Jacek Szer : - Dla wielu wykonawców
inwestycji problemem jest duża liczba aktów
prawnych, funkcjonująca w obszarze
budownictwa. W codziennej pracy może
im brakować czasu na studiowanie
kolejnych zmian przepisów - str. 8

Zdzisław Sipiera: - Mazowsze to

największy w kraju plac budowy. Tu
wydamy ponad połowę środków przeznaczonych w kraju na budownictwo
infrastrukturalne. To szansa dla
inżynierów - str. 3

Inżynier

Janusz Zieliński: - Nasza uczelnia

spełnia twórczą rolę w regionie płockim. Z IV Forum Budowlanego wynosimy różne propozycje do zrealizowania w praktyce. Podejmiemy je
w działalności na uczelni - str.7
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Perspektywy dla budownictwa
2016 rok, to jeden z trudniejszych okresów po transformacji. To czas,
w którym rozpoznawaliśmy kierunki zmian, postępujących w budownictwie, pod wodzą nowego, wiodącego w tej ważnej dziedzinie gospodarki
ministra. Kilka miesięcy temu, wyraziliśmy nadzieję, że powołanie resortu infrastruktury i budownictwa, powinno dobrze rokować dla naszego samorządu.
Opracowywany kodeks urbanistyczno-budowlany dobrze koresponduje z kształtowaniem
zadań dla obu członów nazwy ministerstwa. Wiadomość, że trwają przygotowania do uruchomienia pierwszych placów budów, w ramach programu „mieszkanie +”, stała się pierwszym sygnałem o praktycznych wymiarach, istotnych decyzji, podjętych przez rząd i parlament. Pozytywny
rozwój tej inicjatywy to prawdziwy powód do radości dla nas - budowlanych, ponieważ nic tak nas
nie cieszy, jak czekające nowe zadania inwestycyjne.
Zastanawiając się nad czekającymi nas obowiązkami, z niepokojem obserwujemy zjawiska
świadczące o opóźnieniu w zagospodarowywaniu środków w ramach nowej perspektywy unijnej, które w założeniu powinny być przeznaczone na zagospodarowanie infrastruktury i trakcji
w kolejnictwie oraz źródeł i linii przesyłowych w energetyce. Te, ogromne zadania, stanowiłyby
perspektywę wspaniałych przedsięwzięć i miejsc pracy dla naszego środowiska.
Przy tej okazji muszę podzielić się inną niepokojącą refleksją. Pamiętamy, że w Dniu Budowlanych minister Adamczyk oświadczył z dumą, że w tymże dniu projekt Kodeksu, dzieło Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa został przekazany do konsultacji. Zapowiedział - niestety
- również, że konsultacje odbywać się będą jak zwykle w pośpiechu. Wywiązaliśmy z tego trudnego
zadania, ale wiemy, że ilość uwag, przy docenianiu pozytywnych elementów Kodeksu, jest jednak
ogromna. Jaki będzie los konsultacji i czas implementacji Kodeksu?
Mamy nadzieję, że resort poważnie potraktuje naszą pracę i nasze dążenie, by nowe prawo dobrze służyło budownictwu i inwestycjom. Liczymy na to, że znane z przeszłości zwyczaje,
że urzędnicy rządowi wiedzą wszystko lepiej, odeszły w niebyt.
W oparciu o rozmowy z przedstawicielami resortu, możemy sądzić, że tym razem ministerstwu
nie chodzi o bicie rekordów, ale o ustanowienie dojrzałego, zrozumiałego prawa.
Tymczasem „robiąc swoje” mogę poinformować z satysfakcją, że szczególnie dobrze przebiega proces przyznawania uprawnień. W styczniu wręczone zostały kolejnej, dużej grupie inżynierów, z sesji jesiennej 2016. W 2016 roku uprawnienia uzyskało 812 inżynierów – to bardzo
dobry wynik, zbliżony do najlepszego, osiągniętego w roku 2015 (846 osób).
Z przyjemnością odnotowuję u inżynierów wzrost zainteresowania udziałem w zajęciach doskonalenia zawodowego, konferencjach i czytelnictwem prasy fachowej.
Także inicjatywa utworzenia Koła Młodych w Izbie okazała się trafiona. Jego członkowie
organizują wycieczki na budowy, szczególnie cenne dla naszych młodych koleżanek i kolegów,
budujących swoje doświadczenia zawodowe.
Jesteśmy w okresie przygotowania do dalszych spotkań w gminach i powiatach, które będą
poświęcone zagadnieniom upraszczania i usprawniania procesów inwestycyjnych. Tę akcje uważamy za ważną, z uwagi na potrzebę tworzenie atmosfery zrozumienia dla naszych postulatów,
stawianych pod adresem regulacji prawnych, w środowiskach władzy terytorialnej.
Kontynuujemy współpracę z samorządami w ramach Mazowieckiego Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego. Aktualnie uczestniczymy w staraniach związanych z organizacją konferencji na temat etyki i odpowiedzialności zawodowej z udziałem parlamentarzystów na
terenie Parlamentu. Podjęto już działania związane z organizacją corocznego pikniku rodzinnego samorządowców. W ślady naszych inicjatyw związanych z jednoczeniem samorządowców,
idą okręgowe izby innych regionów.
Na koniec, nieco informacji o naszej aktywności integracyjnej, stanowiącej odskocznię
od pracy zawodowej. Wkroczyliśmy w piąty rok organizacji turniejów brydża porównawczego
na naszym terenie. W pierwszy wtorek stycznia było to 52. spotkanie, sprzyjające rozwojowi tej
dyscypliny w naszym środowisku. Popularność turniejów w Warszawie nie zmienia się grupując na każdym ok 120 osób. Nasi siatkarze znakomicie spisują się w rozgrywkach warszawskiej
ligi firmowej, zdobywając po raz kolejny, w ub.r., puchar za pierwsze miejsce w rywalizacji tury
jesiennej. Wzrasta popularność zawodów pływackich organizowanych w Ostrowi Mazowieckiej
o puchar przewodniczącego MOIIB. Ostanie zawody zgromadziły 19 zespołów z Mazowsza, Litwy
i innych izb. Startujemy z powodzeniem w sportach zimowych, w żeglarstwie w ramach imprez
organizowanych przez Izby dysponujące warunkami do uprawiania tych dyscyplin.
Wkraczając w rok 2017 z umiarkowanym optymizmem, wierzę, że nie zabraknie pracy dla
koleżanek i kolegów, gotowych do podejmowania coraz bardziej wymagających zadań.
Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Rady MOIIB

godziny pracy biura:
poniedziałki i czwartki : 09.00-18.00
wtorki, środy: 08.00-16.00
piątki: 08.00-14.00
Biuro Izby:
sekretariat biura: pok. 126
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 50,
GSM 693-933-031
fax. 22 868 35 49
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Przewodniczący Rady MOIIB
sekretariat: pok. 126
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
tel.: 22 868 35 50 wew. 145
Komisja Rewizyjna
przyjęcia interesantów pok. 122
dyżury w czwartki, godz. 14.00-15.00
Komisja Kwalifikacyjna:
sprawy nadawania uprawnień budowlanych
i tytułu rzeczoznawcy - parter, wejście II
pok. 11, 12
dyżury: pon. i czw. godz. 16.00-18.00
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
sekretariat - przyjęcia interesantów pok. 120
dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00
tel. wew. 135
Sąd Dyscyplinarny
sekretariat - przyjęcia interesantów - pok. 120
dyżury - środa - godz. 10.30-13.30
tel. wew. 145
Dział Członkowski:
przyjęcia nowych członków
i wydawanie zaświadczeń - pok. 101
telefon bezpośredni: 22 878 04 11
Dział Doskonalenia Zawodowego:
czytelnia norm i czasopism: pok. 121
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10,
wew 140 i 141
BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów
tak jak w biurze w Warszawie
Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów
tel.: 693 933 032
e-mail: btciechanow@maz.piib.org.pl
n

Ostrołęka
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel.: 693 933 033
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl
n

Płock
09-402 Płock, ul. Jachowicza 2, III p. pok 67
budynek Filii Politechniki Warszawskiej
tel.: 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl
n

Radom
26-600 Radom, ul. Wodna 13/21, I p. pok. 204
budynek Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
tel.: 693 933 035
e-mali: btradom@maz.piib.org.pl
n

Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
tel.: 693 933 036
e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl
n

Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Programowa:
Przewodniczący: Mieczysław Grodzki
Członkowie: Andrzej Bratkowski,
Jerzy Kotowski,
Leonard Runkiewicz.
Nakład: 18.000 egz.
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ojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera uświetnił 23 stycznia br uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych inżynierom, nadanych przez MOIIB.
- Pracujcie - stwierdził z troską wojewoda - bo jesteście potrzebni gospodarce.
Wasz zawód zmienia się i wiedza raz nabyta na uczelni musi być aktualizowana.
Wybraliście profesję, która wymaga ustawicznego aktualizowania. W tym pomogą
wam koledzy z Izby. Korzystajcie z ich
doświadczenia i z tego, co proponują w ramach szkoleń. Ta wiedza pomoże wam w
sprawnym funkcjonowaniu na budowie, a
eksperci Izby podpowiedzą, jak unikać kłopotów.
Mazowsze to największy region kraju
i wielki plac budowy. Liczy 5,5 mln mieszkańców, a to więcej niż w niejednym państwie. Odpowiednio wielka jest też skala
problemów, zwłaszcza, że co drugi mieszkaniec, żyje w aglomeracji stołecznej.
Wojewoda zwrócił uwagę na dużą skalę
realizowanych i planowanych inwestycji
na terenie województwa mazowieckiego.
- Prowadzimy rozległe inwestycje drogowe i kolejowe. Tu wydamy ponad połowę
środków przeznaczonych w całym kraju na
budownictwo infrastrukturalne - podkreślił.
Następnie życzył inżynierom, odbierającym uprawnienia, wielu sukcesów w życiu
zawodowym.
Dr Marian Płachecki, przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB witał inżynierów i gratulował im zdobycia certyfikatów, Podkreślił, że uprawnienia w roku
2016 uzyskał tu, co piąty inżynier w kraju.
- Szanujcie swój dyplom, zawód - mówił do
młodych - szanujcie swoją karierę inżynierską i pamiętajcie, że samorząd zawodowy
nie jest po to, by dyscyplinować was, ale by
pomagać w wykonywaniu samodzielnych
funkcji na budowie. Pogratulował szczególnie inżynierom specjalności sanitarnej,
którzy musieli zdawać najbardziej obszerny egzamin, obejmujący zakresem wiedzę
z kilku specjalności.
Mieczysław Grodzki zaprezentował inżynierom bliżej Izbę, koncentrując się na
jej działalności na rzecz środowiska zawodowego, a więc na ułatwianiu dostępu do
informacji zawodowej, do nowych publikacji, czasopism. Wspomniał o działalności

