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Jaki był rok 2017?
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Zmierzamy w dobrą stronę
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Ostatnie dni starego roku, wigilia, święta bożonarodzeniowe to
w Polsce okres szczególny... Zimne czy za ciepłe, są to dni, najbardziej rodzinne, przeżywane w aurze serdecznej życzliwości dla ludzi
i świata. Dążymy do pozbycia się niechęci, szukamy pozytywów w naszym otoczeniu. Dobre życzenia, składane sobie wzajemnie, tradycyjne
łamanie się opłatkiem oraz zawsze gotowe wolne miejsce przy stole
wigilijnym dla każdego, kto czuje się samotny i kto jest w potrzebie, to
tradycyjne znaki szczególne końca grudnia.
Okres ten to również czas przemyśleń dla naszych rocznych dokonań. Czy mamy powody
do zadowolenia z wyników pracy, czy odnieśliśmy sukcesy, czy z doświadczeń potrafimy wyciągnąć właściwe nauki i wskazania.
Jesteśmy przekonani, że nasz samorząd coraz skuteczniej oddziaływuje na usuwanie problemów, których nie brakuje w profesjach budowlanych. Kiedy przed rokiem mówiliśmy, że sytuacja w naszej dziedzinie gospodarki, zmieni się w dobrym kierunku, słyszałem nie raz głosy
powątpiewania. Dziś jesteśmy w znacznie lepszej kondycji, mamy więcej powodów do satysfakcji z naszej pracy. W kręgach resortowych i samorządu terytorialnego, mamy liczne dowody doceniania inżynierów, w postaci odznaczeń, nagród i wyższych dochodów, W okresie obchodów
Dnia Budowlanych, mamy świadectwa uznania dla dokonań ludzi budownictwa.
Wychodzimy z okresu dekoniunktury i zaczynamy zbierać owoce naszej pracy. Wymiernym
dowodem na to, że w budownictwie sytuacja zmierza w lepszą stronę jest wynik branży za październik. Jak podał GUS, produkcja wtedy wzrosła w stosunku do tej sprzed roku, aż o 20,6
proc. I chociaż jest to po trosze wynik niskiej bazy, to skala produkcji była na tyle duża, że na
pewno przełoży się na dobry wynik całoroczny. To dowodzi, że budownictwo, na dobre się ożywiło. Efektem tego jest wzrost zatrudnienia inżynierów i… brak w wielu firmach pracowników
budowlanych.
W działaniach Izby mamy podstawy, żeby uznać, że przyjęliśmy właściwy kierunek, kładąc
nacisk na umożliwianie inżynierom w maksymalnym stopniu, podnoszenia kwalifikacji, w tematyce i zakresach, na których im najbardziej zależy. Dlatego zgodnie z potrzebami, wyrażonymi w
ankietach, kształtujemy program dokształcania zawodowego. Efektem jest uczestnictwo 12700
członków w doskonaleniu zawodowym, i w ostatnim roku wzrosło ono o ponad 10 proc.
Cieszą wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej, ponieważ inżynierowie, którzy pomyślnie
przeszli procedurę kwalifikacyjną, to najliczniejsza grupa młodych w kraju. Koniunkturze w
budownictwie towarzyszy wzrost pewności w zdobywaniu dobrej pracy, cennej praktyki, która
poza tytułem zawodowym lub naukowym, pozwala zdobyć doświadczenie, decydujące o karierze
zawodowej. Zdaniem ekspertów, w nadchodzących latach rosnąć będzie zapotrzebowanie na
specjalistów. Zapowiadane są modernizacje i budowy linii kolejowych, inwestycje w energetyce i drogownictwie, w budownictwie mieszkaniowym, w produkcji materiałów budowlanych.
Zatem inżynierowie nie powinni martwić się o brak pracy.
Czynimy wiele wysiłków, aby słyszano o nas w parlamencie, rządzie i u pracodawców.
Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy z uczelniami wyższymi.
Izba poczyniła dalsze kroki w budowaniu integracji naszego środowiska oraz wszystkich
samorządów zawodów zaufania publicznego na Mazowszu. To nie tylko wycieczki techniczne
połączone z integracja, wspólny wypoczynek czy sport, w którym nasi zawodnicy odnoszą spore
sukcesy. Wspomnę dyscypliny takie, jak siatkówka, pływanie, brydż, narciarstwo, żeglarstwo.
Podjęliśmy starania, aby od nowego roku umożliwić naszym członkom oraz ich rodzinom zdrowotne ubezpieczenia grupowe, za niewielką opłatę. Podjęliśmy starania o poprawę komfortu życia codziennego poprzez negocjacje korzystnych dla naszego inżynierskiego grona, warunków
wypożyczania samochodów. Oferty prezentujemy wewnątrz numeru.
Jesteśmy w roku jubileuszu 15. lecia naszych „narodzin”. Kończymy czwartą kadencję samorządu. Jesteśmy po wyborach delegatów na Zjazd. Już w kwietniu to najważniejsze w naszym
samorządowym życiu wydarzenie, będzie okazją do nakreślenia programu, pełnego nowych
inicjatyw kierunkowych dla samorządu zawodowego. Jesteśmy przekonani, że nasze działania
skutecznie sprzyjały budowaniu uzasadnionego zaufania do szerokiego grona inżynierów budownictwa.
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Jak obyczaj każe stary życzę Wam wspaniałych świąt, zdrowia,
dobrego wypoczynku, i dobrego humoru, szampańskiego Sylwestra, a na cały przyszły rok sukcesów zawodowych i pomyślności
w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń. Do siego Roku
Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Rady MOIIB
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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
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Rada Programowa:
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Jerzy Kotowski,
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Inżynierowie świętowali wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW

Dzień budowlanych Mazowsza 2017
Mieczysław Grodzki,
przewodniczący MOIIB przywitał gości,
którzy swoją obecnością uświetnili obchody
Mazowieckiego Dnia
Budowlanych. Wśród
nich znaleźli się m.in.
Tomasz
Żuchowski
- podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak
- p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc - wicemarszałek
województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski - przewodniczący ZZ „Budowlani”,
Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Zarządu
Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem
Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski
- sekretarz generalny Zarządu Głównego
PZITB, prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski - prezes
honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło - p.o. dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, prof. J.Rymsza - z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i
Mostów, Roman Nowicki - były prezes Kongresu Budownictwa. Przybyli przedstawiciele władz wyższych uczelni: doc. dr Monika
Madej - rektor Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania, prof. nzw. dr inż. Sławomir
Czepielewski - rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, prof. dr
hab. inż. Wojciech Wawrzyński i prof. zw.
dr hab. inż. Janusz Zieliński - prorektorzy
Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab.
inż. Adam Podhorecki - prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy - przewodniczący Kujawsko
- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, przedstawiciele samorządu
terytorialnego oraz izb okręgowych samorządów zawodowych zrzeszonych w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego.
Na koniec zostali szczególnie serdecznie
powitani reprezentanci kierownictw bratnich
izb okręgowych: prof. dr hab. inż. Zygmunt
Minister Tomasz Żuchowski
wręcza odznaczenie Romanowi Lulisowi

