzeczowe:
kompasy, zegarki oraz globusy. Na zdjęciu trofea odbierają laureaci z Pomorskiej OIIB: Zdzisław Gośniak,
Romuald Skrzypek i Ryszard Kwiatkowski – sternik.

Grunwaldzkiej i pracownicy OSiR-u. A o wypadek
nie trudno nawet przy małym wietrze. W młodości
sama żeglowałam. Ukiel, czy znane bardziej pod
nieoficjalną nazwą Jezioro Krzywe, to popularny
akwen. W ubiegłym roku odbywały się tu m. in.
eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych
o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna, Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Nauticus
Cup”. Również okoliczne jachtkluby mają swoje
własne zawody. Zapewne i w tym roku jednym
z głównych wyzwań dla organizatorów było znalezienie wolnego weekendu.
Impreza była na tyle udana, że dało się słyszeć
wśród uczestników niedosyt.
– Zaproponowałem organizatorom, aby w przyszłym roku wydłużyli zawody do dwóch dni. To ważne głównie dla tych, którzy – jak my – przemierzyli
całą Polskę, aby stanąć do rywalizacji – tłumaczy
Stefan Kucypera.
– Istotnie żeglarstwo to nie lekkoatletyka, gdzie
impreza odbywa się w ściśle określonych godzinach – dodaje Wacław Szukiel. – Tu o rozpoczęciu
wyścigu często decydują warunki pogodowe. Tym
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samym opóźnienia się zdarzają, bo bezpieczeństwo
jest najważniejsze. Oczywiście ważny jest również
trening przed zawodami na danym akwenie, ale
o czasie imprezy decyduje wyłącznie organizator.
– Żeglować zacząłem jeszcze w latach 70-tych
– dodaje Ryszard Kwiatkowski. – Obecnie często
jeżdżę na zawody do Pucka, które organizuje tamtejszy Harcerski Ośrodek Morski. Z uwagi na wspaniałą atmosferę regat, absolutnie w duchu fair play
przyłączam się do postulatu wydłużenia imprezy.
Korzystając z okazji zapraszam na Ogólnopolskie
zawody w wędkarstwie morskim o Puchar Przewodniczącego Pomorskiej OIIB.
Do grona załóg z poprzedniej edycji dołączyli
w tym roku Podlasianie. Od piątego miejsca dzielił ich punkt.
– Fantastyczna atmosfera – ocenia Ryszard Klimek z POIIB. – Nowy port i marina na światowym
poziomie. Tylko pozazdrościć. No i sam Olsztyn
– przepiękne miasto. Dziękujemy za zaproszenie
i do zobaczenia w przyszłym roku.
Tekst: Michał Pater, Podlaska OIIB
Zdjęcia: W-MOIIB

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki. Tradycyjnie spotkanie zakończyły szanty. Liczymy na to, że w przyszłym roku na Ukiel wypłynie więcej łodzi, a wiatr
zmieniający niekiedy kąt nawet o 180 stopni, będzie łaskawy…
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Obchody Dnia Budowlanych W-MOIIB `2016

Niech się mury pną do góry

7 października br. w Hotelu Młyn w Elblągu odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz integracji przedstawicieli
środowiska budowlanego.

Na początku uroczystości Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB
wygłosił refleksyjne expose, w którym odniósł się
m. in. do nowo tworzonego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Później przyszedł czas na wystąpienia
i gratulacje szanownych gości. Swoją obecnością obchody Dnia Budowlanych zaszczycili: Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta Olsztyna, Sławomir
Sadowski – wicewojewoda warmińko-mazurski, Grażyna Kluge – dyrektor Elbląskiego Biura Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Nowak – zastępca
prezydenta Elbląga, prof. dr hab. Zbigniew Walczyk
– rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu, dr inż. Jacek Zabielski – prodziekan ds.
współpracy i innowacji Wydziału Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej i Budownictwa UWM, doc. dr inż. Jarosław Niedojadło – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Architektów RP, Mieczysław Grodzki
– przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Roman
Lulis – zastępca pzewodniczącego Rady MOIIB, Stanisław Kowalczuk – prezes Zarządu Oddziału Sto-

Goście w przemówieniach, życzyli przede wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzonych celów
oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowiących zawód
zaufania publicznego.
Po uroczystych podziękowaniach i gratulacjach
przyszedł czas na nagrody i odznaczenia. Decyzją
Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9 maja 2016 r., odznaką honorową

„Za zasługi dla budownictwa” odznaczony został
Mariusz Tomczuk. Odznaczenie wręczył Sławomir Sadowski. Na mocy uchwał Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymała Halina Wasilczuk
i Franciszek Mackojć. Srebrną – Waldemar Matysiak. Wyróżnionym odznaki „przypięli” Grażyna Kluge, Halina Zaborowska- Boruch i Mariusz
Dobrzeniecki.
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Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady
Warmińsko-Mazurskiej OIIB przywitał gości
i w swoim wystąpieniu odniósł się m. in. do nowo
tworzonego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Na zakończenie zaproszeni goście wzięli udział
w uroczystej kolacji. Na scenie swoje muzyczne umiejętności zaprezentował Paweł Ejzenberg, muzyk, jeden z czterdziestu finalistów trzeciej edycji programu
„Mam Talent”.
tekst i zdjęcia: Grzegorz Karpa
oprac. BK

||

Zasłużeni inżynierowie (od drugiej osoby z lewej):
Halina Wasilczuk, Franciszek Mackojć i Waldemar
Matysiak

warzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich, Leszek Gryczko – prezes Oddziału PZITS
w Olsztynie, Michał Wajda – zastępca Okręgowego
Inspektora Pracy w Olsztynie, Mirosław Nicewicz –
dyrektor olsztyńskiego Oddziału GDDKiA, Wacław
Bryżys – były prezes SO w Olsztynie, Tomasz Gosiewski – dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego
w Olsztynie, Elżbieta Szafranko – wiceprzewodnicząca
PZITB w Olsztynie, Dariusz Urbański – przewodniczący
PZITB w Elblągu oraz Romuald Mackojć – dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Dziękujemy za Państwa obecność.
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Z okazji Dnia Budowlanych wszystkim związanym z budownictwem życzymy zdrowia, wytrwałości i powodzenia
w realizacji planów zawodowych oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Nowych ambitnych wyzwań.
Rozpoczęcia, trwania i zakończenia każdej budowy. Zdobywania nowych zleceń. Mądrych i bogatych
inwestorów. Niech się mury pną do góry

w izbie
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Konkurs „Nie! Bezpieczna Budowa”

Uczą, przypominają i wdrażają...

…zasady bezpiecznej pracy w budownictwie. W ramach profilaktyki wypadkowej oraz szeroko rozumianej edukacji w zakresie
bhp, Instytut Budownictwa WGIPB, Katedra Podstaw Bezpieczeństwa WNT UWM, firma Jurgo wspólnie z W-MOIIB zorganizowali konkurs fotograficzny propagujący bezpieczeństwo na placach budów.

Finał konkursu i wręczenie nagród
odbyło się 20 października 2016 r.
w budynku Instytutu Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zanim
podamy laureatów, prosimy o chwilę
cierpliwości, nie sposób przemilczeć
bowiem alarmujących statystyk.
Prawie 5.800 pracowników branży
budowlanej zostało poszkodowanych
w wypadkach w zeszłym roku – dane
w skali kraju podajemy za GUS-em.
Co gorsze, ten niechlubny wynik jest
wyższy o 1.500 osób w porównaniu
z rokiem 2014. I ku uzupełnieniu, 69 pracowników
poniosło śmierć (o 14 więcej), a 84 doznało ciężkich obrażeń ciała często skutkujących trwałym
kalectwem. Z danych statystycznych wynika też,
że częściej niż co piąta (prawie 23%) ofiara śmiertelna wypadku przy pracy, to pracownik firmy budowlanej. Poprawa tych niekorzystnych statystyk
powinna być celem nie tylko pracodawców branży budowlanej czy organów kontroli nad warunkami pracy.
W ramach szerzenia profilaktyki bezwypadkowej oraz szeroko rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz w podziękowaniu
za ogromną pomoc włożoną przez studentów w organizację kwietniowego wydarzenia „Mistrzostw
w bezpiecznym montażu rusztowań BMR 2016”,
Instytut Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz firma