812 nowych specjalistów z uprawnieniami na Mazowszu

Młodzież wiedzie prym
Pomyślne ukończenie sprawdzianu „gotowości” do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie - staż zawodowy na budowie, zdany test z teorii i egzamin ustny
- kończy etap wstępny kariery inżyniera budowlanego. Ze względu na dużą liczbę
nominowanych po jesiennej sesji - 426 osób - uroczystości trzeba było podzielić na
trzy części. Odbyły się one 19 i 23 stycznia br - dwie. W ostatnim roku po certyfikaty
sięgają coraz młodsze roczniki. Dominują młode, wręcz „studenckie” twarze, sporo
pań, a to wszystko znaczy, że inżynierowie nie czekają długo po dyplomie i szybko
zdobywają uprawnienia.

pracować na swoje nazwiska.
Przypomniał, że oprócz uprawnień budowlanych, osobom
o odpowiednim statusie zawodowym i doświadczeniu, przyznawane są tytuły rzeczoznawcy budowlanego.

integracyjnej w środowisku i o możliwości
uprawiania sportu w kilku dyscyplinach,
uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych. Wartością samą w sobie jest ubezpieczenie od następstw zdarzeń na budowie, prowadzone w ramach składki
członkowskiej w MOIIB. Przewodniczący zachęcił do zapisywania się
do Izby, wskazując na liczne korzyści dla członków.
Przewodniczący PZITB Oddziału Warszawskiego, Ryszard Rak,
zaprezentował bratnią organizację
inżynierską, która blisko współdziała z MOIIB. Zwrócił uwagę,
że obecni na sali zaczynają dopiero
pisać swoją biografię zawodową i

Eugeniusz Koda, przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej podsumował
ostatnią sesję jesienną, którą
pomyślnie ukończyło 82 proc.
wszystkich, którzy przystępowali do egzaminów.
Mieczysław Grodzki zwrócił uwagę,
że jedną z powinności członków Izby jest
przestrzeganie przepisów prawa i etyki zawodowej. To warunek, by nie mieć kłopotów z nadzorem budowlanym, czy okręgowym sądem dyscyplinarnym.
- Nie należy traktować Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej jak oskarżyciela - zastrzegał się dr Dariusz Walasek
Okręgowy Rzecznik - Wiem, jak wielka
odpowiedzialność spoczywa na pracy inżynierów budownictwa. Wystarczy jednak
postępować w zgodzie z prawem i etyką,
a nie będzie problemów. Nie będziemy się
spotykać, a to będzie oznaczało, że zawód
wykonujecie prawidłowo.
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Mieczysław Grodzki poinformował o powstaniu Koła Młodych przy
MOIIB. Zaprosił, by „nowo promowani” inżynierowie przystąpili do
„młodzieżówki” Izby.

o egzaminów ustnych w sesji jesiennej 2016
przystąpiło 516 osób, a pomyślnie zdało egzamin 423 osoby. W ten sposób odnotowaliśmy
wynik zbliżony do najlepszego roku - 2015 roku,
dobry wynik, kiedy uprawnienia uzyskało 846
osób - uprawnienia uzyskało w całym 2016 roku
- 812 osób.

Wręczenie certyfikatów poprzedziło uroczyste złożenie przysięgi,
w której inżynierowie przyrzekali
przestrzegać prawa i etyki zawodowej, dbać o prestiż zawodu zaufania społecznego, a następnie został
wzniesiony toast lampką szampana
przez przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, w którym życzył
młodej kadrze sukcesów na krajowych budowach.
Następnie odbyło się
uroczyste
wręczenie
certyfikatów.
Podobnie jak w poprzednich latach nowo
promowani zjawiali się
w Izbie razem ze swoimi pociechami. Tak
promował swego tatę
czteroletni Franek Reda:
- Mój tata ma na imię Piotrek i jest
inżynierem. Chciałem tu z nim być, bo
to dla niego ważne. Ma mało czasu, bo
ciągle pracuje, a ja chciałby,m by był
dłużej ze mną w domu.
Franek powiedział nam, że też zostanie inżynierem - tak jak tata, Piotrek
Reda. A my sądzimy, że uprawnienia
pozwolą tacie Franka na awans w pracy i wyższe zarobki
Po uroczystości większość jej
uczestników ustawiła się w kolejce,
bo złożyć deklaracje o członkostwo
w Izbie.

W ostatniej sesji szczególnie dobry wynik
uzyskali inżynierowie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kiedy to spośród 241 osób, które
przystąpiły do egzaminu ustnego, pomyślnie zakończyło go 215 osób, co daje wynik 89 proc. zdawalności, przy przeciętnej wszystkich specjalności
82 proc. W specjalności instalacyjno elektrycznej
zdawalność wyniosła 55 proc. i wynik ten wskazuje, że zarówno uczelnie, jak i sama Izba organizując szkolenie przed egzaminami - powinny tę grupę
otoczyć większą uwagą.

Wyniki egzaminu ustnego
jesień 2016

Specjalność

zdało

nie zdało

Konstrukcyjna
Budowlana

241

215

Instalacyjna
-Sanitarne

107

81

26

Instalacyjna
Elektryczna

93

59

34

Inżynieryjna
-Drogowa

38

34

4

16

15

1

5

4

1

12

11

1

4

4

4

516

423

93

Inżynieryjna
Mostowa
Instalacyjna
Telekomunikacyjna
Inżynieryjna
Kolejowa
Inżynieryjna
Hydrotechniczna
Razem

26

Wyniki egzaminu pisemnego
jesień 2016

Specjalność
Konstrukcyjna
Budowlana
Instalacyjna
-Sanitarne

Przystąpiło
do egz.

Zdało

Nie zdało

224

213

11

91

77

14
8

Instalacyjna
Elektryczna

67

59

Inżynieryjna
Drogowa

37

35

2

15

15

-

4

3

1

16

13

3

3

3

-

457

418

Inżynieryjna
Mostowa
Instalacyjna
Telekomunikacyjna
Inżynieryjna
Kolejowa
Inżynieryjna
Hydrotechniczna
Razem
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Spotkanie ze studentami

Spotkanie ze studentami Collegium Mazovia w Siedlcach

MOIIB reprezentowali: zastępca przewodniczącego Rady Roman Lulis oraz przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Eugeniusz
Koda. Roman Lulis zapoznał studentów
z działalnością i zadaniami MOIIB wynikającymi z ustawy o samorządach inżynierów.
Zaznaczył, że w świetle obowiązujących
przepisów wszystkie osoby, które podejmują
samodzielne funkcje w budownictwie mają
obowiązek przynależności do Izby. Poinformował, że dla członków MOIIB organizowane są liczne zajęcia doskonalenia zawodowego z zakresu zagadnień budowlanych
i legislacji gospodarczej oraz zapewniony
dostęp do wybranych branżowych tytułów
prasowych. Z kolei Eugeniusz Koda zapoznał zebranych z istotą i sensem uprawnień
budowlanych, które dla absolwentów kierunków technicznych stanowią przepustkę
do wykonywania zawodu w budownictwie.
Poinformował, że w wyniku ustawy „deregulacyjnej” przywrócono możliwość uzyskania uprawnień budowlanych i podejmowania
samodzielnych funkcji bez ograniczeń w
zakresie wykonawstwa, osobom z wykształceniem na poziomie inżynierskim. Osoby ze
średnim wykształceniem technicznym mają
możliwość uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie. Przewodniczący Eugeniusz Koda
wiele uwagi poświęcił omówieniu praktyki
zawodowej i jej dokumentowaniu. Zaznaczył,
PCL_001-17_INZYNIER_PRASA_210x148_v2.pdf
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Izba, praktyki i uprawnienia
23 grudnia ubr. w siedzibie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami Collegium Mazovia. Na spotkanie
przybyła kadra naukowa oraz liczne grono studentów. Przybyłych powitała rektor dr Bożena Piechowicz.

że rozporządzenie w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, z 25
września 2014 r. wprowadziło zmiany w zakresie dokumentowania praktyki zawodowej.
Dziennik praktyk zastąpiono oświadczeniami
potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej, podpisywanymi przez opiekunów tych
praktyk, zawierającymi nazwę zadania, czas
praktyki formę zatrudnienia.
1

24.01.2017

Prof. Koda poinformował studentów, że
praktykę zawodową odbywa się po uzyskaniu
dyplomu ukończenia wyższej uczelni. Można zaliczyć do niej także praktykę odbytą po
ukończeniu III roku studiów lub po uzyskaniu
tytułu technika. Musi być ona potwierdzona
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Z udokumentowaną praktyką przystępuje się do egzaminów pisemnego i ustnego
przed Komisją powołaną przez Izbę. Pozytywny wynik obu egzaminów daje prawo do
uzyskania uprawnień. Studenci zadawali liczne pytania, a wiele osób było zainteresowanych, rozpoczęciem praktyki zawodowej już
po ukończeniu 6. semestru. Na zakończenie
Rektor uczelni podziękowała przedstawicielom MOIIB za przyjęcie zaproszenia i przekazanie istotnych dla młodych inżynierów
i studentów informacji.
Elwira Sawicka

16:52
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Wydarzenia

Świąteczne spotkanie w MOIIB

Rok wielu spełnień

15

grudnia
wybraliśmy
sobie na tradycyjnie sympatyczne spotkanie
świąteczne w gronie które
przepracowało kolejny rok
i zaproszonych przyjaciół.
Przewodniczący Rady MOIIB
powitał gości honorowych:
Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
- Jacka Szera, Sekretarza
Generalnego PZITB - Wiktora Piwkowskiego, naszych
prezesów Andrzeja Rocha Dobruckiego i prof.
Zbigniewa Grabowskiego,
prezesa
Fundacji Pro Seniore - Andrzeja Surowieckiego, członków prezydium Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z prezydentem Pawłem Trojankiem na
czele oraz koleżanki i kolegów z Warszawy
i ośrodków terenowych przybyłych na to
uroczyste spotkanie.