Inżynierowie Mazowsza tegoroczny Dzień Budowlanych obchodzili 28 września,
wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej, w ich siedzibie. W tym uroczystym dniu przestronny holl Wydziału
wypełnił się znamienitymi gośćmi i licznymi reprezentantami Uczelni i Izby mazowieckiej.

Goście uroczystości

Meyer - przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB i dr inż. Jan Bobkiewicz - z-ca
przewodniczącego, dr hab. inż. Adam Rak
- przewodniczący Opolskiej OIIB, mgr. inż.
Agnieszka Jońca - z-ca przewodniczącej
Łódzkiej OIIB, Roman Karwowski - członek prezydium Rady Śląskiej OIIB, Janusz
Szczepański - skarbnik Dolnośląskiej OIIB,
Jarosław Kukliński - z-ca przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Renata Staszak - członek Rady i dyrektor Biura
Kujawsko-Pomorskiej OIIB Tomasz Marcinowski - z-ca przewodniczącego Świętokrzyskiej OIIB oraz Marek Walicki - dyrektor
Biura PIIB.
Dalej wymieniono liczne okolicznościowe adresy, odczytując niektóre z nich. Były
to listy: od Marszałka Senatu RP i Sejmu RP,
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Prezes Zarządu Głównego PZITS, Dyrektora
Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Prezesa PIIB i liczne od współpracujących instytucji, organizacji, samorządów zawodowych
i terytorialnych oraz Redakcji.
Następnie prorektor Politechniki
Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński nawiązał w swoim
wystąpieniu do historii Wydziału Inżynierii Lądowej. Wydział powstał w
1915 roku, jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej,
ale jego tradycje sięgają 1826 roku.
Na WIL studiuje ok. 1800 studentów
i zatrudnionych jest 150 pracowników naukowo-dydaktycznych i jest
wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa.
Na Wydziale prowadzone są studia

inżynierskie (I i II stopnia) na kierunku Budownictwo (akredytacja
Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi
Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej, Konstrukcje Budowlane
i Inżynierskie ze specjalizacjami:
Konstrukcje Budowlane, Mosty
i Budowle Podziemne oraz Teoria
Konstrukcji. Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des
Ponts et Chaussees, ParisTech,
umożliwiającą uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia.
Wydział bierze aktywny udział w wymianie
studentów w ramach programu Erasmus+ i
ma podpisane na stałe umowy umożliwiające
wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w
celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii
Lądowej.
Z kolei prof. Andrzej Garbacz, dziekan
WIL PW, podkreślił, że jest to wspólny dzień
współpracujących na co dzień instytucji, z
których MOIIB obchodzi XV rocznicę powstania, a WIL - 102.lecie odnowienia tradycji i prawie 200.lecie istnienia. Dziekan
poinformował o działalności Wydziału, który
jest jednostką badawczą, kształcącą młodzież
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć
światowej nauki i techniki. Wspomniał też, że
w dobie dynamicznego rozwoju budownictwa, w tym postępującej digitalizacji świata
przed uczelniami stoją nowe wyzwania, które
sprawią że przyszłością uczelni staną się wydziały interdyscyplinarne, i być może takim
stanie się obecny WIL. Na koniec podziękował Izbie za owocną współpracę, kierując
szczególne słowa podziękowania pod adresem przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego za wspieranie działań Wydziału i udział
w Zespole Doradców Dziekana.
Następnie Mieczysław Grodzki w bogatej
wypowiedzi opatrzonej hasłem „Samorząd
to dobro wspólne”, stwierdził, że tegoroczny
Dzień Budowlanych Mazowsza, to tradycyjna uroczystość podkreślająca dorobek i znaczenie naszych profesji. Tym razem jest również okazją do świętowania jubileuszu 15. lat
istnienia samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa, w stolicy i województwie.
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W dokonaniach środowiska budowlanego, warto podkreślić udział Izby. Wpisała
się ona chwalebnie, w te działania środowiska - podkreślił przewodniczący - które
zdążają do unowocześnienia pracy budowlanych, podniesienia poziomu kadry, poprawy
jakości realizowanych obiektów i lepszego
wykorzystania potencjału inżynierów i techników. W samorządzie zawodowym, budownictwo zyskało fachową organizację, godnego
przedstawiciela wobec władz państwowych i
samorządów terytorialnych. Samorząd staje
się trzecią siłą - po rządzie i samorządzie lokalnym - wpływającą na kształtowanie relacji
w budownictwie i na racjonalne postrzeganie
zawodu inżyniera budownictwa w społeczeństwie.
Z okazji Dnia Budowlanych i rocznicy samorządu, spróbujmy podsumować miniony
okres i ostatni rok. Co się zmieniło? Co robimy dobrze, a co można jeszcze poprawić,
jak działać skuteczniej? - pytał przewodniczący. I stwierdził, że największe atuty minionego okresu to: ustabilizowanie się stanu
liczbowego członków w Izbie, zwiększające
się zatrudnienie w firmach budowlanych, aktywizacja działań Izby na rzecz członków w
tym szczególnie w zakresie doskonalenia zawodowego.
Cieszą nas - dodał - wyniki wiosennej sesji
egzaminacyjnej, ponieważ liczba inżynierów,
którzy pomyślnie przeszli procedurę kwalifikacyjną, to najliczniejsza grupa posiadających uprawnienia młodych inżynierów w
kraju. Ściśle współpracujemy z uczelniami
wyższymi, kształcącymi na kierunkach budowlanych, dążąc do wzmocnienia nauczania
praktycznego w programach studiów i przekazania młodzieży świadomości, jak ważna
jest praktyka w ich edukacji.
Kończąc swoje wystąpienie Mieczysław
Grodzki złożył z okazji święta budowlanych
najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom i technikom, załogom budowlanym,
oraz środowisku naukowo-badawczemu, pomyślności w realizowaniu ich zadań. Życzył
wielu wygranych przetargów, sukcesów zawodowych, oraz szeroko pojętej „dobrej pogody” dla budownictwa!
Zarówno jubileusz jak i doroczny Dzień Budowlanych są okazją do uhonorowania licznego grona inżynierów i techników, szczególnie zasłużonych dla realizacji obiektów w ich
wszystkich fazach, działalności edukacyjnej,
popularyzatorskiej, prawnej. Tych wyrazów
uznania było szczególnie wiele w tym roku.