II MIEJSCE
–
K A M I L
GWARDIAK
I JEGO ZDJĘCIE

I MIEJSCE ZAJĘŁA PATRYCJA KOSTRZEWA, OBOK
JEJ PRACA

Jurgo z Olsztyna, wspólnie zorganizowali konkurs fotograficzny. Konkurs, którego celem jest
nauczanie, wdrażanie i przypominanie dobrych
zasad i praktyk bhp w miejscach pracy, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
studentów. Wykonanie zdjęcia przedstawiającego
niebezpieczną sytuację, opisanie występującego
zagrożenia oraz przedstawienie prawidłowego
rozwiązania, to zadanie dla osób biorących udział
w konkursie. Partnerem wspierającym wydarzenie
została Warmińsko-Mazurska OIIB.
Do fotograficznych rywalizacji zgłoszono 50
prac. Wszystkie zostały nagrodzone dzięki hojności sponsorów. Jury wybrało trzech finalistów:
I miejsce – Patrycja Kostrzewa (studentka kierunku
Biotechnologii WBiB UWM w Olsztynie), II miejsce – Kamil Gwardiak (uczeń ZSB im. T. Kościuszki
w Zielonej Górze Technikum Drogowe) i III miejsce
– Jakub Barzowski (student kierunku Budownictwa
WGIPiB UWM w Olsztynie).
Zanim rozdano nagrody, studenci, uczniowie
szkół ponad gimnazjalnych np. Technikum Budowlane z Olsztyna, z Iławy, Kętrzyna, Mławy oglądać
mogli wystawę nadesłanych zdjęć na konkurs, pokaz sprzętu bhp w wykonaniu firmy Suprex z Olsztyna, pierwszej pomocy demonstrowanej przez
wykwalifikowanego ratownika medycznego. Posłuchać można było ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu
Budownictwa i Katedry Podstaw Bezpieczeństwa
ORGANIZATORZY:

UWM. Porozmawiać można było z przedstawicielami firm branży budowlanej i pokrewnej, poznać
profil ich działalności a nawet kryteria rekrutacji
do pracy. Zaprezentowały się: Peri, Kreisel, Dolina
Nidy, Mapei, Skańska, Iławskie Przedsiębiorstwo
Budowlane, GN-Knit B.D., Holding Przemysłówka,
Gralbet, SIG, Ramirent.
Na zewnątrz trwały pokazy bezpiecznej pracy
z szalunkami fundamentalnymi, ściennymi, stropowymi firmy Peri oraz bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem rusztowań tej marki,
przeprowadzane przez firmę Jurgo. Północna Grupa
Narzędziowa przedstawiła prawidłowe użytkowanie
urządzeń elektromechanicznych na przykładzie produktów firmy Bosch, która przyjechała specjalnym
wozem pokazowym. Firma Toitoi Polska pokazała
prawidłowe ogrodzenia i wyposażenie zapleczy
socjalnych placów budów, zaś Mapei – wykorzystując środki chemii budowlanej stosowanej w budownictwie – na bazie swoich
produktów zademonstrowała laboratorium
na kółkach.
Dzięki obecności ZUS, PIP, UDT, WMZDZ
CSB, OSPSBHP, MTZ porozmawiać można było
o ochronie zdrowia i szkoleniach z zakresu
bhp, kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
Podsumowując spotkanie, które odwiedziło ponad pół tysiąca osób, dr inż. Jacek
Zabielski – prodziekan ds. współpracy i innowacji
WGIPB UWM oraz inicjator konkursu mgr inż. Robert Jurkiewicz – firma Jurgo, wyrazili nadzieję,
że przybliżyli przyszłym inżynierom, kierownikom,
właścicielom firm temat propagowania bezpieczeństwa na budowach, pokazując dlaczego warto
o nie dbać. Mając to wszystko na uwadze, liczymy,
że ten konkurs będzie się rozwijał i jako wydarzenie
doczeka się następnej edycji.
dr inż. Jacek Zabielski i mgr inż. Robert Jurkiewicz
Fot. Archiwum

III MIEJSCE
–
J A K U B
BARZOWSKI
I JEGO PRACA
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Rewitalizacja hotelu Młyn w Elblągu

Perełka Elbląga

Konserwator zabytków z zadowoleniem przyjął informację o odbudowie z ruin
i zgliszcz zabytkowego młyna. Z doświadczenia odbudowy innych dużych obiektów,
przekazał przestrogę, która była dla mnie bardzo skuteczna – tego typu przedsięwzięcie realizuje trzech inwestorów: pierwszy zaczyna, drugi buduje, a trzeci kończy.
Uwzględniając ten fakt, po konsultacjach z architektami i wykonawcami, jak i również
dla bezpieczeństwa firmy, postanowiono podzielić odbudowę na trzy etapy. Terminu
zakończenia odbudowy nie określono, mając świadomość kosztów i ukrytych niespodzianek, a także priorytetu szlachetnej, zgodnej ze sztuką budowlaną obiektów
zabytkowych, odbudowy perełki Elbląga.

Równolegle z odbudową budynków, montowano
docelowe ogrodzenie, wg projektu zaakceptowanego przez konserwatora zabytków. W części frontowej z wykutymi kłosami pszenicy na betonowych
słupach i cokołach – jak w oryginale, niwelowano
i porządkowano teren z zielenią parkową, układano
chodniki, schody, drogi i place parkingowe.
Generalnym projektantem odbudowy był Zakład
Usług Projektowych arch. Wiesława Olejniczaka
z Elbląga, który wcześniej wykonał inwentaryzację
całego obiektu i uzyskał akceptację konserwatora zabytków. W toku odbudowy, wprowadzano
zmiany projektowe, wynikające z „niespodzianek”
i ograniczeń istniejących murów do funkcji. Uważam za słuszną decyzję zmian projektu a nawet
burzenia wykonanych robót w stanie surowym.
W celu obniżenia kosztów, założono realizację
odbudowy małymi firmami i przy dużym zaangażowaniu inwestora:
I etap – odbudowa Domu Młynarza
II etap – budynek główny, z przeznaczeniem
na hotel
III etap – budynek spichlerza, z przeznaczeniem
na restaurację.
Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, odbudowa powinna uwzględniać zachowanie
elewacji i kształtu bryły połączonych budynków,
natomiast wnętrza, należało zaprojektować
do funkcji przeznaczenia. Problemem
we wszystkich budynkach, szczególnie
na poziomach „0” było duże zawilgocenie ścian i fundamentów, spowodowane k ilk uletnim brak iem i duż ymi
nieszczelnościami
dachów. Konsult acje z f irmami
specjalistycznymi, potwierdziły
o gr o mn e kos zty osuszania i zabezpieczania fundamentów przed
wilgocią, nie dające jednak 100%
gwarancji. Badania geologiczne
gruntu wokół budynków, wykazały
ich posadowienie
w misie glinia nej. Wg znawców,
na terenach podmokł ych takie
rozwiązanie było

dawniej stosowane, a nam podpowiedziało, że istniejące zawilgocenie jest skutkiem zewnętrznych
działań w postaci opadów deszczu i roztopów śniegu. Postanowiono zastosować tradycyjne izolacje
w zakresie posadzek wewnętrznych, odkopanie
fundamentów, zaizolowanie ich i położenie drenażu.
W miarę postępującej odbudowy całego zespołu, wilgoć wyszła do zera, co dało nam ogromną
satysfakcję. Niespodzianką przy budowie ścianek
działowych w przyziemiu Domu Młynarza, było
odkrycie zagłębionego ceglanego muru, z głuchym dźwiękiem przy uderzaniu młotem. Ciekawość nakazała wybicie otworu i odkrycie ślepej
ciemnej piwnicy. Do środka z latarką jako pierwszy
wszedł inwestor w poszukiwaniu skarbów (uśmiech).
Okazały się nimi: piasek, gruz i woda oraz ceglane
łukowe sklepienie na wysokości ok. 1,5 m, na całej
szerokości domu i długości ok. 3 m.
W dalszym etapie odbudowy, odkopano schody
w podziemiu budynku głównego, lecz bez śladu
otworu w ścianie do tej piwnicy.
Otwór wykonano,

||
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Ruiny spalonego młyna głównego i domu młynarza z 1996 r.

a piwnica z ceglanym sklepieniem stanowi atrakcję w hotelu. Gość hotelowy – profesor z Krakowa
– po wejściu do piwnicy, a było w niej ok. 0,5 cm
wody, wyjaśnił jej zaniżenie, dodaniem drugiej
podłogi z płasko ułożonych cegieł na drewnianym
ruszcie. Podobnie w Krakowie, w starych budowlach,
na granicy lustra wody w zalewanych piwnicach
takie rozwiązania stosowano. Profesor odradzał
otwieranie tej podłogi. Prawdopodobnie, w dawnych czasach, układ wodny napędu młyna z kołem
młyńskim był poprzeczny, co potwierdza rurociąg
betonowy przed domem młynarza i ceglany kanał
w budynku młyna.
Konstrukcje nośne stropów we wszystkich budynkach wykonano z profili HEB, opartych na ścianach
i podciągach. Z perspektywy czasu, można stwierdzić, że młynarze budując zespół młyna przewidywali, że kiedyś tu będzie hotel (uśmiech).
Budynek główny młyna, doskonale wkomponował się w 28 pokoi hotelowych z apartamentami
i salą konferencyjną oraz wieżą widokową. Spichlerz – na salę restauracyjną z antresolą, w konstrukcji
drewnianej z oryginalnymi
belkami i zapleczem
kuchennym oraz
winiarnią