P

rzybyłych na spotkanie przywitał prezes Zarządu RRFSNT NOT Waldemar
Fabirkiewicz. W imieniu Rady MOIIB
życzenia świąteczne przekazał Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB Marek Ziomka. Uczestniczyli w nim:
dr Maria Pierzchalska - Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej,
Rafał Rajkowski - członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Zbigniew
Gołąbek - radny Sejmiku Mazowieckiego,
Leszek Margas - wicestarosta radomski,
prof. Tomasz Wasilewski - Dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii
i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
przedstawiciele Zarządu Radomskiej Rady
FSNT NOT, stowarzyszeń naukowo-technicznych,
Szczególnej rangi nadała zgromadzeniu
tradycyjna obecność biskupa ordynariusza
Diecezji Radomskiej, Henryka Tomasika,

Przebieg wydarzeń roku podsumował
nasz Przewodniczący, kolega Mieczysław
Grodzki, a opisał je na str. 2 naszego pisma.
Jacek Szer, przekazał wszystkim życzenia świąteczne od ministra infrastruktury
i budownictwa, ale także w nawiązaniu
do toczącej się dyskusji wokół Kodeksu
Budowlanego, przedstawił główne założenia, eksponując korzystne w nim zapisy.
Podzielił się również swoim optymizmem
w stosunku do realnego rozwoju w zakresie
budownictwa, który widać w liczbie wydawanych pozwoleń na budowę. Wspomniał
też o znaczeniu i ważności nowej ustawy
o wyrobach budowlanych.
Andrzej Dobrucki przekazał mazowieckim budowlanym życzenia, aby najbliższy
rok pozwolił zrealizować ich zawodowe
i osobiste oczekiwania. Poinformował
o przebiegu prac nad realizacja budowy
siedziby przy ul. Kujawskiej Nie podzielił

optymizmu przedmówcy w sprawie kodeksu, przede wszystkim ze względu na brak
widocznych sygnałów o poważnym potraktowaniu uwag i propozycji merytorycznych, pochodzących z naszego budowlanego środowiska.
Następnie goście i członkowie Izby
wymieniając świąteczne i noworoczne
życzenia, przełamywali się tradycyjnym
opłatkiem. Spotkanie, przy skromnym poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy, było okazją do „pogadania” i podzielenia się wszechstronnymi spostrzeżeniami,
na które w codziennych kontaktach brak
czasu. Spotkania opłatkowe to zawsze bardzo sympatyczna okazja do odnowienia
wielu relacji koleżeńskich i omówienia
sposobów ich wzmocnienia.
Jerzy Kotowski

Spotkanie w Radomiu
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16 grudnia 2016r. w Domu Technika w Radomiu odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne środowiska technicznego regionu, organizowane corocznie przez
Federację SNT NOT przy współudziale Mazowieckiej OIIB.

który zechciał odwiedzić radomskich techników. Podniosłego charakteru w celebrowaniu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia; a także dla wymiany serdecznych
życzeń przy akcie łamania się opłatkiem,
nadali Ks. Biskup Henryk Tomasik oraz
ks. Wojciech Rudkowski - proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej.
Świątecznego nastroju dopełnił koncert
kolęd z wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu.
Katarzyna Barska

Wydarzenia
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IV Forum Budowlane w Płocku

Nowe możliwości w budownictwie
C

ałość wydarzenia wpisana została
w obchody jubileuszu 50-lecia. Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
oraz obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Płocku. Imprezie
patronowali: Rektor Politechniki Warszawskiej, Prezydent Miasta Płocka
oraz Przewodniczący MOIIB. Komitet
organizacyjny pracował pod przewodnictwem dr inż. Artura Kopera, a naukowy pod kierunkiem prof Romana
Marcinkowskiego. W imprezę zaangażowały się przedsiębiorstwa, władze
miasta i powiatu, organizacje zawodowe i społeczne, media, nauczyciele
akademiccy oraz studenci. W formule
tegorocznego Forum znalazły się: konferencja naukowo-techniczna Aktualne
problemy naukowo-techniczne budownictwa, wystawy i wystąpienia promocyjne firm oraz warsztaty szkoleniowe
dla inżynierów budownictwa.
W czasie konferencji odbyły się sesje poświęcone problematyce konstrukcyjnej, geotechnicznej, technologiczno-organizacyjnej, badaniu wyrobów
i materiałów budowlanych, problemom
eksploatacji obiektów i energooszczędności w budownictwie. Referaty zostały
wydane w postaci monografii Aktualne
problemy naukowo-techniczne budownictwa.
W trakcie sesji zaprezentowano szereg interesujących referatów, wśród
których szczególna uwagę wzbudził wykład prof. Tomasza Błaszczyńskiego
Nanotechnologia - nowe możliwości w
budownictwie. Przedstawiane były także
zagadnienia recyklingu i upcyklingu w
architekturze i w konstrukcjach, koncepcje wykorzystania technologii druku 3D
w budownictwie, a także problemy rewitalizacji zabudowy zabytkowej.

Prof Wojciech Włodarczyk i dr Andrzej Kopera

Rektor Janusz Zieliński

W dniach 16 i 17 listopada 2016r. w Płocku odbyło się IV Forum Budowlane.
Wydarzenie to organizowane jest w cyklu dwuletnim, a jego głównym organizatorem jest Instytut Budownictwa z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Współpracę przy organizacji Forum
podjęli: Mazowiecka OIIB, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego oraz Towarzystwo
Naukowe Płockie.

W ramach warsztatów prowadzone zostały
dwa szkolenia, zrealizowane przez zaproszone do współpracy firmy: INTERsoft - BIM
w 90 minut oraz BOLIX - Ocena stanu technicznego, diagnostyka i sposoby renowacji
starych ociepleń ścian budynków.
Firmy branży budowlanej, zorganizowały
stoiska promocyjne oraz przedstawiły w formie wykładów swoje oferty w zakresie: izolacyjności cieplnej elementów zewnętrznych
budynków (firma SCHÖCK), problematyki
izolacyjności akustycznej ścian i stropów
(Stowarzyszenie BIAŁE MUROWANIE),
oprogramowania do projektowania konstrukcji Midas nGen (firma JD ENGINEERING),
sprężonych systemów stropowych (firma
RECTOR), produktów polietylenowych – folii izolacyjnych i polimerowych geomembran
(spółka WARTER Polymers).

W IV Forum Budowlanym wzięli udział
pracownicy naukowi, inżynierowie-projektanci, doktoranci i studenci oraz uczniowie
Zespołu Szkół Budowlanych z Płocka. Impreza otwarta była bowiem dla wszystkich
zainteresowanych.
W uroczystości rozpoczęcia Forum
wzięli udział m.in.: prorektor Politechniki Warszawskiej i dziekan Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW
prof. Janusz Zieliński, Prezydent Miasta
Płocka Andrzej Nowakowski, zastępca
przewodniczącego Rady MOIIB Roman
Lulis, przewodniczący Okręgowej Komisji
Rewizyjnej MOIIB Konrad Włodarczyk,
Ewa Jaszczak - kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
Krzysztof Marcinkiewicz - przewodniczący PZITB Oddziału Płockiego, przedstawiciele NOT FSN-T, Starostwa Powiatowego,
urzędów i przedsiębiorstw budowlanych.
Gromkimi brawami przywitano prof. Wojciecha Włodarczyka, seniora profesury
uczelni, niezwykle zasłużonego uczonego,
byłego prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, cenionego nauczyciela, inżyniera budownictwa, konstruktora,
zastępcę naczelnego redaktora „Inżynierii
i Budownictwa”, który czynnie uczestniczył w pracach Komitetu Naukowego
i Rady Programowej Forum.
Forum dodatkowo wzbogaciła uroczystość otwarcia Skwerku studenckiego.
Skwerek jest dumą studentów budownictwa i będzie polem do dalszych badań oraz
instalacji innowacyjnych systemów technicznych (czytaj - str. 9).
Organizatorzy IV Forum Budowlanego
- Płock 2016
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Wywiad

Budowlani czekają na kodeks
Rozmowa z Jackiem Szerem, Głównym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego

Jak Pan ocenia obecny stan przepisów
budowlanych i realizację ich w praktyce przez budowlanych?
- Z moich obserwacji wynika, że dla wielu
wykonawców inwestycji jest pewnym problemem duża liczba aktów prawnych i ich nowelizacji, funkcjonująca w obszarze budownictwa. Myślę, że w codziennej pracy może
im brakować czasu na studiowanie kolejnych
zmian przepisów i zapoznawanie ze zmieniającymi się wymaganiami i obowiązkami.
n

Wkrótce - mamy nadzieję - otrzymamy nowe prawo budowlane. Czy ma
ono szanse naprawić luki i złe rozwiązania zawarte w starej ustawie?
- Nowe prawo, czyli Kodeks urbanistyczno
-budowlany, ma być jedną księgą zawierającą
n

wszystkie ważne dla budownictwa zagadnienia. Z założenia, z jednej strony - ma je uporządkować, z drugiej uprościć i unowocześnić
wiele procedur. Sądzę, że w ten sposób zostanie spełniony postulat różnych środowisk
i inwestorów o ułatwienia dotyczące inwestycji budowlanych. Projekt Kodeksu został
poddany bardzo szerokiej dyskusji instytucjonalnej, społecznej i środowiskowej. Każdy
miał możliwość zgłoszenia swoich refleksji
i uwag, także krytycznych. To bardzo ważne,
bo zgromadzony został w ten sposób bogaty
materiał, który jest dziś poddawany analizie
przez zespół opracowujący Kodeks.
Często ze strony inżynierskiej pada zarzut, że rząd i ustawodawcy nie liczą się
z opiniami praktyków.Tak było przez poprzednie 2 kadencje. Czy w ocenie Pana
rząd uważniej słucha budowlanych?
- Z informacji pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika,
że w konferencjach konsultacyjnych wzięło
udział kilka tysięcy uczestników, zwróco-

BIM nabiera kształtów
owstaje coraz więcej inicjatyw, podejmujących to wyzwanie.. Jednostkami inicjującymi są firmy informatyczne, oferujące
różne formy oprogramowań,, obsługujących
poszczególne etapy procesu inwestycyjnego.
Przeważają programy pozwalające realizować projekty wielobranżowe, ułatwiające
budowę obiektów kubaturowych i liniowych.
Kolejne „wcielenia BIM” umożliwiają nie
tylko sprawną realizację inwestycji, także
jej rozliczenie, a po oddaniu do użytkowania
- łatwe zarządzanie i eksploatację. W ramach
tych firm, tworzą się zespoły prowadzące
szkolenia w zakresie posługiwania się ich
produktami.
Powstała niedawno w ramach Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa, fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
stawia sobie za cel prowadzenie akcji informacyjnej dla inwestorów prywatnych i publicznych oraz użytkowników obiektów. Ta,
niezwykle cenna inicjatywa, ma za zadanie,
za pomocą skutecznej edukacji, przełamać rezerwę w stosunku do tego całkowicie innego
od dotychczasowej praktyki, kompleksowego

Wiele krwi budowlanym psuje wciąż
praktykowana zasada przy wyłanianiu
zwycięzców przetargów, że wygrywa
najtańsza oferta? Czy zmieni się podejście do tego problemu?
- Przetargi znajdują się poza właściwością
działań nadzoru budowlanego, ale miejmy
nadzieję, że problemy, o których Pan mówi,
zostaną rozstrzygnięte.
n

n

BIM (Building Information Modelling), który dla wielu osób, zajmujących się
budownictwem, kojarzy się z idealną, lecz odległą wizją realizacji inwestycji,
nabiera kształtów.