Złote Odznaki Honorowe Za zasługi dla
budownictwa nadane
przez ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka otrzymali:
- Jerzy Idzikowski,
- Roman Lulis,
- Ryszard Rak
- Stanisław Wojtaś.
Wręczali je: wiceminister Tomasz Żuchowski
i Mieczysław Grodzki.
Odznaki Za zasługi
dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nadane przez ministra Ochrony Środowiska, Jana Szyszko otrzymali:
- Irena Churska,
- Mieczysław Grodzki,
- Edward Groniecki,
- Józef Heliński,
- Jerzy Kotowski,
- Daniel Kózka
- Leonard Szczygielski.
Sejmik Województwa Mazowieckiego
odznaczył Izbę Inżynierów Budownictwa
najwyższą odznaką honorową Zasłużony dla
Mazowsza, którą z rąk Pani wicemarszałek Elżbiety Lanc odebrał Pan Mieczysław
Grodzki. Z kolei Marszałek Województwa
Pan Adam Struzik uhonorował działaczy Izby
Dyplomami uznania za zasługi dla rozwoju
organizacji, które wraz z życzeniami sukcesów w pracy zawodowej przekazała Pani wicemarszałek.

Laureaci Konkursu, w środku - prezes Zarządu MSM Chemik w Płocku
Włodzimierz Obidziński

  Uroczystość była również
okazją do rozstrzygnięcia
VII Konkursu MOIIB „Firma
Inżynierska Mazowsza 2017
roku”. Sam przebieg konkursu oraz jego wyniki zaprezentował Jerzy Kotowski, zastępca przewodniczącego MOIIB.
Poinformował o zasadach decydujących o
rozstrzygnięciach konkursowych zwracając
uwagę na, udział w nim firm o bardzo zróżnicowanym potencjale wytwórczym. Tym razem wygrały firmy duże, ale nie jest to regułą
w decyzjach jury naszego Konkursu. Małe i
średnie firmy zaznaczają swoją obecność,
skutecznie rywalizując o zamówienia i uzyskując dobre wyniki gospodarcze. Prezentacje laureatów zakończył gratulacjami.

Wyniki konkursu
Kategoria wykonawcza:
1. Soletanche Polska sp. z o.o. Warszawa
2. Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Sp. J.
Ostrołęka
3. Firma Remontowo-Budowlana
Ryszard Warchulski, Michałowice
Kategoria konsultingowa, projektowa, inna
1. Prochem S.A., Warszawa
2. Ekoprojekt Sp. z o.o., Warszawa
3. Bako sp. z o.o. Płock

Mieczysław Grodzki i Elżbieta Lanc

Zbigniew Janowski przekazał na ręce Mieczysława Grodzkiego medal ZZ „Budowlani”
i dedykował go wszystkim tym samorządowcom, którzy wyróżniają się w działaniach na
rzecz Izby i budownictwa.
Nie zabrakło też wyróżnień
dla najaktywniejszych członków Mazowieckiej Izby
Złote Odznaki Honorowe
nadane przez Radę Krajową
PIIB otrzymali:
- Grażyna Lendzion,
- Paweł Król,
- Juliusz Talarczyk,
- Waldemar Witkowski,
- Andrzej Zajbert
- Wiktor Ząbkiewicz.
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Kategoria firma zarządzająca
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Chemik” w Płocku
2. Projekt Kawęczyńska Sp z o.o. Sp. K.
3. ADAPTEQ ENGINEERING
Jolanta Piasecka

Święto budowlanych
Srebrne odznaki otrzymali:
- Regina Katner,
- Jan Baćmaga,
- Józef Heliński,
- Andrzej Piekarski,
- Lechosław Piotrowski,
- Jan Świerczyński
- Rafał Wowkonowicz.
Odznaki wręczali: wiceminister Tomasz
Żuchowski, wiceprezes prof. Zbigniew Kledyński, prezes honorowy PIIB prof. Zbigniew
Grabowski i nasz przewodniczący Mieczysław Grodzki.
Kolejna uroczysta część Dnia Budowlanych to wręczenie statuetek Złoty Promotor Budownictwa przyznanych przez Radę
MOIIB. W tym roku wyróżnienia te przyznano trzem osobom: doc. dr inż. Ksaweremu Krassowskiemu, obecnemu prezesowi
Izby Projektowania Budowlanego, wielce
zasłużonemu dla środowiska projektowania
budowlanego, Andrzejowi Lejkowi - prezesowi zarządu Metra Warszawskiego i dr inż.
Annie Jankowskiej - od lat przewodniczącej
komisji przygotowującej Olimpiadę Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych. Dwaj pierwsi
laureaci nie przybyli na uroczystość z przyczyn losowych. Natomiast laudację o Annie
Jankowskiej wygłosił z-ca przewodniczącego
Rady MOIIB Stanisław Wojtaś, który podkredr Anna Jankowska

W

spotkaniu wzięli udział m.in.: Sekretarz Rady MOIIB Leonard Szczygielski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
MOIIB Konrad Włodarczyk, poseł Elżbieta Gapińska, dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, sekretarz generalny PZITB Wiktor
Piwkowski, przedstawiciele Politechniki
Warszawskiej Filii w Płocku na czele z prorektorem Januszem Zielińskim, powiatowi
inspektorzy nadzoru budowlanego z Płocka
i Gostynina, przedstawiciele Urzędu Miasta
w Płocku oraz członkowie MOIIB okręgu
płockiego.
Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski,
mówił o inwestycjach publicznych: drogach,
placówkach oświatowych, sporcie i kulturze.
Podkreślił znaczenie i odpowiedzialność zebranych w hotelu inżynierów za inwestycje
prowadzone w mieście i złożył im z okazji
ich święta życzenia. O inwestycjach mówił
także zastępca prezydenta ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus. Wskazał przykłady
zaangażowania się płockich projektantów
i kierowników budów w kwestie budownictwa prywatnego. Zwrócił uwagę, że w latach
2014 - 2017 wydano w Płocku 2285 pozwo-