Stan opuszczonego młyna głównego i domu młynarza z 1983 r.

w praktyce
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Przemieszczony budynek biblioteki na teren przy hotelu młyn w 2012 r.

w przyziemiu z atrakcyjnym zejściem do kanału
odpływowego. Łącznik przeznaczono na pokój
zabaw dla dzieci, salę kameralną, bilard i muzeum
w kanale odpływowym, dom młynarza – na trzy
pokojowy apartament młynarza i część biurową.
Za zgodą konserwatora zabytków, podwyższono
budynek główny o ok. 1,5 m do uzyskania pełnej
wysokości kondygnacji z pokojami hotelowymi.
Wszystkie budynki pokryte są dachówką „holenderką”, pozyskaną w znacznej ilości z rozbiórek,
w tym z Katedry Św. Mikołaja i okolicznych domów,
co podkreśla charakter zabytkowy młyna.
Kominom wentylacyjnym nadano kształt, podpatrzony na innych budynkach zabytkowych. Stolarka
okienna i drzwiowa, wykonana z drewna z elementami ozdobnymi.
Ciekawostką było wykopanie w ogrodzie, podczas prowadzenia robót kanalizacyjnych, dwóch
głów z piaskowca. Po renowacji w toruńskiej pracowni, zostały one wmurowane nad wejściem do restauracji, witając gości jako Młynarz i Młynarzowa.
W częściach ogólnodostępnych
wewnątrz
budynków, dominuje czerwona
cegła, granity, drewno i wyroby kuzienne, nadając budynkowi
ciepłego charakteru „z duszą”.
Ważnym czynnikiem
w czasie odbudow y mł yna była
współpraca
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Zespół młyna – trzy połączone budynki

z urzędami. Już w pierwszym roku odbudowy konserwator zabytków, prezydent i obsługa z urzędu
miejskiego z przynależnymi firmami, projektanci,
wykonawcy i dostawcy, zostali przekonani o szlachetnym i zgodnym ze sztuką konserwatorską działaniu. Do końca odbudowy, odczuwalna była pomoc
nie tylko w sprawach formalnych, ale i w doradztwie techniczno-architektonicznym. To było duże
mobilizujące wsparcie, a dla inwestora ułatwienie.
W podziękowaniu, wszyscy biorący udział w odbudowie Z.Z. Młyna Wodnego, w ilości ok. 150 firm,
zostało zapisanych na tablicy informacyjnej w holu
restauracji.
Odbudowa Zabytkowego Zespołu Młyna Wodnego i uruchomienie w nim Hotelu MŁYN stanowiącym dekorację miasta przed parkiem Bażantarnia, było znaczącym wydarzeniem w Elblągu.
Potwierdzeniem tego są: nagroda prezydenta
Elbląga
za 2003 r., nagroda w konkursie
„Modernizacja Roku
2003”, Dyplom Laur e a t a Ko n k ur su
„Zabytek zadbany ” A .D. 20 05,
od Generalnego Konserwatora

Na pierwszym planie – dom młynarza z ozdobną oryginalną werandą

Zabytków, tytuł Lidera Przedsiębiorczości Ziemi
Elbląskiej i Braniewskiej w 2005 r., dyplom dla kadry Hotelu Młyn od ministra gospodarki w 2015 r.,
za wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Hotel Młyn cieszy się dużą popularnością wśród
gości krajowych i zagranicznych z całego świata. Odwiedzający szczególnie chwalą i doceniają
walory architektoniczne młyna, w tym staranne
wykończenie, urozmaicenie terenu, kondygnacji
i pomieszczeń, elegancko urządzone pokoje, przyjazną i uprzejmą obsługę, no i z gracją podawane
smaczne jedzenie.
Po blisko pięciu latach „życia” hotelu, wynikła
konieczność powiększenia miejsc noclegowych
i usług. Ponownie, inwestor i kolejny budynek zabytkowy w Elblągu miał szczęście. Na przeszkodzie
modernizacji drogi krajowej 503 w centrum miasta,
stał opuszczony budynek zabytkowy z końca XIX w.
dawnej szkoły i biblioteki przy ul. Pocztowej 1. Mając dobre referencje z odbudowy młyna, w krótkim
czasie dopełniono formalności z urzędem miasta
i konserwatorem zabytków o przeniesieniu tego
budynku na teren przy Hotelu Młyn.
Inwentaryzację konserwatorską budynku wykonała firma Usługi projektowe w budownictwie
inż. Elżbieta Bukowska, posiadająca uprawnienia
konserwatorskie, poparte dużym doświadczeniem.
Generalnym projektantem przemieszczenia była
Pracownia Architektury i Urbanistyki Atelier Hoffmann z Elbląga. Pozwolenie na budowę z 15 maja
2009 r. obejmowało rozbiórkę budynku biblioteki
przy ul. Pocztowej i jego odbudowę na hotel przy
ul. T. Kościuszki 132 w Elblągu.
W celu upodobnienia przemieszczonego budynku do Domu Młynarza z budynkiem głównym
i lokalizacji w nim basenu rekreacyjnego, za zgodą
urzędu miasta i konserwatora, dodano od czoła trzykondygnacyjną przybudówkę w elewacji
kamienno-ceglano-drewnianej.
W efekcie Hotel uzyskał standard czterech gwiazdek, z 20 pokojami, salę konferencyjno-bankietową
na ok. 150 osób, trzykomorowy basen z atrakcjami
wodnymi, jacuzzi, sauny i strefa masaży. W korytarzu na drugim piętrze zachowano oryginalną ścianę szachulcową, sufit w sali konferencyjnej zdobią
oryginalne 11 m lite drewniane belki stropowe,
a w holu basenu powtórzono strop z pełnej cegły
oparty na belkach stalowych. Klatka schodowa,
z przeszkloną windą, w scenerii ceglanej z wkomponowanymi okrągłymi witrażami. Dla komfortu
gości i personelu, obydwa hotele połączone są podziemnym tunelem, również w wystroju ceglanym.
tekst i zdjęcia: Stefan Kotowski,
właściciel Hotelu Młyn w Elblągu
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Trwa budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ-Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy

Inżynier Warmii i Mazur

Szybciej i bezpieczniej nad morze
Fot. Tadeusz Stefanowski

Okolice Ostródy to obecnie wielki plac budowy. Ten stan potrwa do sierpnia 2017 r. kiedy to zaplanowane jest zakończenie
budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ-Ostróda Południe o długości 9,7 km wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu
drogi krajowej nr 16 o długości 8,7 km.

||

Na obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej 16 powstaje most typu extradosed
– będzie to most o na jdłuższym przęśle tego typu w Europie. Ma ono aż 206 m.
To o 2 m więcej niż najdłuższe obecnie przęsło mostu nad Wisłą w Kwidzynie.
Na zdjęciu w wizualizacja mostu.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA, które ma wybudować drogę za 1,3 mld zł.

Lokalizacja i zakres inwestycji

Nowy przebieg S7 pokrywa się lub sąsiaduje z istniejącą droga krajową nr 7. Natomiast obwodnica
miasta w ciągu DK 16 ominie Ostródę od strony
południowej, przebiegając przez miejscowości Ornowo, Kajkowo i Górka. Na ostatnim odcinku biec
będzie zupełnie nowym śladem, na wysokości
od Górki przebieg obwodnicy pokrywa się lub
sąsiaduje z istniejącym korytarzem DK 16.
Inwestycja polega na budowie odcinka
dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz
z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony
środowiska.

||

Schemat węzła Ostróda Północ na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 530