P

no się z pisemną informacją do ponad 200
podmiotów publicznych, odbyło się wiele
spotkań bilateralnych. Wydaje mi się więc,
że oznacza to poważne traktowanie głosów
różnych osób i środowisk.

podejścia do realizacji i użytkowania obiektów inwestycyjnych.
Rada programowa fundacji skupia ekspertów reprezentujących różne zawody i zaangażowanych w we wdrażaniu BIM w Polsce.
Reprezentują oni wyższe uczelnie techniczne, organizacje i stowarzyszenia branży
budowlanej, samorządy zawodowe budownictwa. W pracach fundacji uczestniczą praktycy obcujący, na co dzień z tą problematyką.
Nawiązano już kontakty do pięciu ministerstw
i organów administracji lokalnych. Pozwala to mieć nadzieję na stworzenie atmosfery sprzyjającej wzrostowi popytu na usługi
w tym zakresie. To z kolei, jest warunkiem
rozwoju i konsolidacji jeszcze rozproszonych
ośrodków dążących do rozwijania z nakładem
niebagatelnych kosztów, osiągnięcia kompetencji własnej kadry. O zainteresowaniu tym
tematem, może świadczyć wzrastająca liczba
uczestników spotkań i konferencji, jak ostatnia, która odbyła się 29 listopada 2016 r. pod
hasłem NOWE OBLICZE BIM.
Równolegle do działań komercyjnych,
obserwujemy wzrost zainteresowania me-
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Czy współpraca na linii nadzór budowlany i inżynierowie układa się dobrze? Jak Pan to ocenia? Czy ma Pan
jakieś uwagi i złe doświadczenia?
- Często i przy wielu okazjach powtarzam,
że bardzo ważną sprawą jest przestrzeganie
etyki zawodowej. Inżynierowie, jako osoby sprawujące samodzielne funkcje techn

todologią BIM, a także zwiększoną aktywność, przedstawicieli władz. Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło
we wrześniu ub.r. w odpowiedzi na interpelację sejmową posła Pawła Pudłowskiego,
cykl konsultacji poświęconych problematyce
wdrażania BIM w Polsce.
Oczekujemy konkretnych i efektywnych
działań, bez których wdrażanie nowoczesnego podejścia do działalności inwestycyjnej,
przebiegać będzie o wiele za wolno. Szereg
państw europejskich, uznając wagę tematu,
energicznie wspiera inicjatywy i zaangażowane, w tym temacie, podmioty gospodarcze.
W ten sposó możliwe jest systematyczne rozszerzanie zakresu stosowania BIM. Polska
pozostaje, jak na razie, mimo niewątpliwego
potencjału innowacyjności i kompetencji,
widocznego, w jakości usług świadczonych
przez polskich inżynierów zleceniodawcom
zagranicznym - jeszcze daleko z tyłu.
Bardzo obiecujące są oddolne inicjatywy
OIIB. Spotkania demonstracyjne i prezentujące w sposób przystępny metodologię BIM
są aktualnie realizowane w zainteresowanych
tematem organizacjach pozarządowych związanych z budownictwem. Widać w nich szansę na zaangażowanie młodych inżynierów,
w podnoszenie kompetencji kadr, uczestniczących bezpośrednio w poszczególnych fazach procesu. Godne naśladowania jest wspieranie inicjatyw młodych członków Izby z
własnego terenu umożliwiając im prezentację
własnych osiągnięć, wymianę doświadczeń

Studenci dla uczelni
niczne w budownictwie są do tego przecież
zobligowani. Przestrzeganie zasad i norm
zawodowych oraz etycznych leży w interesie każdego z nich, bo pozwala oszczędzić
wielu kłopotów. Jest też w interesie nadzoru
budowlanego, który dzięki temu na pewno
znacznie rzadziej musiałby reagować na nieprawidłowości, zgłaszając je do izb samorządu czy nawet prokuratury.
Jak Pan ocenia współpracę nadzoru z
naszą Izbą? Co można w niej, usprawnić?
- Współpracę z samorządem zawodowym
inżynierów oceniam dobrze. Chociaż zdarzają się różne sytuacje i czasem mamy odmienne stanowiska, to zawsze udaje się nam
dojść do porozumienia. Od pewnego czasu
zwracam uwagę na konieczność poprawienia
płynności przepływu informacji, pomiędzy
organami nadzoru budowlanego a izbami samorządu zawodowego, w celu skuteczniejszego i szybszego eliminowania przypadków
naruszania prawa.
Cenię sobie także spotkania oraz wspólne
narady nadzoru budowlanego i samorządu
zawodowego, na których można wymienić
informacje i uwagi dotyczące bieżących
działań oraz przedyskutować zasady rozwiązywania problemów.
n

n

Skwerek studencki pod patronatem MOIIB

Nauka i wypoczynek
16 listopada 2016 r. przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej Filii
w Płocku nastąpiło uroczyste otwarcie Skwerku studenckiego. Wydarzenie było
częścią obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności Uczelni. Partnerem głównym
projektu była MOIIB.

Dziękuję za rozmowę
Mieczysław Wodzicki

i nawiązywanie kontaktów zawodowych. Tę
szansę trzeba koniecznie wykorzystać, wzbogacając funkcję izb regionalnych o element
integrujący młode kadry inżynierskie, które poza dotychczasowym, obligatoryjnym
uzyskaniem uprawnień, mogą skorzystać
z regionalnego forum wymiany informacji
i wspólnych treningów, posługiwania się posiadanymi narzędziami do projektowania,
wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Miejmy nadzieję, że inne Izby
zainspiruje aktywność kolegów.
Połączenie omawianej powyżej edukacji
potencjalnych zleceniodawców z przygotowaniem kadry, potrafiącej sprostać wymogom
nowej metodologii może przynieść oczekiwane efekty pod warunkiem równoległego
prowadzenia skoordynowanych akcji przygotowujących i jednych i drugich do świadomego podjęcia oczekujących nas wszystkich
wyzwań. Świadomy zleceniodawca musi zaryzykować i powierzyć inwestycję zespołowi,
wiedząc jednak dokładnie, czego powinien
się spodziewać. Z kolei jedynie zgrany zespół
wielobranżowy, porozumiewając się z zamawiającym tym samym językiem, może podjąć
się wykonania zleconej pracy, bez obawy dostarczenia negatywnego precedensu odsuwającego następną próbę zrażonego Inwestora
na czas nieokreślony.
„Wiedzieć to jeszcze nie wszystko. Wartość
tworzy dopiero umiejętność a ta rośnie w miarę praktycznego stosowania”.
Jacek Janota-Bzowski

str 9

O

biekt został zainicjowany oraz wykonany przez studentów Koła Naukowego Budownictwa „Konstruktor”. Każdy, kto działa w murach uczelni odnajdzie
na Skwerku przestrzeń do wypoczynku
na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane przez siedmioro studentów budownictwa Filii PW w Płocku:
Aleksandry Brzóski, Marcina Serwacha
oraz Damiana Pancyka, Arkadiusza Rzeplińskiego, Wiktora Sporczyka, Mateusza
Stawickiego i Huberta Szulca.
Poza funkcją użytkową Skwerku, spełnił on ważną rolę w zrealizowaniu praktyki zawodowej, przez jego wykonawców.
Miejsce, gdzie powstał, stało się pierwszym
placem budowy, zarządzanym przez przyszłych inżynierów. Konstrukcja została tak
pomyślana, żeby stworzyć możliwość nauki
wykonywania deskowania, zbrojenia, układania
kostki brukowej oraz organizacji wykopu, dostaw
materiałów budowlanych,
montażu elementów stalowych. Ponadto, studenci zadbali o estetykę
przestrzeni wokół całego
obiektu, na przykład przez
zagospodarowanie zieleni.