ślił jej wielkie zasługi w krzewieniu
wiedzy o budownictwie wśród młodzieży. Prowadzona przez lata przez
dr Jankowską Olimpiada przyczynia
się do pogłębiania wiedzy o budownictwie, budząc zainteresowanie
studiami inżynierskimi wśród młodzieży średnich szkół budowlanych.
Zgromadzeni nagrodzili panią Annę
rzęsistymi brawami a laureatka nie
zdołała ukryć wzruszenia dziękując
za wyróżnienie. Podkreśliła, że cały
wysiłek ponoszony przez organizatorów Olimpiady jest czyniony z myślą
o młodych o wskazaniu im zawodu
szczególnie ważnego dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.
Druga część uroczystości poświęcona była
WIL Politechniki Warszawskiej. Wręczono
m.in. Dyplomy Dziekana: za wyróżniające
wspieranie inicjatyw studenckich i wydziałowych (dla Budimexu, PERI i RDbud-u); za
wyróżniające wspieranie procesu dydaktycznego i organizacji praktyk (dla Budimexu,
REESCO i UNIBEPu); za wyróżniające zaangażowanie w pozyskiwanie wspólnych
projektów badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych (dla Budimexu, PERI i TPA);
za wyróżniające wspieranie działalności
Wydziału przez instytucje samorządowe,
zawodowe i jednostki administracji publicznej (Metro Warszawskie MOIIB i PZITB).
Przyznano również dyplomy za wyróżniającą opiekę medialną służącą propagowaniu
działalności Wydziału. Obok „Materiałów
Budowlanych” i „Inżynierii i Budownictwa”
dyplom otrzymał także nasz „Inżynier Mazowsza”.
Na WIL dużą uwagę przywiązuje się do aktywności młodych i pracy w ramach kół naukowych. Funkcjonuje ich 12 i mają poważne
osiągnięcia. Trzy z nich zaprezentowały swój
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Dyplomy honorowe od WIL

dorobek podczas uroczystości. Po nich historię działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału przedstawił prof. dr hab. inż. Henryk
Zobel, dziekan w minionej kadencji, zwracając uwagę, iż uczelnia przywiązuje duże
znaczenie do rekrutacji nowych studentów.
Ostatnio, po hossie, kiedy na jedno miejsca
kandydowało 6,4 osób, zainteresowanie spadło. Biorąc pod uwagę rekrutację kandydatów
spośród roczników niżu demograficznego, to
tegoroczne przyjęcia są na zadowalającym
poziomie. Przyczyniła się zapewne do tego
akcja propagującą i zachęcająca do studiowania na jednym z najlepszych wydziałów
(drugim, w rankingu Perspektyw) kierunku
budowlanym w Polsce.
Po części oficjalnej uroczystości, na uczestników czekało „przyjęcie” przygotowane na
placu przed wydziałem przez zespół Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szadku, znany z serwowania zdrowej wyśmienitej
żywności i dań regionalnych. Atmosfera spotkania sprzyjała nawiązaniu przyjacielskich
relacji między zawodowymi praktykami, naukowcami i studentami. Oprawę muzyczną
zabezpieczali członkowie politechnicznego
zespołu „The Engineers Band”.

W Płocku docenili dobrą pracę
20 października br. w Hotelu Tumskim w Płocku odbyła się uroczystość Dnia Budowlanych, której gospodarzem był PZITB Oddział w Płocku a współorganizatorem
- MOIIB. Patronat honorowy objął Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski.

leń na budowę. Dzięki temu zrealizowano
m.in. szereg inwestycji mieszkaniowych
i związanych z prowadzeniem biznesu.
Podczas spotkania została wręczona statuetka dla firmy BAKO Sp. z o.o., która w kon-

kursie MOIIB zajęła III miejsce w kategorii
Firma Projektowa. Uroczystego wręczenia
na ręce Prezesa Zarządu, Piotra Bednarskiego dokonali: Leonard Szczygielski - Sekretarz Rady MOIIB oraz Konrad Włodarczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
MOIIB. Natomiast Prezydent Płocka uhonorował firmę dyplomem okolicznościowym.
Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia Zasłużony dla Budownictwa, legitymacje rzeczoznawcy PZITB. Ponadto
członkowie PZITB, którzy w ostatnim czasie
uzyskali uprawnienia budowlane otrzymali
kaski z nazwiskami i z logo Urzędu Miasta,
które wręczył Prezydent Płocka.
Tekst i foto: Hanna Marszałek
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Wycieczka techniczna

W

spólny pomysł na to bardzo pouczające spotkanie narodził się podczas
ubiegłorocznej wycieczki technicznej
statkiem na Wiśle zorganizowanej przez
Biuro Terenowe MOIIB w Płocku, gdzie
członkowie SITWM wspomnieli o swojej
działalności zawodowej przy wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły, oraz renaturyzacji Jeziora Zdworskiego.
W czerwcu br. urealniono ten pomysł na
wspólnej wycieczce, którą otworzyli: Hanna Marszałek kierownik BT i Arkadiusz
Robakiewicz przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Melioracji
Wodnych O/Płock. Prezydium Rady Okręgowej reprezentował Leonard Szczygielski - sekretarz oraz Konrad Włodarczyk
- przewodniczący Okręgowej Komisji
Rewizyjnej. Rozpoczęto od zwiedzenia
dwóch pompowni w Dobrzykowie, gdzie
w hali pomp wygłoszono dwie prelekcje
z wykorzystaniem prezentacji komputerowych na ekranie. Otoczenie pomp, szaf sterowniczych i innych urządzeń pobudzało
wyobraźnię słuchaczy, zwłaszcza podczas
opowiadania o powodzi w 2010 r. Na zewnętrznej ścianie budynku stacji transformatorowej można było odczytać na znajdujących się tam tabliczkach poziomy wody
w czasie powodzi w latach 2010 i 1982, co
uświadomiło uczestnikom wycieczki rozmiary katastrof tamtych lat .
Wykład z prezentacją Zabezpieczanie
przeciwpowodziowe Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w rejonie Dobrzykowa poprowadził kierownik Sekcji Realizacji
Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji
Podstawowych mgr Arkadiusz Robakiewicz. Omówił ogólną charakterystykę
doliny wzdłuż lewego brzegu Wisły, zagrożenia powodziowe, przebieg powodzi
2010 r., późniejsze działania naprawcze i
modernizację odcinków wałów i pompowni itd. Po wykładzie wywiązała się żywa
dyskusja, padały pytania na tematy techniczne związane z pompownią i wałami,
a najczęściej o przebieg powodzi. Następnym wystąpieniem była prelekcja kierownika Działu Utrzymania Wód i Urządzeń
Melioracji Podstawowych WZMiUW
Warszawa Oddział w Płocku mgr inż.
Bożeny Kobuszewskiej-Obiała Renaturyzacja jeziora Zdworskiego. Prelegentka
opowiedziała jak przez wiele lat poprawia
się stan jeziora poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych. Mówiła, jak
zwiększano zasilanie jeziora w wodę
przez modernizację koryta cieku
Wielka Struga, jak budowano rurociągi dostarczające wodę z pompowni
w Dobrzykowie w okresach suszy, o
stawianiu barier fitotechnicznych na
jeziorze, o stawianiu barier ze słomy
jęczmiennej przeciw zakwitom sinicowym, o napowietrzaniu areatorem,
namnażaniu hodowli małż racicznic
filtrujących wodę w jeziorze, wykaszaniu trzcin, odmulaniu, budowie
sztucznych wysp makrofitowych