Powstaną dwa węzły
drogowe – „Ostróda
Północ” na przecięciu
z drogą wojewódzką
nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu
z DK 16. Wraz z budową
odcinka S7 zostanie zrealizowana w ciągu drogi
krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z DK 15 w rejonie
I ten sam most w realu (uśmiech). Obiekt czteroprzęsłowy, o rozpiętości
przęseł 132,5+206+206+132,5. Będzie on prowadził drogę nr 16 nad głęboką
miejscowości Ornowo
rynną polodowcową jeziora Morliny, przez którą płynie Ornowska Struga oraz
do węzła „Ostróda Połuprowadzi droga gminna
dnie”. Obwodnica Ostródy będzie miała
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każ- trzy laboratoria drogowe. Badania kontrolne, poza
dym kierunku.
olsztyńskim, wykonują także laboratoria GDDKiA
Łącznie wybudowanych zostanie z Gdańska i Bydgoszczy.
18,4 km now ych dróg,
Węzły i obiekty inżynierskie
z czego 9,7 km w ciągu
Wjazd na drogę ekspresową S7 będzie możliwy
S7 i 8,7 km w ciągu
DK 16. Nad jakoś- poprzez dwa węzły drogowe. Węzeł „Ostróda Półcią realizowanoc” zlokalizowany będzie na przecięciu z drogą
nych zadań
wojewódzką nr 530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto po płn.-zach. stronie Ostródy. Zaprojektowany
czuwają
węzeł należy do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny) typu półkoniczyna. Węzeł ten
umożliwi wszystkie relacje skrętne. Bezkolizyjne
włączenia i wyłączenia zaprojektowano w obrębie
jezdni drogi ekspresowej.
Węzeł „Ostróda Południe” zlokalizowany będzie
na przecięciu z drogą krajową nr 16 (obwodnica
Ostródy) oraz istniejącą drogą DK7/DK16 w miejscowości Górka. Zaprojektowano węzeł zespolony.
Na zespolony układ węzła składa się węzeł typu
„pełna koniczyna” na skrzyżowaniu dróg S7 i DK
16 oraz węzeł „półkoniczyna” na skrzyżowaniu
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Węzeł „Ostróda Południe” zlokalizowany będzie na
przecięciu z drogą krajową nr 16 (obwodnica Ostródy)
oraz istniejącą drogą DK7/DK16 w miejscowości. Na
rysunku schemat węzła

||

Most usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7
nad doliną Drwęcy i rezerwatem przyrody
Rzeka Drwęca, ul. Mazurską oraz
nad linią kolejową nr 353 relacji
Poznań-Skandawa

DK16 oraz istniejącej DK7/DK16, połączone
ze sobą jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi.
W ramach inwestycji powstanie dziewięć wiaduktów drogowych, pięć mostów, przejście dla pieszych
pod drogą S7 oraz przejścia dla zwierząt niezbędne
dla bezpiecznej migracji zwierzyny.
Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższy
na tym zadaniu obiekt mostowy w ciągu DK 16
o długości 677 m (MS-3). Będzie to obiekt typu
extradosed, czteroprzęsłowy, o rozpiętości przęseł
132,5+206+206+132,5. Będzie on prowadził drogę nr
16 nad głęboką rynną polodowcową jeziora Morliny,
przez którą płynie Ornowska Struga oraz prowadzi
droga gminna. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Drugim, co do wielkości
mostem realizowanym w ramach tej inwestycji jest
most nad Drwęcą i jej doliną, ul. Mazurską oraz linią
kolejową. Będzie on miał długość 561 m (MS-6).
Ciekawym obiektem jest również most łukowy
nad Kanałem Pauzeńskim w ciągu S7 o długości
343 m (MS-4). Podobną długość (340 m) będzie
miał most nad terenem bagiennym wzdłuż Jeziora
Pauzeńskiego. 108 m długości będzie miał z kolei
most nad akwenem znajdującym się na terenie
ogródków działkowych „Nenufar”.

Znaczenie inwestycji

Realizowana w okolicach Ostródy inwestycja
jest jednym z kilku kontraktów na budowę drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie między Miłomłynem a Olsztynkiem oraz między Nidzicą a Napierkami
w budowie jest 61,6 km tej drogi. Realizacja
warmińsko-mazurskich odcinków S7 pozwoli
na domknięcie sieci dróg ekspresowych i autostrad – podstawowej sieci drogowej kraju oraz
usprawni połączenie pomiędzy Trójmiastem
a Warszawą. Przypomnijmy, że do 2012 r. na terenie Warmii i Mazur wybudowano odcinki drogi
ekspresowej S7 między Elblągiem a Miłomłynem
oraz Olsztynkiem a Nidzicą o łącznej długości
84,1 km i wartości ponad 2,7 mld zł. Po zakończeniu realizowanych obecnie zadań siódemka
od Elbląga do granicy województwa w Napierkach będzie na całej długości drogą klasy S.
To łącznie 145,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, dzięki której podróż na tym odcinku
skróci się o ok. 40 min.
Koszt budowy całej S7 na Warmii i Mazurach
to 5,17 mld zł, co daje średnio 35,5 mlnzł za kilometr drogi.

Realizacja tego kontraktu to także kolejny etap
rozbudowy drogi krajowej nr
16. Do przebudowanych już w województwie
52 km tej drogi dojdzie teraz odcinek obwodnicy Ostródy o długości 8,7 km. Dzięki budowie
obwodnicy Ostródy zostanie wyprowadzony
poza miasto ruch tranzytowy, przez co nastąpi
usprawnienie komunikacji w ciągu drogi krajowej nr 16. Inwestycja przyniesie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi
o przekroju dwujezdniowym przyczyni się do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody
ruchu. Dzięki dostępności do drogi poprzez węzły zminimalizuje się ryzyko zdarzeń związanych
z włączaniem do ruchu takich, jak wymuszanie
pierwszeństwa przejazdu.
Olsztyński oddział GDDKiA przygotowuje także budowę drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego – od granicy województwa w Napierkach do obwodnicy Płońska.
To łącznie ponad 71 km nowej trasy. Jej realizacja
przewidziana jest na lata 2018-20. Zadanie to, wraz
z przygotowywanym przez gdański oddział GDDKiA odcinkiem Koszwały – Kazimierzowo o długości
ok. 40 km dopełni połączenie drogowe pomiędzy
Trójmiastem a Warszawą.
Karol Głębocki, GDDKiA O/Olsztyn
Fot. GDDKiA
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Wyniki konkursu „Budowa Roku `2015” – najlepiej zbudowane obiekty w regionie Warmii i Mazur

Miss spod kielni

Inżynier Warmii i Mazur

Najlepszy obiekt mieszkalny, użyteczności publicznej, ochrony środowiska, sportowo-rekreacyjny oraz prod ukcyjno-usługowy.
Pięć budynków, w pięciu kategoriach nagrodziła Olsztyńska Izba Budowlana w ramach konkursu „Budowa Roku ’2015”.

Konkursy na najlepsze realizacje Izba organizuje
od 1994 r., od kiedy istnieje. Celem tych budowlanych rywalizacji jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające
się wyniki. Chodzi także o promowanie lokalnych
wykonawców za oryginalne rozwiązania, wysoką
jakość wykonywanych obiektów oraz ekonomikę
procesu realizowanych obiektów budowlanych.
Sukces w konkursie jest liczącą się referencją firm.
Do konkursu zgłaszać można corocznie obiekty
lub same procesy inwestycyjne (również te dotyczące modernizacji i rewitalizacji) ze wszystkich
rodzajów budownictwa, których realizacja została zakończona w danym roku i które mają już decyzję o użytkowaniu. Komisja konkursowa ocenia
zgłoszenia, biorąc pod uwagę m. in.: zgodność
obiektu z Prawem Budowlanym i obowiązującymi
przepisami, jakość wykonawstwa, funkcjonalność
obiektu i cykl realizacji robót.
A więc czas na najważniejsze, czyli lista najlepszych, którą uroczyście ogłoszono podczas obchodów Dnia Budowlanych 23 września, które odbywały
się restauracji „Przystań” w Olsztynie. Poniżej lista
nagrodzonych.

Kategoria
– obiekty mieszkalne

I MIEJSCE: Zespół budynków wielorodzinnych przy
ul. Dorantta w Olsztynie; inwestor, zgłaszający
i wykonawca: WPB „Rombud” Olsztyn; kierownik
budowy: Ryszard Bartoszewicz;
II MIEJSCE: Villa „Pod dębem” przy ul. Szeptyckiego 5 w Iławie; inwestor, zgłaszający i wykonawca: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Iława;
kierownik budowy: mgr inż. Mirosław Kosopud;
III MIEJSCE: Budynek wielorodzinny przy ul. Płońskiej 24 w Nasielsku; inwestor, zgłaszający i wykonawca: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Iława; kierownik budowy: mgr inż. Daniel Szymczak;

W kategorii budownictwa mieszkaniowego, I miejsce
przyznano Warmińskiemu
Przedsiębiorstwu
Budowlanemu „Rombud”
za zespół budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dorantta
w Olsztynie

Najlepszym
obiektem użyteczności publicznej okazał
się budynek biurowy
firmy Model-Art przy
ul. 11 Listopada 30 D
w Ostródzie. Zgłaszający:
Firma Budowlana „WiksBud” z Ostródy

Kategoria
– obiekty użyteczności publicznej

I MIEJSCE: Budynek biurowy Model-Art przy ul.
11 Listopada 30D w Ostródzie; inwestor: Model-Art Ostróda; zgłaszający i wykonawca: Firma

W kategorii obiekty ochrony środowiska, I miejsce
otrzymało PBPH „Przemysłówka”
z Olszyna za projektowanie i budowę trzech stacji przeładunkowych wraz z PDGO