Zanim jednak nadszedł etap
wykonawstwa, tak, jak w przypadku wszystkich większych
robót budowlanych, należało
podjąć kwestie formalne. Ze
względu na rodzaj działki, rozpoczęcie prac należało zgłosić
odpowiedniej jednostce. W
tym miejscu, studenci mieli okazję do samodzielnego
przygotowania i dostarczenia
dokumentów Urzędowi Miasta, a także do współpracy
z profesjonalnym biurem architektonicznym.
Środki na budowę Skweru pozyskano,
z pomocą władz, z funduszu inwestycyjnego
Uczelni oraz, samodzielnie przez studentów,
od sponsorów z firm zewnętrznych. Członkowie Koła zapoznali się z formułą i procedurą przygotowania umów i dopełniania
wewnętrznych formalności w Politechnice
Warszawskiej. Cała inicjatywa rozwinęła
nie tylko umiejętności twarde zespołu, ale
również szereg kompetencji miękkich, jak
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie
projektem, a nawet wystąpienia publiczne.
Uroczystość otwarcia umiejscowiono
w okresie szczególnym dla Politechniki
i studentów - pomiędzy Dniem Politechniki
Warszawskiej (15 listopada) a Międzynarodowym Dniem Studenta (17 listopada).
Wzięli w niej udział przedstawiciele MOIIB: zastępca przewodniczącego Rady- Roman Lulis oraz Hanna Marszałek - Kierownik Biura w Płocku. Samo wydarzenie
oraz Partnerzy projektu zostali uwiecznieni na tablicy pamiątkowej, odsłoniętej
przez Prorektora ds. Filii PW w Płocku,
prof. Janusza Zielińskiego oraz przedstawiciela studentów, Arkadiusza Rzeplińskiego.
Aleksandra Brzóska
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Sekrety Warszawy

Najtrwalsza prowizorka w stolicy
Amalia Szałachowska

K

to z nas przeprawiając się mostem Świętokrzyskim na prawy lub lewy brzeg Wisły
zastanawia się, kiedy powstał, co kryje się w
zakamarkach historii jego budowy? Czy zastąpił inną konstrukcję, jak wyglądał krajobraz
południowej części miasta bez charakterystycznych ażurowych piramid? Ciągle gdzieś
spieszymy się, nie mamy na nic czasu. A to
czas właśnie jest istotnym składnikiem mostu
Świętokrzyskiego, bo o jego budowie zaczęto
debatować już w latach 50.
Na łamy tygodnika „Stolica” w roku 1959
przeniosła się burzliwa, trwająca od kilku lat,
dyskusja o przyszłości budowy kolejnej przeprawy przez Wisłę. Redakcja przeprowadziła
ankietę wśród stołecznych fachowców z dziedziny budowy mostów i organizacji ruchu,
których oceny i opinie były publikowane aż
w sześciu numerach „Stolicy” z rocznika 59`.
Wśród ankietowanych znaleźli się m.in.: prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr inż.
Eugeniusz Hildebrand, Dyrektor Naczelny
MPK inż. Edward Domański, prof. Bohdan
Lachert z Katedry Projektowania Architektury
Przemysłowej PW, Dziekan Wydziału Komunikacji PW prof. dr inż. Tadeusz Mazurek czy
Kierownik Studium Planowania Przestrzennego PW prof. dr Stanisław Filipkowski.
Cykl zainicjowany przez „Stolicę” wzbudził duże zainteresowanie wśród urbanistów,
wobec czego do ankiety zaproszono również
mgr inż. arch. Zygmunta Skibniewskiego oraz
Stanisława Jankowskiego - kierownika Pracowni Urbanistycznej „Stare Miasto” i Śródmieście”, który nie
bez pewnej satysfakcji zauważył, że
ankieta przyniosła tak wiele krótkich
i treściwych wypowiedzi, jakich nie
powstydziłaby się żadna Rada Techniczna. Zwrócił również uwagę na
fakt, iż wśród dwóch planowanych
mostów – Wawelskiego i Świętokrzyskiego, pierwszy nomenklaturą nie
przystaje do stołecznej rzeczywistości, proponując mu bardziej adekwatne miano „Mostu Łazienkowskiego”.
Ankieta zatytułowana, „Który most
następny? Wawelski czy Świętokrzyski” w pewnym sensie uporządkowała
myślenie o planowanych w Warszawie
inwestycjach. Opinie ankietowanych
różniły się, przeważał jednak wniosek, iż w obliczu nieustannego rozwoju Grochowa, Gocławka i Saskiej
Kępy, a także na lewo brzeżu – Mokotowa, Wierzbna i Wilanowa, budowa
kolejnych mostów jest nieunikniona.
Część fachowców zauważała, że most
nie rozwiąże istniejących problemów
komunikacyjnych, gdyż będzie tylko

jednym elementem, którego dopełnieniem powinna być nowoczesna obwodnica.
Jednak we wszystkich opiniach przeważał
wniosek, że to właśnie mostowi Wawelskiemu należy się pierwszeństwo. Budowę mostu
Świętokrzyskiego pozostawiono dla następnego pokolenia. Na tle tak jednoznacznych
wniosków, zaskakiwać może fakt, iż rozpisany kilka lat później konkurs na najlepszy
projekt, obejmował obydwa mosty. Jednak to
właśnie Most Łazienkowski wraz z trasą, jako
pierwsze doczekały się realizacji. Do planów
budowy Mostu Świętokrzyskiego „ojcowie
miasta” wrócą wiele lat i jeden prowizoryczny
most później…
17 grudnia 1984 r. na prawym brzegu Wisły, u wylotu ulicy Sokolej słychać było głośny huk bijaka. Rozpoczynała się budowa
jednej z trwalszych, a z całą pewnością najbardziej spektakularnych prowizorek w historii
Warszawy. Tymczasowy most wielokrotnego
użytku, pierwotnie budowany na czas remontu
Mostu Poniatowskiego, w przyszłości zastępować miał kolejne remontowane przeprawy.
Na przyczółku praskim teren pod budowę
mostu przygotowano wcześniej. Zniwelowano i oczyszczono teren oraz zgromadzono
niezbędny ciężki sprzęt oraz materiały do
palowania, wyprodukowane i dostarczone
do Warszawy przez hutę „Batory”. Wbijanie
pali, na których zostanie oparty most, zwany
saperskim, powierzono jednostkom wojsk komunikacyjnych. Ówczesna prasa donosiła, iż
w ten sposób żołnierze jednostek kolejowych
i drogowych pragną uczcić czterdziestą

Inżynier Mazowsza nr 1 (65) styczeń/luty 2017

rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Efektem
prac miały być właściwie dwa mosty saperskie, każdy o szerokości 6 metrów, ustawione
na 14 podporach. Na każdą z podpór składać
się miało kilkanaście pali wbitych na różną głębokość. (…) W maju 1985 r. w prasie
zaczęła pojawiać się nazwa przeprawy. Dotychczasowy most saperski przemianowano
na most Syreny. Prace budowlane i konstrukcyjne postępowały w szybkim tempie, termin
oddania zaplanowano tuż przed lipcowym
świętem. 17 lipca 1985 r.odbyło się uroczyste przekazanie mostu Syreny i przylegającej
trasy komunikacyjnej. Jednostki kolejowe i
drogowe Wojska Polskiego, które brały udział
w budowie mostu wyróżniono honorowymi
odznakami „Za zasługi dla m.st. Warszawy”.
Udział wojska w budowie mostu początkowo
wśród mieszkańców stolicy wywoływał pozytywny odbiór. Na początku lat 90. okazało
się, że „kładka” jak nazywano wówczas most
saperski, nie była tania, ani ... tymczasowa. Z
całą pewnością zaś była pożyteczna. W 1992
r. eksperci oszacowali budowę mostu na 1
mld 160 mln zł, przy okazji liczenia kosztów
wyszło na jaw, że wojsko za czyn społeczny
kazało sobie słono płacić. Mostowi Syreny
nie zagroziła ani jego planowana tymczasowość, ani pochody lodów. Nie zniknął wraz ze
starym systemem. Tymczasowy most Syreny
przetrwał ponad ćwierć wieku, kończąc swoją służbę już w nowym stuleciu - 22 września
2000 r.
Szersza wersja artykułu
na stronie internetowej MOIIB.
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VII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB

P

atronat Honorowy nad zawodami objął
Andrzej Dobrucki - Prezes Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa zaś patronat
medialny - „Inżynier Mazowsza”.
Uczestnicy to członkowie i pracownicy
OIIB, SNT, FSNT NOT, reprezentacje samorządów zawodów zaufania publicznego.
W sumie na starcie stanęło 19 zespołów.
Międzynarodowy charakter imprezie nadał udział drużyny z Litwy zaś wielośrodowiskowy – zespołu Izby Doradców Podatkowych. Systematycznie rośnie liczba
uczestników, o czym wymownie świadczy
liczba 109 zawodników wystawionych na
dystansach 25 i 50 m w stylu klasycznym,
grzbietowym i dowolnym w kilku grupach
wiekowych oraz sztafety. W ostatnich zawodach wyraźnie zwiększył się udział pań.
Zawodników i gości przywitał Mieczysław
Grodzki.
- Rywalizacja wzbudzała chwilami
wielkie emocje, ale tak naprawdę liczyła
się dobra zabawa, sympatyczna atmosfera
i prawdziwy aktywny wypoczynek - mówi
Edward Groniecki, członek Rady MOIIB i zawodnik, który od kilka lat próbuje
swych sił w zawodach. W czasie ostatnich
zdobył trzy złote medale: na dystansie 25
m w stylu dowolnym i klasycznym oraz w
sztafecie męskiej. Startował w kategorii seniorów. - Kto raz uczestniczył w zawodach
będzie starał się wrócić w kolejnym roku.,
tak jak ja - stwierdził - Nie tylko, bowiem
spotykamy się częściowo w gronie znajomych, poznanych właśnie na poprzednich
zawodach. Tak naprawdę zwycięzcami byli
wszyscy startujący w zawodach.
Prymat dzierżyły dwie drużyny: OIIB
w Poznaniu - zwycięzcy zawodów i Warszawy, która zdobyła drugie miejsce. Pod
nazwami swoich miast występowały zespoły reprezentujące Izby Okręgowe lub biura
terenowe. Ostatecznie czołówka zawodów
to:
I. miejsce - drużyna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
która zdobyła 316 punktów dzięki mocnej obsadzie kobiecej i Puchar (najlepszą

Emocje na basenie w Ostrowi

26 listopada 2016r w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się po raz VII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB.
Organizatorem była Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przy
udziale: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęckie WOPR, Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie.