Statkiem po Wiśle

Więcej szacunku do żywiołu
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Melioracji Wodnych Oddział w Płocku zorganizowały 2 czerwca 2017 r. wycieczkę techniczną na tematy: „Zabezpieczanie
przeciwpowodziowe Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w rejonie Dobrzykowa”
oraz „Renaturyzacja jeziora Zdworskiego”.

i o wielu innych przedsięwzięciach. Nad renaturyzacją Jeziora Zdworskiego wiele badań i eksperymentów wykonali naukowcy
z SGGW w Warszawie i Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stan wody
w jeziorze jest monitorowany od wielu lat.
Działalność meliorantów wodnych przyczyniła się do tego, że Gmina Łąck już od
kilku lat prowadzi kanalizowanie ścieków
wokół jeziora, aby skutecznie zmniejszyć
dostęp do jeziora zanieczyszczeń bytowych
z okolicznych wsi, osiedli domków wypoczynkowych i z ośrodków turystycznych.
Z przewodnikami z Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
o/Płock uczestnicy zobaczyli na własne
oczy wały przeciwpowodziowe i dwie
pompownie przywałowe w Dobrzykowie,
nad Jeziorem Ciechomickim w Zaździerzu. Zapoznali się z rozwiązaniem technicznym wylotu rurociągu zasilającego w
wodę, obejrzeli przelew awaryjny i Węgornię PZW. Następnie, po przejechaniu do
Wincentowa, zapoznali się z rozwiązaniem
technicznym jazu na cieku Wielka Struga,
stabilizującym poziom wody w Jeziorze
Zdworskim. Przewodnikami po terenie
opowiadającymi o budowie i działaniu
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obiektów byli mgr Arkadiusz Robakiewicz oraz były dyrektor WZMiUW o/Płock
inż. Stanisław Maciejewski, obaj sprawdzili się jako doradcy w komitecie przeciwpowodziowym Wojewody Mazowieckiego
i Marszałka Województwa Mazowieckiego, przy organizowaniu akcji ratunkowej,
podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
w Wiączeminie i Dobrzykowie.
Uczestniczący w wycieczce członkowie
SITWM, a niektórzy będąc pracownikami
zarządu melioracji, udzielali również dodatkowych informacji. Wycieczka bogata
w treści praktyczne i teoretyczne z zakresu
hydrotechniki była szczególnie cenna dla
uczestniczących w niej inżynierów budownictwa, nie mających doświadczeń z zakresu tematów wodnych.
Na końcu wycieczka dotarła do Koszelówki do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Zacisze BIS” nad Jeziorem
Zdworskim, gdzie jeszcze raz omawiano
niektóre aspekty renaturyzacji jeziora, ale
już podczas wspólnego obiadu, a potem
przy spotkaniu integracyjnym w oprawie
muzycznej przy grillu nad brzegiem jeziora. Spotkanie wykorzystano na dodatkową
miłą okazję, aby aktywni i zasłużeni członkowie SITWM z Płocka otrzymali honorowe odznaki od swoich przedstawicieli
w Warszawie. Dekoracji dokonali były
prezes Leonard Szczygielski oraz zastępca członka Zarządu Głównego SITWM.
Stanisław Maciejewski. Uczestnicy stwierdzili, że spotkanie szkoleniowe o tematach
hydrotechnicznych warte jest powtórzenia,
bo uczy budowlańców szacunku dla żywiołu, jakim jest woda i poszerza wiedzę o roli
budownictwa wodnego.
mgr inż. Zdzisław Maksymiuk
fot. Hanna Marszałek

Na uczelniach Mazowsza

T

egoroczna inauguracja była okazją
do wręczenia indeksów słuchaczom
I roku i do przedstawienia nowych programów. Zasłużeni ludzie nauki odebrali
nagrody i odznaczenia.

Politechnika Warszawska
Ta największa uczelnia techniczna w
kraju kształci inżynierów na potrzeby
budownictwa na wydziałach: Inżynierii
Lądowej, Elektrycznym, Architektury
i na Wydziale Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
PW w statystykach resoru nauki i szkolnictwa wyższego zajęła I miejsce w kraju pod względem liczby kandydatów na
jedno wolne miejsce - 7, 8 osób.
Uroczysta inauguracja na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się 3
października br. Dziekan, prof. Andrzej
Garbacz powitał gości i słuchaczy. Podkreślił, że wydział wypełnia wszystkie
założenia związane z nauczaniem oraz z
działalnością naukową. Nadal notuje się
dużą liczbę zgłoszeń na studia. Wydział
w czasie ostatniej analizy procesów dydaktycznych uzyskał najwyższą notę.
WIL kładzie duży nacisk na rozwijanie
specjalności potrzebnych w gospodarce, w tym w budownictwie kolejowym,
drogowym i mostowym. Rozwijane są
studia II stopnia. Coraz szersza jest też
współpraca z firmami budowlanymi
w organizowaniu praktyk zawodowych.