Przemysłówka otrzymała również I nagrodę w kategorii obiekty
produkcyjno-usługowe za budowę hali
warsztatowej z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu w Pasymiu przy
ul. Jana Pawła II 21

w praktyce

Inżynier Warmii i Mazur

Budowlana „Wiks-Bud” Ostróda; kierownik budowy: Jerzy Sarnecki;
II MIEJSCE: Budynek Sądu Rejonowego w Iławie
przy ul. Kopernika 4B; inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu; zgłaszający i wykonawca: Iławskie
Przedsiębiorstwo Budowlane Iława; kierownik
budowy: mgr inż. Mirosław Kosopud;
III MIEJSCE ex aequo: Dworzec kolejowy przy
ul. Sienkiewicza 73 w Ciechanowie; inwestor:
Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa; zgłaszający i wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane SA Olsztyn; kierownik budowy:
mgr inż. Wojciech Kryściński oraz siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej; inwestor: Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie; zgłaszający i wykonawca: PRIBO-EPB
w Ełku; kierownik budowy: mgr. inż. Krzysztof
Kacprzyk;
WYRÓŻNIENIE: Budynek usług medycznych w Iławie przy ul. Barlickiego; inwestor: Centrum Medyczne „Meden” Iława; zgłaszający i wykonawca:
Przedsiębiorstwo Eksportu „IPB- Exim” Iława; kierownik budowy: inż. Michał Witkowski;

Kategoria
– obiekty ochrony środowiska

I MIEJSCE: Stacje Przeładunkowe z PDGO w Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Szczytnie; inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Olsztyn; zgłaszający: PBPH „Przemysłówka” Olsztyn; wykonawca: konsorcjum: „Przemysłówka”
Olsztyn – lider i „Segi-Eko” Leszno Górne; kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Danilewicz;

Kategoria
– obiekty sportowo-rekreacyjne

I MIEJSCE: Port śródlądowy w Iławie przy ul. Chodkiewicza 5; inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg
i Gmina Miejska Iława; zgłaszający i wykonawca:

W kategorii obiekty sportowo-rekreacyjne I miejsce otrzymało Iławskie
Przedsiębiorstwo Budowlane za budowę
portu śródlądowego w Iławie przy ul.
Chodkiewicza 5

IPB Iława; kierownik budowy: mgr inż. Daniel
Szymczak;
II MIEJSCE: Hala sportowa w Bezledach; inwestor: Gmina Bartoszyce; zgłaszający i wykonawca: WPB „Rombud” Olsztyn; kierownik budowy:
Adam Tęgowski;
III MIEJSCE ex aequo: Basen kryty w Grajewie
przy ul. Targowej 11 i Muzeum Mleka w Grajewie
przy ul. Konstytucji 3-go Maja; inwestor: Miasto
Grajewo; zgłaszający i wykonawca: PRIBO-EPB
w Ełku; kierownik budowy: mgr. inż. Janusz Jabłoński oraz Sala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11;
inwestor: Gmina Piaseczno; zgłaszający i wykonawca: PBPH „Przemysłówka” Olsztyn; kierownik
budowy: inż. Grzegorz Maleszka;

Kategoria
– obiekty produkcyjno-usługowe

I MIEJSCE: Hala warsztatowa z częścią biurową
w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 21; inwestor:

Quercus Jedwabno; zgłaszający i wykonawca:
PBPH „Przemysłówka” Olsztyn; kierownik budowy: mgr inż. Sebastian Kowalski;
II MIEJSCE: Stacja obsługi samochodów w Bystrzejowicach Pierwszych 85 B; inwestor: Cracow Truck
Center Ruda Śląska; zgłaszający i wykonawca:
PBPH „Przemysłówka” Olsztyn; kierownik budowy: mgr inż. Jarosław Dudkiewicz;
III MIEJSCE: Pawilon handlowo-usługowy przy ul.
Szewczenki 7 w Olsztynie; inwestor, zgłaszający
i wykonawca: PBO „Ekobud” Ostróda; kierownik
budowy: Janusz Błażejewicz.
Obiekty oceniała komisja konkursowa pod
przewodnictwem dr. hab. inż. Roberta Wójcika,
prof. UWM. Członkami komisji byli: mgr inż. arch.
Ewa Rombalska, mgr inż. Joanna Sopella,
mgr inż. Maciej Kotlarski i dr inż. Zenon Drabowicz.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Przypomnę
jeszcze, że konkursy odbywają się pod patronatem
wojewody warmińsko-mazurskiego.

OPINIE LAUREATÓW
Wiesław Gołaszewski, członek W-MOIIB
prezes WPB „Rombud” Olsztyn:

Zgłaszamy do konkursu nasze wyróżniające się realizacje. Uważaliśmy, że budynki przy ul. Dorantta zasługiwały
na nagrodę ze względu na architekturę i rozwiązania projektowe, np. wentylacja z rekuperacją, ogródki na parterze.
Wcześniejsze nasze osiągnięcia, to pierwsze miejsce za budynki mieszkalne przy ul. Kromera w Olsztynie, docenione
za nieprzeciętną lokalizację w centrum z widokiem na Zamek
Krzyżacki. Jury dostrzegło też „nasz” Park Technologiczny w Elblągu z dwupowłokową elewacją i inteligentnymi instalacjami, w konstrukcji żelbetowej
szkieletowej ze ściankami działowymi, wykonanymi z płyt g-k i podniesioną
podłogą. Rozwiązania te umożliwiają łatwe kształtowanie wewnętrznej przestrzeni w zależności od potrzeb użytkowników. Wybudowaliśmy nagrodzone
lądowisko dla helikopterów na dachu Polikliniki MSW w Olsztynie. Na przygotowanej konstrukcji żelbetowo-stalowej francuska firma ułożyła panele
kompozytowe. Wewnątrz paneli poprowadzone są rury ogrzewające płytę
lądowiska zapobiegające oblodzeniu.
Poza chęcią pochwalenia się wykonawstwem, konkurs jest też bez wątpienia promocją firmy. Wręczanie nagród ma uroczystą oprawę, odbywa
się zawsze w Dniu Budowlanych, z udziałem władz miasta i województwa,
przedstawicieli firm budowlanych z regionu i mediów. W obecnych czasach,
gdzie panuje rynek zamawiającego, taka promocja jest bardzo istotna. Dlatego, jeżeli tylko uważamy, że nasze obiekty są godne tytułu Budowy Roku,
to je zgłaszamy.
Przypomnę przy okazji, że spółka Rombud została założona w 1994 r.
Zajmujemy się budownictwem ogólnym, wznosimy budynki użyteczności publicznej, szpitale, przychodnie, sale sportowe. Od blisko dziesięciu
lat prowadzimy także działalność deweloperską. Zaliczamy się do grupy
średnich przedsiębiorstw z przychodami rocznymi w granicach 50 mln zł,
zatrudniamy 140 osób.
oprac. BK
Fot. WPB Rombud Olsztyn

Anna Szymczak, prezes zarządu „IPB” Iława:

opracowała Barbara Klem

W konkursach na najlepsze budowy uczestniczymy od 1996 r.
W tegorocznej edycji nagrodzone zostały aż cztery nasze
obiekty. Chcemy poddawać się ocenie niezależnych fachowców
z różnych dziedzin, bo dzięki temu wiemy, jak prezentują się
nasze dokonania na tle konkurencji. Z drugiej strony, zdobyte nagrody podnoszą prestiż firmy, umacniają jej wizerunek
w oczach klientów i partnerów. A to jest dla nas najważniejsze.
IPB kojarzy się wszystkim z solidnością, wiarygodnością
i silną pozycją na rynku budowlanym, ale także z 50-letnią tradycją. Osiąganie
sukcesów wiąże się z trudną i żmudną pracą. Budowanie marki IPB przez pół wieku polegało na budowaniu priorytetowych wartości dla naszych klientów, takich
jak: pewność, bezpieczeństwo, wiarygodność, terminowość. To był i wciąż jest
nasz pomysł na sukces. Dzięki temu dzisiaj IPB to silna firma, wizytówka Warmii
i Mazur, marka doceniana przez klientów.
Od początku istnienia IPB wybudowało: 20 tysięcy mieszkań, 52 obiekty przemysłowe, 27 obiektów handlowo-usługowych, 25 obiektów oświatowych, 18
obiektów szpitalnych, 12 hal i sal sportowych, osiem hoteli, w tym trzy z basenami
oraz wiele innych. Specjalizujemy się w tematach trudnych i skomplikowanych –
inwestycjach o krótkich cyklach realizacji i wysokich wymaganiach inwestorów.
Oprócz usług budowlanych, realizujemy również działalność deweloperską i prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych.
***
– Chciałbym podkreślić, że nad budową nagrodzonych obiektów czuwał zgrany zespół inżynierów, a to przecież podstawa sukcesu. Nasza kadra to świetni
fachowcy z uprawnieniami i doświadczeniem. Dzięki temu wszelkie wymogi,
które stawiali nam inwestorzy, zostały dotrzymane. W tym miejscu serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój wkład w realizację tych inwestycji. Przede
wszystkim gratuluję kierownikom nagrodzonych budów: Mirosławowi Kosopudowi, Danielowi Szymczakowi i Rafałowi Stempniewskiemu – dodaje Krzysztof
Ostrowski, wiceprezes zarządu ds. technicznych IPB.
oprac. BK
Fot. IPB Iława
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Informatyczne nowinki w kosztorysowaniu robót budowlanych

Inżynier Warmii i Mazur

Komputer ci to policzy

Wiele osób jest przekonanych, iż w kosztorysowaniu nic nowego już się nie wymyśli, w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania zmian w programach kosztorysowych, do których wszyscy się przyzwyczaili. Wbrew temu poglądowi, producenci
oprogramowania stawiają na stałe doskonalenie swoich produktów, stąd w Normie Expert firmy Athenasoft pojawiło się szereg
nie stosowanych wcześniej rozwiązań służących usprawnieniu pracy kosztorysantów.