zawodniczką zawodów, w kategorii open
została Małgorzata Putowska, która dodatkowo otrzymała statuetkę).
II. miejsce - Warszawa z dorobkiem
289 pkt.
III. miejsce - Podkarpacka
„Ośmiorniczka” z 209 pkt.
W zawodach wszystkie oddziały terenowe MOIIB wystawiły swoje drużyny.
Zwycięzcy z rąk Mieczysława Grodzkiego i Romana Lulisa, zastępcy przewodniczą ego naszej Izby otrzymywali medale
i dyplomy. Cele zawodów, jakim były: popularyzacja pływania, jako czynnej formy

uprawiania rekreacji sportowej, spędzania
czasu wolnego oraz promowanie zdrowego
stylu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, jako formy walki ze stresem,
integracja środowisk inżynieryjno-technicznych i umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich - zostały spełnione. Organizatorzy w tym roku podejmą
wysiłek, aby jeszcze bardziej spopularyzować zawody wśród budowlanych oraz innych samorządów. Liczą, że zwiększy się
udział w mistrzostwach pań.
Wszystkie szczegółowe wyniki sportowe można zobaczyć na: http://live.megatiming.pl/
grochowski/2016/11_26_ostrowia/wyniki.htm
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Komunikacja i transport

entralne położenie województwa mazowieckiego i stolicy koncentruje gwiaździsty zbieg dróg o różnym ciężarze gatunkowym
i ogromne nasilenie ruchu samochodowego.
Wszyscy nie raz odczuwamy niedogodności
wynikające z zamieszkiwania w największym
mieście, w tym „zakorkowane” trasy komunikacyjne. Stąd zapewne wszystkich, interesuje
zarówno stan istniejącego układu komunikacyjnego, jak i perspektywy rozwojowe miasta
i okolic w tym zakresie.
Kompleksową informacją i analizą, związaną z układem komunikacyjnym aglomeracji
warszawskiej zajęli się w ramach merytorycznej działalności Izby - przewodniczący Mieczysław Grodzki i jego zastępca, Roman
Lulis, przy cennym udziale członków Koła
Młodych: Karoliny Bańskiej, Radosława
Cichockiego, Daniela Opoki i Tomasza
Rawskiego. Powstała obszerna prezentacja,
obejmująca ponad sto slajdów. Sądząc, że temat jest bardzo interesujący dla nas wszystkich, dokonamy przeglądu zrealizowanych i
planowanych rozwiązań komunikacyjnych,
sygnalizując rozwinięcie niektórych elementów poruszonych w prezentacji, w natępnych
numerach „IM”.
Aktualnie omówimy: Warszawski Węzeł
Komunikacyjny, obwodnice warszawskie; w
tym Wielką Obwodnicę Warszawy, Obwodnicę Ekspresową Drogami Szybkiego Ruchu
tj.: Północną Obwodnicę Warszawy - Trasa
Armii Krajowej (S8) Południową Obwodnicę
Warszawy (POW S2); Wschodnią Obwodnicę Warszawy (WOW S17) oraz warianty Obwodnicy miejskiej i Obwodnicę Śródmiejska.
Zawartość prezentacji obejmuje miejskie trasy przyśpieszone, trasy NS; Olszynki
Grochowskiej; Czerniakowska BIS; Świętokrzyska droga S7; trasy mostów: Północnego,
Krasińskiego i mostu na Zaporze, również
obwodnice ułatwiające wyjazd z Warszawy:
Marek i Raszyna oraz Paszkowianka.
W Warszawskim Węźle Komunikacyjnym zbiegają się cztery drogi krajowe o
znaczeniu międzynarodowym. Są to:
g E30 Nr 2 GP Berlin - Poznań - Warszawa
- Siedlce - Terespol -Mińsk - Moskwa
g E77 Nr 7 GP/S Helsinki - Gdańsk - Elbląg
g Warszawa - Kraków - Chyżne - Budapeszt
g E67 Nr 8 GP Ryga - Białystok - Warszawa
- Piotrków Tryb. - Wrocław - Praga
g E372 Nr 17 GP Warszawa - Lublin
- Hrebenne - Lwów
Dwie drogi krajowe:
g Nr 61GP Warszawa - Ostrołęka - Łomża
- Augustów
g Nr 79 G Warszawa - Góra Kalwaria
- Sandomierz - Kraków - Katowice - Bytom,
13 dróg wojewódzkich z Warszawy do: Nr
580 Kampinos - Sochaczew; Nr 631 Marki
- Nieporęt - Zegrze - Nowy Dwór Maz.; Nr
633 Nieporęt; Nr 634 Wołomin - Tłuszcz; Nr
637 Węgrów; Nr 719 Pruszków - Żyrardów Kamion; Nr 724 Konstancin Jeziorna - Góra
Kalwaria; Nr 801 Karczew - Wilga - Dęblin
- Puławy; Nr 898 Mościska - Babice Stare; Nr
629 Wolska - al. Solidarności - Radzymińska;
Nr 706 17 Stycznia - Wirażowa Nr 711 Bysławska; Nr 717 Al. Jerozolimskie - Niemcewicza.

Sposób na „zakorkowane” trasy komunikacyjne

Przewietrzanie stolicy

Warszawski Węzeł
Komunikacyjny
Wielka Obwodnica Warszawy - W interesie władz woj. mazowieckiego jest, aby
stolicę omijał najcięższy transport samochodowy, stąd dążenie do stworzenia warunków
objazdu miasta. Tę funkcję spełnia Wielka
Obwodnica Warszawy, która pozwala już
w odległości 100 km, w Ostrowi Mazowieckiej skręcić na zachód drogą nr 60 poprzez
Różan, Maków Mazowiecki i Ciechanów,
dalej drogą nr 50 poprzez Płońsk, Wyszogód,
Sochaczew, Żyrardów, Mszczonów, Grójec,
Górę Kalwarię, Kołbiel, Mińsk Mazowiecki,
Łochów.
Mniejsza Obwodnica Warszawy zaczyna
się w Wyszkowie. Należy skręcić na zachód
i drogą nr 62 poprzez Serock, Nowy Dwór
Mazowiecki, Wyszogród dojechać do ringu,
która jest droga nr 50, aby przez Łochów drogą nr 62 dojechać do Wyszkowa.
Obwodnica Ekspresowa Drogami Szybkiego Ruchu (DSR). Kształt jej powstał
w wyniku analizy trasy autostrady A2, która
początkowo miała przebiegać przez Warszawę, ale w wyniku protestów dochodzi
do granic Warszawy od zachodu, i w węźle
Konotopa jest powiązana z drogami ekspresowymi, dochodzącymi z różnych kierunków
do Warszawy. Od zachodu i północy drogami
S7 i S8 a od południa i wschodu - S17 i dalej
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S2. Zadaniem tej obwodnicy jest połączenie
wszystkich wylotów dróg krajowych i rozprowadzenie ruchu wlotowego do wybranych
rejonów miasta z ominięciem dzielnic centralnych oraz zapewnienie szybkich i bezkolizyjnych powiązań pomiędzy poszczególnymi
dzielnicami. Poza rozprowadzeniem ruchu
z autostrady A2 i innych dróg wlotowych,
programem przebudowy warszawskiego węzła drogowego objęto też modernizację wlotów dróg krajowych nr 2, 7, 8, 17, 61 i 79 do
Warszawy oraz pozostałych dróg krajowych
w obrębie aglomeracji warszawskiej. Całość
obwodnicy będzie miała ok 80 km. Odcinek
wykonany wynosi 37,5 km (kolor czerwony).
Obecnie wykonywany odcinek POW wynosi 18,5 km (kolor żółty). Uzupełnieniem
jest wykonana obwodnica Raszyna 14,9 km
(kolor czerwony) oraz Marek 15,4 km (kolor
żółty). Przewidywane do 2020 r., połączenie
POW z A2 wraz z Węzłami Lubelska i Zakręt
będącej częścią WOW (kolor czarny).
Północna Obwodnica Warszawy, długości 23 km jest już wykonana w całości.
Pierwszy odcinek od Marek do Prymasa Tysiąclecia 12,5 km rozpoczęto budowę w 1980
roku. Jej 4 km odcinek od Mostu do Broniewskiego budowano 10 lat. Pierwszy odcinek
rozpoczyna się od Węzła Drewnica, który jest

Komunikacja i transport
początkiem WOW - znajduje się w trakcie budowy w ramach Obwodnicy Marek. Odcinek
od Marek do Prymasa Tysiąclecia to Trasa
Armii Krajowej, na którą składają się Węzły:
Piłsudskiego, Ikea, przewidywany - Olszynka
Grochowska, Głębocka, Łabiszyńska, Marywilska, Modlińska.
Sam Most im. Grota Roweckiego ma 10
pasów ruchu i wraz z węzłami zapewnia
wszystkie niezbędne połączenia. Obecnie zakończony został remont odcinka od Modlińskiej do Powązkowskiej. Odcinek ten ma dwa
ciekawe rozwiązania godne uwagi. Pierwszy
to tunel przezroczysty od ul. Mickiewicza do
Wisłostrady oraz od Wysockiego do Rembielińskiej. Drugi to 2 x po 2 pasy ruchu na tym
odcinku wydzielone także na moście na ruch
tranzytowy. Chcąc zjechać na Wisłostradę
Modlińską lub Jagiellońską należy skierować
się na pas ruchu lokalnego już na Bródnie na
Węźle Rembielińska.
Węzły za Wisłą to: Wisłostrada, Marymoncka, Broniewskiego, Powązkowska, Prymasa Tysiąclecia.
Drugi odcinek od Prymasa Tysiąclecia do
Konotopy 10,5 km składa się z wielu wiaduktów, ścianek szczelinowych przełożonej linii
kolejowej i węzłów: przewidywanego NS z
Trasą nr 7, Lazurowa z przewidywanym połączeniem z Trasą Mostu Północnego, Warszawska i Mory. Węzeł Konotopa zapewnia
połączenie dróg szybkiego ruchu bez możliwości zjazdów z DSR 2 i 8.
Południowa Obwodnica Warszawy
(POW) - zaczyna się Węzłem Konotopa poprzez węzeł Lotnisko do ul. Puławskiej o długości 14,5 km. Węzeł Aleje Jerozolimskie to
tylko włączenie i wyłączenie ruchu z Al. Jerozolimskich. Zapewnia, połączenie z Michałowicami, Regułami, Piastowem, Pruszkowem,
Grodziskiem i Żyrardowem.
Węzeł Opacz jest pełnym węzłem i poprzez obwodnicę Raszyna i Węzeł Salomea
zapewnia najszybszy wjazd do centrum
Warszawy z każdego kierunku. Ciekawostka
- został on wybudowany na dawnych torfowiskach, gdzie grunt był wymieniany do głębokości 7 m.
Węzeł Aleja Krakowska typu karo jest węzłem lokalnym łączącym Raszyn z centrum.
Węzeł Lotnisko to skrzyżowanie POW z
przyszłą trasą S7 Gdańsk - Kraków i S79 do
Sandomierza. Zapewnia wjazd na lotnisko i
szybki dojazd do centrum trasą NS.
Przez Węzeł Okęcie bezpośrednio z A2
dojedzie się do lotniska a przez Węzeł Marynarska i ul. Żwirki i Wigury do siedziby naszej Izby. Obecnie jest realizowany odcinek
od Węzła Puławska do Węzła Lubelska, który
jest podzielony na trzy zadania.
Budowany odcinek ma długości 18,5 km,
posiada 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunel pod
Ursynowem, most przez Wisłę, estakady nad
Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i 5
węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów
Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów”. Docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”,
który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedze-