Inauguracje roku akademickiego 2017/2018

Dzień przed reformą
Rok akademicki 2017/2018 rozpoczęło w kraju prawie 1,3 mln studentów.
Z tego ok. 280 tys. to słuchacze uczelni technicznych i ekonomicznych, w tym ok
45 tys. - studenci wydziałów związanych z budownictwem. Specjalności budowlane
są nadal popularne, choć i tu, podobnie jak na innych uczelniach, obniża się liczba
kandydatów na jedno miejsce. Dotyczy to także uczelni na Mazowszu, z którymi
blisko współpracujemy.

pracuje i reprezentantów zaprzyjaźnionych
politechnik. MOIIB reprezentował Mieczysław Grodzki. W wystąpieniach gości przewijało się życzenie, aby Wydział pod nową nazwą nie tylko utrzymał swoją wysoką pozycję
na naukowym rynku i nieustannie poprawiał
jakość kształcenia. Następnie odbyło się wręczenie nagród Rektora PW pracownikom Wydziału za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne
oraz najlepszym absolwentom.
Wydział Elektryczny cieszy się nadal
znaczną popularnością wśród kandydatów na
studia, mimo, że absolwenci notują problemy
z zatrudnieniem. Stąd obserwuje się znaczne
zainteresowanie specjalnością elektryczną na
potrzeby budownictwa. Dziekan, prof. Lech
Grzesiak, zaprezentował podczas inauguracji
dokonania dydaktyczne i naukowe wydziału
oraz perspektywy rozwoju. W wystąpieniach
studentów i doktorantów dominowała troska
o utrzymanie poziomu nauczania i rozwój
nowych specjalności. Wręczone zostały nagrody rektora PW. Na inauguracji był obecny
Mieczysław Grodzki.

SGGW

Po immatrykulacji i wręczeniu indeksów grupie studentów, wręczono też
dyplomy nowym inżynierom, a zasłużeni naukowcy otrzymali nagrody rektora. Inauguracja stała się też okazją do
rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze
prace dyplomowe w roku akademickim
2016/2017 (czytaj na stronie MOIIB).
We wręczaniu dyplomów i nagród brał
udział Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny prof. dr
hab. inż. Henryka Zobla Po szynach w
świetlaną przyszłość.
2 października br. w Dużej Auli nowy
rok inaugurował Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska. Uroczystość otworzył dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga. Wśród gości nie zabrakło
szefów firm, z którymi Wydział współ-
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3 października br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW odbyła
się inauguracja roku akademickiego 2017/18.
Dziekan prof. Eugeniusz Koda, powitał
przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z Wydziałem, studentów. Powiedział
m.in.: - Rozpoczynamy nowy rok ze znaczną
dozą niepokoju w oczekiwaniu na zapowiadane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, zwanej „Konstytucją dla Nauki”, która
zdecydowanie może zmienić obraz środowiska akademickiego w kraju. Prawdopodobnie
zmieni się struktura Uczelni, niepewny jest
los wydziałów, większość kompetencji związanych z działalnością naukową, finansowa-

niem badań i działalności dydaktycznej,
zostanie przeniesiona na poziom uczelni,
w tym również uprawnienia do nadawania
stopni naukowych, którymi szczycił się
nasz Wydział.
W ubiegłym roku wprowadzenie nowego algorytmu określającego zasady finansowania jednostek naukowych, wpłynęło
znacznie na pogorszenie stanu finansów
Wydziału. Wprowadzenie optymalnego
współczynnika dostępności kadry na poziomie, co najwyżej 13 studentów na wykładowcę, wymusiło konieczność zmniejszenia liczby miejsc dla słuchaczy I roku.
Inauguracja to szczególnie istotne wydarzenie w życiu 559 nowo przyjętych
studentów. Łącznie w tym roku przyjęto tu
o 200 nowych studentów mniej niż w roku
ubiegłym, co wynika z zaleceń dotyczących konieczności dostosowania się Wydziału do nowego algorytmu finansowania.
W bieżącym roku na wydziale studiuje
2046 studentów. Na uroczystości izbę reprezentował Leonard Szczygielski, sekretarz Rady MOIIB.

WAT

3 października br. rok akademicki zainaugurował Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji WAT. Studia na uczelni rozpoczyna 1648 podchorążych i prawie 9500
studentów cywilnych. Uroczystości towarzyszyła wystawa osiągnięć i wynalazków
Wojskowej Akademii Technicznej. Dziekan, prof. Adam Stolarski, przedstawił
dotychczasowe osiągnięcia wydziału oraz
zadania na nowy rok. W trakcie inauguracji
wręczono dyplomy doktorom habilitowanym, doktorom i wyróżnionym absolwentom za najlepszą pracę końcową.

WSEiZ w Warszawie
3 października br. Wyższa Szkoła Ekologii Zarządzania zainaugurowała po raz
22 nowy rok akademicki. Przemówienie
inauguracyjne wygłosiła rektor, doc. dr.
Monika Madej. Mówiła o dorobku uczelni
i zadaniach na nowy rok. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia naukowcom
oraz dyplomy najlepszym studentom. Pani
rektor wręczyła MOIIB statuetkę „Niedźwiedzia” za wyróżniający się wkład w rozwój szkoły.
dokończenie na str.13
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Wywiad