Norma Expert to następca Normy Pro. Projektując
tę aplikację, jej twórcy musieli zmierzyć się nie tylko
z wyzwaniami wynikającymi z zastosowania nowej
technologii, lecz także z oczekiwaniami, iż będzie
to produkt co najmniej tak dobry, jak Norma Pro,
uznawana za jeden z najlepszych programów kosztorysowych na polskim rynku. Rozwijana od 2003 r.
Norma Pro zyskała uznanie w branży dzięki m. in.
intuicyjnej obsłudze, obszernej, stale rozwijanej
bazie katalogów oraz ciągle ulepszanej funkcjonalności wycen, analiz i weryfikacji kosztorysów.
Pierwsze nowe rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę, pojawiły się w module przedmiarowania. Przedmiarowanie to funkcjonalność dostępna
niemal w każdym programie do kosztorysowania,
a jednocześnie jeden z najbardziej czasochłonnych
i obarczono dużą ilością błędów etap sporządzania
kosztorysu. Stąd tak duże znaczenie mają wszelkie
ułatwienia, jakie można tu zaoferować użytkownikowi. W Normie Expert takimi ułatwieniami są m. in.
import obmiarów z aplikacji CAD-owskich zapisanych w plikach *.ifc oraz obmiarów z urządzeń PDA
(Personal Digital Assistant) i plików tekstowych;
mechanizm sygnalizujący błędne wyrażenia obmiarowe; wyświetlanie podpowiedzi przy odwołaniach,
wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych;
wbudowany moduł „Wykopy” czy też obsługa wielopoziomowych struktur sum częściowych.
Normę Expert charakteryzuje również nowoczesny interfejs z możliwością edycji w oknach dialogowych lub panelach. Wstążka poleceń ułatwia dostęp do najważniejszych funkcji programu oraz kart
widoków, dzięki którym można szybko przełączać
się pomiędzy widokiem przedmiaru, kosztorysu,
zestawieniami i wydrukami. W ten sposób zapewniono elastyczne środowisko pracy umożliwiające
użytkownikowi dostosowanie wyglądu programu
do swoich preferencji.

Nowa aplikacja oferuje wiele możliwości
graficznej prezentacji
wyników pracy kosztorysanta. Osoby preferujące szybkie rozwiązania
skorzystają z gotowych
szablonów, z kolei bardziej wymagający użytkownicy mogą niemal
dowolnie kształtować
format wydruków. Unikalnym rozwiązaniem
jest możliwość obserwowania na bieżąco
zmian, jakie są wprowadzane w szablonach
lub opcjach drukowanych kosztorysów. Dla
uproszczenia poruszania się po wydrukach
wprowadzono drzewo
nawigacyjne oraz opcję wyszukiwania słów
kluczowych na podglądzie wydruku. Dodatkowo wydruk kosztorysu
można wyeksportować
do pliku zapisanego
w jednym z popularnych formatów, takich
jak: PDF, HTML, XLS lub
w formie bitmapy JPG, BMP, PNG czy TIFF, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną.
Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego
oraz różnorodność oprogramowania stosowanego
na kolejnych jego etapach, kluczową staje się kwestia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi

aplikacjami. Potrzeba takiej komunikacji nabiera
szczególnego znaczenia w kontekście zarządzania
inwestycjami w oparciu o BIM. Dzięki możliwości
importu plików w formatach IFC i NWD Norma
Expert może pracować w środowisku BIM, korzystając z danych pochodzących z projektów sporządzonych w takich technologiach i przekazując dalej
dane kosztorysowe, np. do aplikacji przeznaczonych
do zarządzania projektami.
Norma Expert wczytuje kosztorysy z większości popularnych aplikacji kosztorysowych, takich
jak Zuzia, Rodos, Seko i inne. Proces wymiany danych pomiędzy dostępnymi na rynku programami
do kosztorysowania wspiera uniwersalny format
wymiany danych ATH, opracowany przez Athenasoft. Przedmiary do Normy Expert mogą być importowane z plików w formatach PDF, NWD, IFC
i CSV, zaś gotowe kosztorysy zapiszemy dodatkowo
w formacie XML.
Podsumowując rozważania o informatycznych
nowinkach wspomagających pracę kosztorysanta
należy zauważyć, że producenci programów komputerowych wprowadzają udogodnienia dzięki uwagom użytkowników. Wykorzystując doświadczenia
kosztorysantów informatycy wprowadzają zmiany,
które pozwalają przyśpieszyć i ułatwić naszą pracę.
dr inż. Jacek Zabielski, członek W-MOIIB
Marta Kowalec, Athenasoft Warszawa

Inżynier Warmii i Mazur

Co każdy inżynier powinien wiedzieć o ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

Z własnym fundamentem

w teorii

Wymagania dotyczące ścian oddzielenia przeciwpożarowego są jednym z podstawowych zagadnień działu VI Bezpieczeństwo
Pożarowe, zawartego w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1422).

Przepisy przeciwpożarowe zawarte w ww. rozporządzeniu są bardzo obszerne. Nie da się ich
omówić w krótkim artykule. Postaram się zająć
państwa uwagę jedynie temtam ścian oddzielenia
przeciwpożarowego.
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego stosuje
się np. w przypadku potrzeby podziału budynku
na mniejsze strefy pożarowe albo w sytuacji wymagającej zbliżenia budynku do granicy działki
lub sąsiedniego budynku. Zgodnie z § 272 ust. 2
ww. rozporządzenia: „Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki
mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami
i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi
ognia, powinny być sytuowane w odległości nie
mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej
działki, niż jest to określone w § 12.”
Natomiast z § 272 ust. 2 rozporządzenia wynika, iż: „§ 272. 1. Odległość ściany zewnętrznej
wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić
co najmniej połowę odległości określonej w § 271
ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu
określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków
PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej
Q większą od 1.000 MJ/m2, lecz nie większą niż
4.000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu – budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której
mowa w § 271 ust. 1.”
Jeżeli warunki określone w § 272 ust. 1 lub ust. 2
nie mogą być spełnione, to rozwiązaniem jest zastosowanie – w odległości od granicy mniejszej
niż przewidziana w przepisie – ściany oddzielenia

przeciwpożarowego. W przypadku ściany zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy przepis § 272
ust. 3 wprost przewiduje obowiązek zastosowania
ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
Odległości określone w § 271 dotyczą odległości
między zewnętrznymi ścianami budynków, niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.
Wynika z tego, że jeżeli jedna ze ścian jest ścianą
oddzielenia przeciwpożarowego odległości określone w § 271 – nie obowiązują.
W § 232 podane są wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Znając klasę odporności
pożarowej budynku (ustaloną na podstawie § 212)
można określić klasę odporności ogniowej ściany
oddzielenia przeciwpożarowego.
Zgodnie z § 232 ust. 6 w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego mogą być otwory wypełnione materiałem przepuszczającym światło takim
jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie,
jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie
przekracza 10% powierzchni ściany. Wypełnienie
to musi mieć klasę odporności ogniowej zależną
od wymaganej klasy odporności ogniowej ściany
oddzielenia przeciwpożarowego i jej przeznaczenia. Zgodnie z § 232 ust. 1 w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego mogą być otwory obudowane
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane
za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego
zamknięcia przeciwpożarowego.
Zgodnie z § 232 ust. 1 ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonana z materiałów niepalnych. Styropian jest materiałem palnym. Wynika
z tego, że ściana oddzielenia przeciwpożarowego
nie może być ocieplona styropianem.
Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach II SA/Gl 460/15 z 6 listopada

2015 r. wynika, że wymóg niepalności dotyczy
również warstwy izolacji termicznej.
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego muszą również spełniać w ymagania określone
w § 235:
QQ „§ 235. 1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie
odporności ogniowej nie niższej od odporności
ogniowej tej ściany.
QQ Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy
wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany
zewnętrznej budynku lub na całej wysokości
ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas
z materiału niepalnego o szerokości co najmniej
2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
QQ W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie
dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego
o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności
ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem;
przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.
QQ W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki
lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości
poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić
ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy
świetlików nieotwieranych o klasie odporności
ogniowej co najmniej E 30.”
Andrzej Stasiorowski,
W-MOIIB

Doprowadzanie gazu ziemnego do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują instalacje zasilane gazem płynnym

Ziemny kontra LPG
Jeżeli do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie jest doprowadzona sieć
gazowa, w większości przypadków w poszczególnych lokalach są zainstalowane
kuchenki gazowe na gaz płynny.