szyński”. Będą też urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt realizowany jest w systemie „projektuj i buduj”. Nadzór nad wykonawcami ma
firma EGIS Poland. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2020 r.
Zadanie „A” - obejmuje budowę fragmentu drogi o długości ok. 4,6 km od w. Puławska
(bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów
Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod
Ursynowem. Tunel o długości ok. 2,3 km
poprowadzony m.in. pod I linią metra, będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Każda
z dwóch jezdni będzie mieć szerokości ok.
14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny
o szerokości ok. 3,75 metra. Po obu stronach
jezdni zlokalizowane są drogi ewakuacyjne o
szerokości 1 m od krawędzi jezdni. Tunel pod
powierzchnię będzie wchodzić między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, wychodzić na
skarpie, za ul. Nowoursynowską. Wykonawca: Astaldi S.p.A. Wartość umowy: 1 222 236
392,51 PLN brutto.
Zadanie „B” - obejmuje budowę fragmentu drogi o długości 6,45 km od węzła
Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński
wraz z węzłami oraz mostu przez Wisłę. Most
Południowy w ciągu trasy S2 będzie mieć
długość ok. 1,5 km i ok. 45,8 metra szerokości. W obu kierunkach kierowcy będą mieć do
dyspozycji po 4 pasy ruchu. Dodatkowo z obu
stron został zaplanowany ciąg pieszo – rowerowy.. Wykonawca Zadania „B”: Gϋlermak
Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. Oddział
w Polsce i PBDiM. Wartość umowy: 757 643
100,00 PLN brutto.
Zadanie „C” - zaprojektowanie i budowę
odcinka o długości ok. 7,45 km wraz z budową dwóch estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez
węzła) oraz węzła Patriotów na przecięciu
z linią PKP i ul. Patriotów. Wykonawca Zadania „C”: WARBUD S.A. Wartość umowy:
561 660 312,21 PLN brutto
Prace projektowe wszystkich zadań wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zo-
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staną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty
rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 (do czasu na
ukończenie nie wlicza się okresów zimowych
tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wschodnia
Obwodnica
Warszawy
(WOW) - inaczej mówiąc S17 od Węzła
Lubelska poprzez Węzeł Zakręt ze starą S2,
Węzeł Wesoła obok hipodromu wojskowego,
przez Węzeł Rembertów z drogą na Stanisławów, za granicą miasta Węzeł Poligon, Węzeł Zielonka z drogą na Nieporęt do Węzła
Drewnica, do połączenia z budowaną obecnie
obwodnicą Marek. Ostatni odcinek WOW
wyjęto i przełożono do Obwodnicy Marek.
Obwodnica Miejska to trasa Siekierkowska, Olszynki Grochowskiej lub do S8
i przyszłą S7 do Rzymowskiego lub z Olszynki do Trasy Mostu Północnego przez Lazurową, Łopuszańską do Trasy Siekierkowskiej.
Ewentualnie Trasą Siekierkowską prze Żołnierską do WOW i do S8. Warszawska Obwodnica Miejska to może też być trasa ulicami: Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie,
Łopuszańska Hynka, Rzymowskiego Trasa
Mostu Siekierkowskiego, Marsa, Żołnierska
dalej na Nieporęt. Obecnie wybrano Wykonawcę od Marsa do granic Warszawy ten
sam, co wykonuje remont Trasy Toruńskiej
METROSTAW, ale brak jest jeszcze decyzji
ZRID, a od granic do Węzła Wołomin już wykonaną przez STRABAG.
Obwodnica Śródmiejska - pobiegnie od
Ronda Żaba, przez Most Gdański, ul. Starzyńskiego, Rondo Babka przy Galerii Arkadia, ul. Okopową, Towarową, Rondo Zawiszy, Raszyńską, Trasą Łazienkowską do
Ronda Wiatraczna. Brakujący odcinek od
Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba - wzdłuż
ulicy Wiatracznej po wschodniej stronie stacji MPT przecinając ulicę Koziej Górki po
granicy Targówka i Pragi Południe, a następnie Pragi Północ wzdłuż ulicy Zabranieckiej,, przecinając ulicę Księcia Ziemowita
za Kauflandem, przecinając Radzymińską
przez Ogródki Działkowe za torami do Ronda Żaba.
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Mistrzostwa Polski inżynierów w brydżu

V

Jubileuszowe Mistrzostwa Polski PIIB
w brydżu sportowym zostały zorganizowane w dniach 9-11 grudnia ub.r., jak
zwykle w Szczyrku, w górującym nad miastem obszernym i bardzo wygodnym hotelu „Orle Gniazdo”. Organizacyjny monopol na to imponujące spotkanie, od pięciu
już lat dzieżą koledzy z bielsko bialskiego
oddziału Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Głównym elementem
tych zawodów jest rywalizacja o przechodni Puchar Prezesa PIIB Andrzeja Rocha
Dobruckiego, do zdobycia w zespołowej
konkurencji „teamów” reprezentujących
okręgowe izby inżynierów budownictwa.
Rozbudowany turniej czteroosobowych
zespołów izbowych, który stanowi zwieńczenie trzydniowych zawodów brydża porównawczego, wyłania zdobywcę pucharu.
Jak zwykle, doskonale zorganizowane
zawody, zgromadziły tym razem rekordową liczbę 52 zawodników, reprezentujących osiem Izb Okręgowych. Nasza izba,
mająca za sobą długotrwałą, ponad cztero letnią akcję popularyzowania brydża
porównawczego, wystawiła 12 osobową
ekipę. Oznaczało to, że Mazowsze będzie
reprezentowane przez trzy teamy w głównych rozgrywkach o puchar Prezesa.
Piątkowy wieczór 9. grudnia to nieoficjalny start rozgrywek, rozpoczynający się
turniejem indywidualnym. Wzięło w nim
udział 44 zawodników. Wygrał członek
naszej drużyny ligowej Jan Wadowski,
a miejsce 6. Dariusz Gelo zaś 9. - Damian
Jędrzejewski.
Jak przystało na jubileuszowy charakter imprezy, uroczystego otwarcia dokonał
zastępca przewodniczącego Rady Śląskiej
OIIB kol Janusz Kozula, animator brydżowej dyscypliny, główny jej organizator na
śląskim terenie. Witając toastem uczestników, życzył wszystkim sportowej satysfakcji z osiągniętych wyników.
Zgodnie z programem, drugi dzień rozpoczynał turniej par na punkty meczowe.
Wygrali go niezawodni arcymistrzowie,
reprezentujący Izbę Podkarpacką - Roman
Opaliński i Jacek Znamirowski. Nasze pary
zajęły w pierwszej dziesiątce miejsca: 4 Damian Jędrzejewski i Jerzy Kotowski, 5
- Lechosław Piotrowski ze Sławomirem
Stępniewskim i 7 - bracia Piotr i Rafał
Wowkonowiczowie.
Po przerwie obiadowej wystartował
turniej par na zapis maksymalny. Wygrała
para mistrzów krajowych z Izby Podlaskiej
- Andrzej Błachno i Janusz Galewski.
Nasi koledzy zajęli miejsca w pierwszej
dziesiątce: 2 - Feliks Czechowski i Stefan
Łompieś, 7 - Tomasz Branicki z Dariuszem Gelo i 8 - Lechosław Piotrowski ze
Sławomirem Stępniewskim.
Po obu turniejach wszyscy mieli za sobą
po 54 rozdania (średnio 8 minut każde).
Dokonano rejestracji teamów. Zgłoszono
ich 12 i decyzją sędziego postanowiono
rozegrać łącznie 11 sesji po 4 rozdania w
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Przerwany puchar
Jerzy Kotowski

systemie każdy z każdym. Pięć sesji zdecydowano rozegrać jeszcze w sobotę.
W trakcie czwartej sesji, poważnie zaniemógł członek zespołu Warszawy III,
Damian Jędrzejewski, który złamany bólem oświadczył, że na pewno nie będzie w
stanie zagrać ostatniego w tym dniu meczu.
Piąte spotkania zostało przez nasz zespół
oddane walkowerem. Niestety dalszy przebieg wydarzeń okazał się tragiczny. Kol.
Damian został przewieziony do szpitala
w Bystrem, a wkrótce nadeszła wiadomość
o jego śmierci
W niedzielę na porannym spotkaniu uczestników, po uczczeniu naszego kolegi chwilą
ciszy, organizatorzy i wszyscy zawodnicy, zdecydowali jednogłośnie o przerwaniu zawodów. Konkurencję rozgrywek zespołowych
o Puchar Prezesa przeniesiono na
rok następny. Nagrody za rozegrane konkurencje zostały rozdane,
w tym również za klasyfikacje
długofalową wg stanu po trzech w
pełni rozegranych turniejach. Mistrzostwa zostały zamknięte.
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Kolega Damian Jędrzejewski był
skromnym człowiekiem o niezwykłych
i wszechstronnych zainteresowaniach. Kto
poznał Go bliżej ma świadomość jak wielką stratą jest Jego odejście. Gdyby miał
okazję podzielić się swoimi hobbistycznymi skłonnościami, nasze środowisko miałoby sposobność poznać niezwykłego człowieka, wyrosłego w naszym zawodowym
otoczeniu.
Podejmiemy starania, aby zgromadzić
informacje o dorobku bardzo ciekawego,
pełnego niezwykłych zwrotów życia kol.
Damiana. Miał on okazję odwiedzić niemal wszystkie państwa azjatyckie i afrykańskie, był kolekcjonerem wspaniałych
eksponatów, świadectw, niezwykle bogatej
kultury tych krajów, a historie pozyskania
każdego z nich potrafił niezwykle barwnie opisywać. Znaliśmy najbardziej jego
hobby brydżowe, w którym demonstrował
niekonwencjonalne rozwiązania licytacyjne, kontestujące powszechnie stosowane
systemy. To jest tylko niewielki dowód kreatywnego niekonwencjonalnego myślenia
naszego Kolegi.
Wspomnienie o Damianie Jędrzejewskim, zamieścimy wkrótce w jednym z numerów „IM”.