Kształcimy do nieznanych wyzwań przyszłości
Została Pani „Złotym Promotorem Budownictwa” 2017 r. za wieloletnie organizowanie i przewodniczenie ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Kapituła konkursu wniosek
poparła jednogłośnie...
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych w grudniu kończy 30 lat.
Narodziła się na Śląsku z inicjatywy
pracowników Politechniki Gliwickiej
i śląskiego środowiska oświatowego
związanego ze średnim kształceniem zawodowym. Członkiem Komitetu Głównego OWiUB jestem od początku lat 90.
W 1993 r. zadanie organizowania Olimpiady
przejęła Politechnika Warszawska, Wydział
Inżynierii Lądowej. Przed 2000 r. pełniłam
funkcję wiceprzewodniczącej, a w latach
2000-2013 przewodniczącej Komitetu. Obecnie przewodniczącą jest dr Magdalena Kruk,
była prodziekan Wydz. IL, ja jestem wiceprzewodniczącą Komitetu i przewodniczącą
Rady Naukowej odpowiedzialnej za przygotowanie tematów na zawody okręgowe i
centralne oraz za sprawdzanie prac uczniów
przez jury i ustalanie kolejności wyników.
Od początku przestrzegamy zasady spójności i harmonii w procesie przekształceń i rozwoju Olimpiady. Jesteśmy zgodni, że w pracy
dydaktycznej z młodzieżą nie ma miejsca na
rewolucje. Oczywiście musimy stosownie reagować na problemy wynikające z różnych
decyzji politycznych, w tym reform edukacji.
Program naukowy Olimpiady został jednak
wypracowany bardzo starannie przez duży
zespół, w tym pracowników kilku politechnik
(Białostocka, Gliwicka, Gdańska, Krakowska, Opolska, Warszawska). Fundamentem
naszej koncepcji jest odwoływanie się do
umiejętności samodzielnego myślenia, łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji w zawodzie technik budownictwa.
OWiUB jest jedną z olimpiad zawodowych,
które obejmują szerokie spektrum zagadnień.
W niektórych olimpiadach przyjmuje się temat wiodący w danej edycji. My, zakładając,
że Olimpiada jest ważnym etapem w rozwoju zawodowym, pozostajemy przy koncepcji
konkursu obejmującego najważniejsze elementy kompetencji ogólnych i zawodowych.
Celem jest ukazanie budownictwa jako spójnej całości. Uczniowie otrzymują arkusze z
kilkunastoma zagadnieniami do opracowania
(od historii architektury poczynając, przez
statykę, wytrzymałość, konstrukcje i materiały na zagadnieniach ekonomicznych i organizacji budowy kończąc). Są też tematy, w
których to wiedza ogólna i umiejętność interpretacji informacji umożliwiają znalezienie
poprawnego rozwiązania.

Rozmowa z dr inż. Anną Jankowską,
Złotym Promotorem Budownictwa za 2017 r

n

Każdy szef takiej olimpiady zapewne
wywierał na niej jakieś piętno. Co Pani
forsowała lub na co kładła nacisk?
- Moim zdaniem w każdym działaniu podstawowe znaczenie ma określenie i zrozun

mienie istoty problemu.
Od lat uczę mechaniki
konstrukcji, a więc obliczania różnych charakterystyk wyidealizowanych modeli konstrukcji
budowlanych. Zawsze
zaczynam od podkreślenia, że podstawowe
etapy to ustalenie przeznaczenia, a więc charakteru pracy konstrukcji, sformułowanie kryteriów jakie powinna
spełniać oraz sprawdzenie adekwatności
przyjętego modelu. Metody obliczeniowe, narzędzia pracy zmieniają się, są coraz bardziej
precyzyjne, ale podstawowe kryterium - bezpieczeństwo - jest wartością, której ochrona
pozostaje zawsze w centrum odpowiedzialności zawodowej budowlańca.
Osoby związane z Olimpiadą wnoszą różne doświadczenia. Fakt, że nasze dyskusje
prowadzą do zgodnie akceptowanych rozstrzygnięć, wynika z łączącej nas wspólnoty
poglądów na istotę zawodów budowlanych
i podobnego poczucia odpowiedzialności wobec rzeczywistych potrzeb młodego pokolenia. Tak myślący ludzie stworzyli Olimpiadę
i tacy kolejno dołączali do naszego zespołu.
Patrząc wstecz - jaki jest dorobek 30.
edycji Olimpiady? Czy osadziła się ona
w świadomości szkół budowlanych?
- Tak. Udział w bieżącej edycji zgłosiło 160
szkół. Olimpiada narodziła się na południu
Polski i początkowo uczniowie z tych województw całkowicie dominowali na zawodach
centralnych. Wprowadzenie zasady kwalifikacji do finału 10 proc. najlepszych z każdego okręgu otworzyło szanse i wyzwoliło
zainteresowanie nauczycieli i uczniów z całej
Polski. Obecnie kolejność osiągnięć na etapie
okręgowym znowu jest ustalana w skali całego kraju, jednak każdy kręg ma zagwarantowane 3 miejsca. W poprzedniej edycji na 88.
uczestników zawodów centralnych tylko 4
skorzystało z tego uprawnienia, poprawiając
zresztą swój wynik na zawodach centralnych.
Powszechny udział szkół w konkursie, przy
zachowaniu poziomu Olimpiady, uważamy
za wielkie osiągnięcie środowiska.
n

Przygotowanie do konkursu wymaga specjalnej pracy z uczniami. Nie wystarczy dodatkowa godzina dyrektorska. To kilka lat
systematycznego wysiłku. W wiodących
szkołach nauczyciele - liderzy współpracują
z innymi nauczycielami. Musi powstać specyficzny klimat, środowisko. Na zawodach
centralnych obserwujemy relacje w ekipach,
widać jak są zżyci, często utrzymują kontakty
po skończeniu szkoły. Na zakończenie XXV
edycji zaprosiliśmy zwycięzców poprzednich
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zawodów - przyjechali nawet z dalekiego
świata. Zrobili dobre, ciekawe kariery zawodowe. Podkreślali, że sukces w Olimpiadzie,
likwidując barierę formalną (punkty) i psychologiczną, otworzył im drzwi na stacjonarne studia na dobrych politechnikach, a przebyty trening uczenia się pozwolił pokonać
początkowe trudności z matematyką i fizyką.
Wiele się mówiło na temat średniego
szkolnictwa i krzywdy wyrządzonej z
powodu likwidacji znacznej liczby szkół.
Czy konkurs potwierdza to, czy jest tak,
że przetrwały szkoły najlepsze?
- To był głównie problem zasadniczych
szkół zawodowych. Technika weszły często
w skład dużych zespołów szkół, nie obyło
się jednak bez znaczących strat. Takim przypadkiem było np. Technikum Budowlane nr
1 im. Z. Mączeńskiego w Warszawie, szkoła
o pięknej, stuletniej tradycji. Dzięki aktywności absolwentów technikum zostało uratowane, ale nie wiem, czy odzyskało dawny prestiż. W tej chwili wiodącą, z naszego
punktu widzenia, pozycję w Warszawie ma
Technikum Architektoniczno-Budowlane na
Przyrynku.
n