Zgodnie z § 157 ust. 5 rozporządzenia ministra
infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r.,
poz. 1422): „5. Instalacje gazowe zasilane gazem
płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach
niskich.” Powinny tu być spełnione warunki określone w § 177-179 rozporządzenia. Jeżeli w miejscowości jest sieć gazowa, właściciele pojedynczych
lokali uzyskują pozwolenie na wykonanie instalacji
gazowej i tę instalację wykonują.

W projekcie budowlanym, zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Z 2016 r., poz. 290),
zawarte jest oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. W oświadczeniu
tym projektant stwierdza nieprawdę. Taki projekt
nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Według § 157 ust. 6 rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych: „Zabrania się stosowania
w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci
gazowej.”
Projektant naraża się na odpowiedzialność: karną – złożył fałszywe oświadczenie i naraził na niebezpieczeństwo ludzi, cywilną – inwestor będzie
mógł żądać wyrównania poniesionych strat i zawodową – na podstawie przesłanki określonej
w art. 95 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Nie

ma tu winy organu administracji architektoniczno-budowlanej, dlatego, że organ ten nie jest
uprawniony do merytorycznej weryfikacji projektu architektoniczno-budowlanego.
Moim zdaniem, odpowiedzialność może ponosić również kierownik robót. Kierownik powinien
znać przepis § 157 ust. 6 rozporządzenia i zwrócić
na to uwagę projektantowi.
W praktyce zdarza się tak, że o naruszeniu prawa dowiaduje się organ nadzoru budowlanego.
Występuje do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej o usunięcie z obrotu prawnego pozwolenia na wykonanie instalacji
i zakazuje użytkowania tej instalacji.
Jeżeli w budynku jest gaz płynny, podpowiadam tylko jedno wyjście. Wspólnota podejmuje
uchwałę o wykonaniu instalacji we wszystkich lokalach, wykonuje tę instalację i usuwa butle z gazem z budynku.
Andrzej Stasiorowski,
W-MOIIB
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Inżynier Warmii i Mazur

Planowanie przestrzenne a proces inwestycyjny

Konflikt z przestrzenią

Obecny system planowania przestrzennego w Polsce, obowiązujący od 2003 r. zakłada podział kompetencji na trzech poziomach
zarządzania przestrzenią: krajowy, regionalny i lokalny. Nie wchodząc w rozważania na temat poziomu krajowego i regionalnego, chociaż to właśnie na tych poziomach podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące strategicznych inwestycji, dalszą
analizą objęto systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym (miasta lub gminy).
System planowania przestrzennego na poziomie
lokalnym składa się z dwóch podstawowych instrumentów planistycznych: dokumentu o charakterze
strategicznym, jakim jest studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej: studium), opracowywanego dla całego obszaru
miasta lub gminy oraz podstawowego instrumentu
planistycznego, jakim jest miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) opracowywanego dla wybranych fragmentów
miasta lub gminy. Na terenach, gdzie nie uchwalono
planów miejscowych możliwe jest wydanie decyzji
o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy jednak podkreślić,
że zgodnie z założeniami systemu, decyzja miała
być instrumentem uzupełniającym (wyjątkowym)
w sytuacji, gdy tzw. dobre sąsiedztwo pozwala
na ustalenie charakteru i skali nowej zabudowy.
W studium nie ustala się przeznaczenia terenu,
co wydaje się trudne do zrozumienia, chociażby
w kontekście niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. art. 154). W studium określane są jedynie kierunki przyszłego
zagospodarowania przestrzeni, w tym również
możliwość, a także charakter zabudowy. Studium
jest dokumentem o zupełnie innej skali (najczęściej rysunek sporządza się w skalach 1:10.000 lub
1: 25.000), co pozwala spojrzeć na przestrzeń miasta
lub gminy w sposób całościowy. Studium zawiera
przede wszystkim wytyczne dotyczące zasad sporządzania planów miejscowych, a także ustalenia
wynikające z analizy uwarunkowań rozwoju miasta
lub gminy. Studium, w przeciwieństwie do planu
miejscowego nie jest aktem prawa lokalnego (nie
jest zawarte w treści uchwały).
Relacja pomiędzy planem miejscowym a studium wynika z unormowań ustawowy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozwiązania
przyjęte w planie miejscowym nie mogą być sprzeczne z ustaleniami studium. Zatem nie można w planie miejscowym ustalić przeznaczenia terenu, które
byłoby niezgodne ze studium. Stąd dosyć rozpowszechniony pogląd, również w orzecznictwie sądowym, że ustalenia studium rodzą skutki prawne,
w tym również skutki finansowe. Tymczasem wyznaczenie w studium kierunków zabudowy daje możliwość opracowania w przyszłości planu miejscowego, w którym dopiero ustalane jest przeznaczenie
terenu (np. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ZN – tereny zieleni naturalnej. Plan
miejscowy składający się z części tekstowej (ustalenia) i graficznej (rysunek) zawartych w uchwale rady

Podstawowym instrumentem planistycznym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

gminy. Nie można odczytywać ustaleń lub rysunku
planu w sposób wybiórczy, tylko we fragmencie dotyczącym danego terenu. Tekst planu zawiera zarówno
ustalenia ogólne – odnoszące się do całego obszaru,
jak i ustalenia szczegółowe – odnoszące się do wybranych (oznaczonych na rysunku planu) terenów. Plan
miejscowy reguluje w sposób jednoznaczny sposób
zagospodarowania terenu oraz sposób zabudowy.
Może również wyznaczać tereny wyłączone z możliwości zabudowy. W tym aspekcie ujawnia się tzw.
władztwo planistyczne gminy, oznaczające możliwość
ograniczania prawa własności w ramach uchwalonej
polityki przestrzennej samorządu lokalnego.
Na terenach, gdzie nie obowiązuje plan miejscowy możliwe jest wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu
terenu, a w przypadku przedsięwzięć publicznych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katalog celów publicznych
określony został w art. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach odrębnych.
Należy w tym miejscu podkreślić,
że zgodnie z założeniami systemu
decyzje o warunkach zabudowy
miały być narzędziem wyjątkowym, uzupełniającym w stosunku
do planów miejscowych. Tymczasem stały się instrumentem powszechnie stosowanym. Gminy
zrezygnowały z opracowywania
planów miejscowych próbując
prowadzić politykę przestrzenną
niezależnie od ustaleń zawartych
w studium (decyzja o warunkach
zabudowy nie musi być zgodna z jego ustaleniami). Z punktu