Zdaniem seniora

G

orzej, że cała kampania wyborcza Donalda Trumpa nie trzymała klasy, zaś sam
wygrany ujawnił przy tym, delikatnie mówiąc, niezbyt korzystne cechy swojej osobowości, choć w gruncie rzeczy, w świetle literatury przedmiotu, nie powinno nas to dziwić.
Ciekawe dane w tym kontekście przynosi lektura książki Dawida Owena Chorzy u władzy.
Jej autor, od 1992 r. angielski baron i członek
Izby Lordów, zasiadał na stanowiskach ministerialnych w kilku rządach Jej Królewskiej
Mości. Był ministrem marynarki wojennej
(1968-70), ministrem zdrowia (1974-76) i
ministrem spraw zagranicznych (1977-79).
Uprawiając równocześnie lekarską praktykę
psychiatry i neurologa miał wszelkie możliwości, by kompetentnie oceniać kondycję
zdrowotną partnerów swoich kontaktów politycznych lub osób współdziałających z nim
w administracji państwowej Zjednoczonego
Królestwa. Szczerze mówiąc, aż włos się jeży,
gdy dowiadujemy się, jakie były okoliczności
podejmowania przez różnych przywódców
politycznych najważniejszych dla świata decyzji. Wszyscy wiedzieli o paranoidalnych
skłonnościach, czy wręcz dewiacjach Hitlera,
Stalina i innych dyktatorów, ale kto mógłby
przypuszczać, że wielu przywódców wybieranych w krajach demokratycznych - w
końcu ludzi, którzy przesądzali bieg historii
dwudziestego wieku - cierpiało np. na chorobę dwubiegunową czy depresję, nie mówiąc
już o ukrywaniu chorób nowotworowych i innych, które okresowo lub trwale ograniczały
ich walory intelektualne.
Mało zabawnie w tym kontekście brzmi
rozpowszechniana kiedyś na Wyspach Brytyjskich anegdota, że dobra pamięć o wypełnianiu obowiązków ministra przez psychiatrę,
sir Owena, wynika z faktu, że zawsze jego
następcami na fotelu ministerialnym wcześniej czy później zostawali jego pacjenci. A
propos - jak niektórzy z nas pamiętają, w historii współczesnych gabinetów rządowych
naszego kraju psychiatrami było dwóch ministrów zdrowia - Władysław Sidorowicz
(1991) i Marek Balicki (2003 i 2004-2005), i
oczywiście nie budziło to żadnych skojarzeń.
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Psyche wybrańców (losu?)
Jako ludzie budownictwa powinniśmy być zadowoleni, że od 20 stycznia
2017 r. prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie ktoś z naszego kręgu
zawodowego. Mogli przecież w XX wieku być prezydentami USA: kupiec
galanteryj-ny czy hodowca orzeszków ziemnych, dlaczego więc teraz
w XXI wieku nie mógłby zostać prezydentem i budowlany deweloper,
skądinąd miliarder, właściciel nowojorskiego Trump Tower z pozłacanymi
klamkami i 127 firm działających w 25 krajach.

Andrzej Bratkowski
Jednak był też jeszcze jeden lekarz psychiatra,
mianowicie Bogdan Klich (2007-2011), który
był konstytucyjnym ministrem obrony narodowej, co jednak - miejmy nadzieję - nie musi
przesądzać kondycji zdrowotnej następnych
szefów tego resortu..
Jak sądzę, wiele w sprawie ludzi wybieranych na eksponowane stanowiska polityczne wyjaśniają informacje, których dostarcza
rozprawa polskiego profesora Z.J. Pietras:
Decydowanie polityczne. Otóż przywołuje on
wyniki badań brytyjskich, przeprowadzonych
zresztą grubo przed Brexitem, polegających
na porównawczym zestawieniu ze sobą osobowości poli-tycznej wyborców i wybranych
polityków. Badania te wykazały, że osobowość para-noiczną posiadało blisko 12% wyborców, ale aż blisko 46 % wybranych polityków. Nadreprezentacja wyniosła więc 400%.
Drugą grupę zwycięzców stanowili ludzie o
osobowości maniakalno-depresyjnej, których
nadreprezentacja była aż siedmiokrotna (21%
wśród wybranych, a tylko 3% wśród wyborców). Sumując te dane liczbowe (46% +
21% = 67%), możnaby powiedzieć o pew-nej
prawidłowości, a mianowicie, że w krajach
demokratycznych statystyczna więk-szość
polityków wybieranych w wolnych wyborach
obiektywnie ma nie koniecznie korzystne
cechy osobowości. A jednak, właśnie takie

osoby budzą większe od innych zaufanie.
Posługując się wzniosłymi słowami, potrafią
uwodzić wyborców swoją naturalnością. Bez
zawiłości mówią to, co słuchający chcieliby
usłyszeć („proste odpowiedzi na trudne pytania”). Z założenia lekceważą kanony kultury
i poprawności politycznej. W sumie, na ogół
po prostu się tak podobają, że ich obietnicom
słuchacze bezkrytycznie wierzą. Co więcej,
właśnie wśród ludzi tego typu najczęściej
ujawniają się osoby z predyspozycjami charyzmatycznych przywódców. Prawdopodobnie
więc nowego prezydenta-elekta USA należy
zaliczyć do tej, raczej dość specyficznej kategorii polityków.
Nie ma przy tym znaczenia, czy ja wolałbym, czy raczej w ogóle my woleliby-śmy, by
raczej zawodowe walory menażersko-budowlane, a nie mało sympatyczne cechy osobowości Donalda Trumpa, były podstawą jego
sukcesu wyborczego.
Cóż! - w USA stało się to, co się stało.
My w każdym razie powinniśmy życzyć sobie, byśmy, jako polscy obywatele nie byli w
przyszłości zmuszani - zamiast skupiać uwagę np. na zrównoważonym rozwoju kraju - do
zajmowania się wyborami dokonywanymi
spośród ludzi wątpliwie zrównoważonych.
Ale już dziś mamy okazję, by życzyć sobie dobrego roku 2017!

Przewodniczący MOIIB członkiem Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

Wsparcie dla filii w Płocku
9

grudnia 2016 r. odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w kadencji władz
akademickich 2016-2020. Rada jest organem
doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki
Warszawskiej Filii w Płocku.
Celem Rady jest wspieranie i promowanie
uczelni w wypełnianiu jej misji edukacyjnej,

naukowej i społecznej, a także zajmowanie
stanowiska w sprawach dotyczących planów
prorozwojowych Płocka i regionu północno
-zachodniego Mazowsza.
Na inauguracyjnym posiedzeniu przedstawiono informacje o działalności dydaktycznej, badawczej i stanie zasobów Uczelni.
Zapoznano członków Rady ze strategią rozwoju Uczelni oraz zagrożeniami i problemami jej realizacji.
Członkowie Rady podkreślali znaczenie
Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w
zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

W obecnej kadencji planowane jest
podjęcie przez Radę działań dotyczących,
m.in. zagadnień: studia techniczne szansą
dla młodzieży, systemowe wsparcie rozwoju kadry nauczycieli akademickich, studenci dla uczelni i miasta, utrzymanie i rozwój
potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego uczelni politechnicznych, ochrona
środowiska naturalnego a rozwój gospodarczy regionu.
W skład nowo powołanej Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego w kadencji 2016/2020 został powołany Mieczysław
Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB.
Rada liczy 28 członków i są to przedstawiciele samorządów miejscowych i władz lokalnych, szefów firm, parlamentarzyści.
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listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków Koła Młodych MOIIB
z udziałem członków kierownictwa organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podsumowujące
działalność koła w 2016 r. Na spotkanie
przybyli z prezydium Rady: przewodniczący Mieczysław Grodzki - jego zastępcy Roman Lulis i Jerzy Kotowski, sekretarz - Leonard Szczygielski - jego zastępca - Andrzej
Wasilewski oraz przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej Eugeniusz Koda
i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Dariusz Walasek.
Przybyłych powitali: Mieczysław Grodzki
oraz przewodniczący Koła Młodych Radosław Cichocki. Z kolei Roman Lulis przedstawił „Układ komunikacyjny aglomeracji warszawskiej”, ze szczególnym uwzględnieniem
zaawansowania robót Południowej Obwodnicy Warszawy. W ramach prezentacji szczegółowo omówił układ obwodnic Warszawy wraz
z przebiegiem wszystkich tras.
Po prelekcji Radosław Cichocki przedstawił sprawozdanie z działalności w 2016 r.,
w którym omówił zorganizowane przez Koło
wycieczki techniczne. Były to wycieczki na
budowy: Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie, dworca Łódź Fabryczna, Centrum
Kultury i Gimnazjum z halą gimnastyczną
w miejscowości Zielonka - Parcele, „Fabryki
na Pradze” w Warszawie, Obwodnicy Marek
S8 Marki - Radzymin, oraz do Teatru Roma
w Warszawie w związku z jego modernizacją. Ponadto członkowie Koła na Mazurach
zwiedzali wybudowany fragment Via Baltica
i mosty w Botkunach i Stańczykach.

Młodzi z MOIIB
chcą się rozwijać
Koło Młodych MOIIB ma w swoich
szeregach członków wszystkich branż budowlanych, zarówno projektantów jak i osób
zajmujących się wykonawstwem, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, którzy,
na co dzień czynnie uczestniczą w procesie
budowlanym. W zespole są także osoby, które
zajmują się działalnością naukową. Wynika
z tego szeroki wachlarz zainteresowań i różnorodne korzyści poznawcze dla uczestników
wycieczek.
Następnie Mieczysław Grodzki podziękował wszystkim członkom Koła Młodych
Inżynierów za zaangażowanie w działalność
ukierunkowana na zdobywanie doświadczeń
i pogłębianie umiejętności zawodowych.
Świadczy o tym liczny udział w wycieczkach
technicznych, które dobrze służą tym celom.

Spotkanie połączone zostało z kolacją
wigilijną. Przewodniczący MOIIB oraz przewodniczący Koła Młodych złożyli wszystkim
serdeczne życzenia świąteczne i zaprosili do
wspólnego łamania się opłatkiem.
Po wymianie życzeń przewodniczący
koła zaprosił wszystkich członków do zaprezentowania swoich aktywności zawodowych.
Przedstawili oni swoją dotychczasową działalność wraz z planami na przyszły rok. Prezentacja jeszcze bardziej zbliżyła do siebie
członków Koła.
Działalność Koła Młodych MOIIB jest
nastawiona na zdobywanie nowych doświadczeń. Różnorodność obiektów budowlanych,
wybieranych do zwiedzania świadczy o chęciach, poznawania wszechstronnych aspektów funkcjonowania procesów budowlanych
w praktyce.
fot. Bartłomiej Dzwigalski