widzenia doraźnych interesów rozwiązanie wydaje
się kuszące, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnych konfliktów przestrzennych.
Obserwowano sytuacje, w których w wyniku wydanych decyzji przekreślane były ustalenia studium
dotyczące np. kierunków rozwoju układu komunikacyjnego. Jedyną obroną w takim przypadku jest
jak najszybsze opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tym celu
możliwe jest zawieszenie postępowania w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy na dziewięć
miesięcy. Jeżeli w tym czasie plan miejscowy nie
zostanie uchwalony, postępowanie należy wznowić
i wydać decyzję. Biorąc pod uwagę skomplikowaną
i długotrwałą procedurę opracowania planu miejscowego w większości przypadków interwencja taka
jest nieskuteczna.
Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania
obecnego systemu zarządzania przestrzenią trwa
dyskusja o przyczynach nienajlepszego stanu polskiej przestrzeni. Jako jedną z przyczyn można wskazać niedostateczne pokrycie obszaru planami miejscowymi. Zamiast tego w wielu miastach i gminach
decyzje o warunkach zabudowy stały się podstawowym instrumentem planistycznym. Takich przyczyn
w trwającej dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i zawodowym wskazuje się znacznie więcej.
Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o dosyć
zadziwiających przypadkach, w których projektant
budynku po jego zaprojektowaniu ze zdziwieniem
dowiaduje się, że na danym terenie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który określa np. poziom posadowienia parteru lub
maksymalną wysokość. Zdarza się również ignorowanie wyznaczonych w planie linii zabudowy, albo
wskaźników intensywności zabudowy. Jeżeli dzieje
się to na etapie projektowania, to konsekwencje nie
są jeszcze zbyt drastyczne, natomiast w sytuacji, gdy
zabudowa została zrealizowana, skutki przestrzenne
(nie mówiąc o skutkach finansowych) są poważne
i długotrwałe.
Od kilkunastu miesięcy trwają prace nad wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
który zakłada całkowitą przebudowę systemu planowania przestrzennego w Polsce. Podstawowym
instrumentem zarządzania przestrzenią pozostaną
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a decyzje o warunkach zabudowy w praktyce
przestaną być wydawane. Planowanie przestrzenne
zostanie powiązane z polityką finansową samorządu (plan miejscowy będzie pociągał za sobą zmianę
uchwały budżetowej) oraz w maksymalnym stopniu
upublicznione (partycypacja społeczna na każdym
etapie). Wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę
będzie powiązane z obowiązkiem ich jednoczesnego
uzbrojenia, co powinno doprowadzić do znacznego
podniesienia standardu przestrzeni.
Dr inż. Dariusz Łaguna,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Pracownia Urbanistyczna „MD Project” Olsztyn
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Inżynier Warmii i Mazur

XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w W-MOIIB

Krok do przodu

2 lipca 2016 r. kolejnych 105 „nowo upieczonych” inżynierów uzyskało decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Do egzaminu
pisemnego w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane podeszło 121 osób w sześciu specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Sesja rozpoczęła się egzaminem pisemnym dla
wszystkich specjalności 20 maja 2016 r. o godzinie
10. Zgodnie z art. 14. ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) inżynieryjnych: mostowej, drogowej, kolejowej,

||

Egzaminy i decyzje o nadaniu
uprawnień budowlanych
to jedno z najważniejszych
wydarzeń w każdej izbie
inżynierów budownictwa.
„Świeżo upieczonym”
inżynierom gratulował Mariusz
Dobrzeniecki, przewodniczący
Rady W-MOIIB

||

Sesję wiosenną podsumowaliśmy 2 lipca. Osoby z najlepszymi wynikami
zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i „izbowymi” upominkami

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Bogusław
Tański – dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych
oraz członkowie Rady W-MOIIB i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB. Wszystkim państwu
serdecznie dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością a młodym inżynierom
serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
Marta Firlej-Najmowicz,
obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
W-MOIIB, Fot. Archiwum W-MOIIB

hydrotechnicznej, wyburzeniowej;
4) instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych; cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; elektrycznych i elektroenergetycznych.
Do egzaminu pisemnego podeszło łącznie 121
osób, zdały 102, co daje zdawalność na poziomie
84,3%. Do egzaminów ustnych, które odbyły się
w kolejnych dniach aż do 29.05.2016 r., podeszło
łącznie 126 osób, zdało 105 – zdawalność 83,33%.
Ogólna zdawalność w sesji I/2016 wyniosła 83,82%
(dla porównania łączna zdawalność w sesji II/2015
– 82,87%). Dotychczas Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa nadała 2.140 uprawnień
budowlanych.
Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyła się 2 lipca 2016 r. w sali
konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie. Naszymi gośćmi byli m. in.: Mirosław Pampuch – poseł na Sejm RP, Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Maciej Kotarski – W-MINB, dr inż. Jacek
Zabielski – prodziekan ds. budownictwa Wydziału

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
UW-M w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski – dziekan Wydziału Nauk o Środowisku
UW-M w Olsztynie, doc. dr inż. Jarosław Niedojadło
– dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej
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OC z profitami

Odpowiedzialność cywilną członków PIIB określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174). Górnym
limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu
do jednego zdarzenia, jest suma gwarancyjna w wysokości
50.000 euro.
Polska Izba IB wynegocjowała z STU Ergo Hestia dodatkowe przywileje dla swoich członków. Jest to m. in. ochrona
ubezpieczeniowa zdarzeń, które standardowo nie podlegają
ubezpieczeniu jak np. szkody powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego oraz
szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, czy wyrządzone
w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych,
techniczno-budowlanych oraz innych zawierających obliczenia
statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe
i wyboczeniowe, analizy konstrukcji z koniecznymi opisami
oraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową, a także wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego.
Ponadto każdy z członków bez dodatkowych opłat jest
objęty dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem oc
w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia
kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna
w pierwszym przypadku wynosi milion złotych, w drugim
– 5 tys. zł na każde zdarzenie i nie więcej niż 500 tys. zł
na wszystkie wypadki łącznie.
Dla inżynierów, którzy potrzebują ponadstandardowej
ochrony, Ergo Hestia przygotowała ofertę ubezpieczeń dodatkowych.

Korzystaj bezpłatnie

Serwis Budowlany, e-Sekocenbud, Serwis BHP i Prawo
ochrony środowiska – to bezpłatne portale dostępne dla
członków PIIB na stronie www.piib.org.pl.
E-Sekocenbud umożliwia dostęp do obszernej bazy
aktualnych i archiwalnych: cen materiałów, sprzętu budowlanego, wyposażenia i urządzeń. W portalu znajduje
się też zakładka „Baza wiedzy” – informacje o nowościach
technicznych, aktualizacjach prawnych dotyczących branży
budowlanej wraz z interpretacjami, porady ekspertów
w dziedzinie kosztorysowania, a także wybrane artykuły
z prasy branżowej. Serwis Budowlany to informacje z zakresu
prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości i prawa mieszkaniowego
oraz prawa zamówień publicznych. Usługa zawiera m. in.:
analizy problemów, orzeczenia, komentarze eksperckie,
wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników,
bazy teleadresowe i miejscowe plany zagospodarowana
przestrzennego.
Serwis bhp zawiera tematyczne akty prawne z zakresu bhp,
prawa pracy oraz przepisów właściwych dla odpowiednich
gałęzi gospodarki i rodzajów prac, m.in. budownictwa. To także
zbiór komentarzy eksperckich z praktycznymi przykładami
i rozwiązaniami.
Prawo ochrony środowiska zawiera 3.500 ujednoliconych
tekstów aktów prawnych z zakresu: ochrony zasobów środowiska, dostępu do informacji o środowisku, programów ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony środowiska
w działalności inwestycyjnej, przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska, samorządu terytorialnego, organów
i instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska, przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej.
Zachęcamy do korzystania z serwisów.
oprac. BK

Inżynier Warmii i Mazur

W gronie osób, które co roku upamiętniamy
tradycyjnym, pierwszolistopadowym zniczem,
znajdują się członkowie Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
którzy odeszli z naszego grona.
W ostatnim półroczu
z głębokim żalem pożegnaliśmy:

Wa l de m a r a C z y r k ow s k i e g o
M ic h a ł a Da n i k a
J a n a D z i e k o ńs k i e g o
K a zi m ier z a Fir lej a
B o gd a n a G a bi ńs k i e g o
R y sz a r d a Gi e r sz y ńs k i e g o
Woj c i e c h a M a r c e l e g o
Je ż ow s k i e g o
A n dr z e j a K a m i ńs k i e g o
L e sz k a K o ś n i k a
E u ge n i usz a K o sz e w s k i e g o
Henry k a M ą k ę
M a r k a P odk ow ę
J a n a R u d n ic k i e g o
W i t ol d a Ż e ł u b ow s k i e g o

Pozostaną w naszej pamięci

Non omnis moriar

Inżynier Warmii i Mazur

reklama
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Od dwudziestu lat pracujemy dla Ciebie w całym kraju
a od teraz nasze biuro na wyciągnięcie ręki: Białystok, ul. Sienkiewicza 82, tel. 509 238 533, mail: mgr@aarsleff.com.pl
Aarsleff →
budownictwo mieszkaniowe, kubaturowe,
przemysłowe, hydrotechniczne, kolejowe;
elektrownie wiatrowe, drogi i autostrady,
obiekty sportowe i rekreacyjne.

na zdjęciach:
budowa obwodnicy DK16 w Olsztynie, przebudowa elewatora Ewa, budowa kompleksu „Przystań,
hotel & SPA” na olsztyńskim jeziorze Ukiel, budowa linii energetycznej 400 kV Ostrołęka—
—Olsztyn, przebudowa nabrzeża w Sarbinowie, budowa „Centrum Rekreacyjno-Sportowego
«Ukiel» w Olsztynie”, marina w Elblągu, budowa falochronu w Świnoujściu, przebudowa kładki
w Mikołajkach.