Czy świadomie wprowadziliście zasadę, że olimpijczycy otrzymują prawo do
studiowania bez egzaminu?
- Nie mamy takich uprawnień. To senaty
wyższych uczelni mogą uwzględniać osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach i często z tego korzystają. Jest to ceniona przez
laureatów nagroda, gdyż otwiera drzwi na
studia stacjonarne na uczelni publicznej.
Jest to ważne zwłaszcza dla kandydatów z
prowincji, którzy nie zawsze planowali studia np. na PW. Podejmując to wyzwanie
muszą na ogół pokonać pewne trudności na
pierwszym roku (matematyka, fizyka), ale
później sobie radzą. Natomiast przywilejów
szkolnych jest niewiele. Laureaci i finaliści
zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Pozycja laureata, a nawet
finalisty Olimpiady ma też swoją wartość
w zawodowym CV. Znacznie ważniejsze
są wartości o znaczeniu długofalowym.
Uczniowie planujący udział w Olimpiadzie
uczą się intensywnych metod pracy intelektualnej, mają lepszy, twórczy kontakt z nauczycielami. Tworzą się drużyny, krąg osób,
które chcą i mogą dyskutować, wymieniać
się umiejętnościami, współpracować.
n

Zatem przysparzacie uczelniom dobrych kandydatów na studentów?
- Pewnie tak jest, chociaż uczelnie takie
jak Politechnika Warszawska na brak kandydatów nie narzekają. Tym niemniej takie
czynniki z pewnością biorą pod uwagę.
n
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n Czy prowadzone jest rozeznanie, czy
wszyscy laureaci wybierają studia na
wydziałach budownictwa?
- Na pewno nie wszyscy. Kiedyś było
nawet tak, że preferencje dla naszych laureatów przyznano na polonistyce, na UW.
Senaty uczelni często uznają, że jeśli ktoś
przeszedł poważny trening edukacyjny w
szkole średniej, to wie czego chce i wszędzie
sobie poradzi.

Czy Olimpiadę czeka w przyszłości
jakaś rewolucyjna zmiana?
- Myślę, że rewolucji nie będzie. Mamy
umowę z Ministerstwem podpisaną na trzy
lata i dobrą koncepcję pracy. Nie podzielałam poglądu, że wszystkie Polki i Polacy
powinni kończyć licea ogólnokształcące i
podejmować studia wyższe. Nie sądzę, aby
podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych miały być doraźne
potrzeby rynku pracy. Ten pogląd wyraźnie rzutuje na bliską mi koncepcję modelu
edukacji. Kształcimy bowiem dla nieznanej
przyszłości, nie wiemy, co będzie za kilka
lat. Ludzie nie tylko muszą się do zmian
adaptować, powinni być przygotowani do
wzięcia odpowiedzialności za ich kreowanie. Dlatego uważam, że bardzo poważnym
błędem jest skrócenie o rok powszechnie
obowiązującego, pokazującego ogólny obraz
świata, kształcenia ogólnego.
n

Absolwent, który opuszcza uczelnię,
ma przed sobą 40 lat pracy i jedyną
pewną rzeczą, o której wiemy jest to,
że będzie musiał się uczyć całe życie.
- Każdy powinien być do tego przygotowany. Trzeba budować fundamenty wiedzy
i umiejętność pracy intelektualnej. Obecna
koncepcja edukacji jest tej idei zaprzeczeniem. Koncentruje się uwagę na procedurach, na zadaniu „jak?” pomijając zagadnienia: „w jakim celu?” i „dlaczego właśnie
tak, a nie inaczej?”. Ten błąd popełnia się też
w podejściu do kształcenia w zawodach technicznych. Potwierdzają to starsi majstrowie
i inżynierowie pracujący „na linii”. Nierzadko młody pracownik nie potrafi prawidłowo
odczytać rysunku, a nie ma żadnych wątpliwości, bo nie zastanawia się jaka jest np.
funkcja dokręcanej czy odkręcanej śruby. To
skutek ograniczania przedmiotów ogólnych
oraz podstawowych przedmiotów technicznych na korzyść często zmieniających się
konkretnych technologii, które powinny być
przedmiotem szkoleń organizowanych przez
używające ich firmy. Dobre przygotowanie
„teoretyczne” takie szkolenia ułatwia.
Widzę jeszcze jeden bardzo poważny problem. Jest nim przeładowanie tzw. podstaw
programowych na wszystkich poziomach
kształcenia. Każdy specjalista widzi braki w
swojej dziedzinie. Tymczasem chyba doszliśmy do ściany. Uczeń jest człowiekiem, a nie
coraz szybszym komputerem, szkoła trwa 12
lat, a doba ma 24 godziny. Ale to już zupełnie
nowy temat.
n Dziękuję za rozmowę
Mieczysław Wodzicki
n

Obwodowe zebrania wyborcze w MOIIB

Znamy już delegatów

Z

godnie
z
Uchwałami
Rady Okręgowej nr 433 i
434/R/2017 z dnia 11 września
2017 r. dotyczących organizacji
Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów na kadencję
2018-2022 r. wraz z przyjęciem
regulaminu i porządku obrad, w
Izbie trwają obwodowe zebrania
wyborcze. Wybrani delegaci na
Zjeździe dokonają wyboru władz
na nową kadencję oraz delegatów
na Krajowe Zjazdy PIIB.

mułowania wniosków i postulatów. Ze strony władz Izby we
wszystkich zebraniach bierze
udział przewodniczący Rady
Mieczysław Grodzki mając do
pomocy organizacyjnej przeważnie dwie osoby ze ścisłego
grona Prezydium, z którego
szczególną aktywność wykazuje z-ca przewodniczącego
Roman Lulis.
Na wspomnianych 11 zebraniach warszawskich: na
pierwszych 7 spotkaniach, wybierano po
8 delegatów, na trzech następnych 9 i na
ostatnim 10 delegatów. Łącznie Warszawę
reprezentować będą 93 osoby. Zebrania w
ośrodkach terenowych są pojedyncze i tak:
w Radomiu wybrano 11 delegatów, w Płocku 10 delegatów, w Siedlcach 7, Ostrołęce 6
i w Ciechanowie 5 delegatów.
Wszystkie zebrania wyborcze przebiegały wg powtarzalnego porządku obrad. Nie
odnotowano, żadnych zakłóceń, a nie nadmierna w swojej intensywności dyskusja,
obracała się głównie w kręgu spraw związanych z tematyką i terminami zajęć doskonalenia zawodowego. Mamy nadzieje, że nowe
grono delegatów wniesie nowe elementy do
działalności mazowieckiego samorządu inżynierów.
Jerzy Kotowski

Warszawa

W Izbie Mazowieckiej, największej w kraju, uprawnionych do głosowania w dniu 31
sierpnia 2017 (daty uznanej za wiążącą dla
ustalenia liczby uprawnionych) było 17.211
czynnych członków. Zgodnie z postanowieniem Rady MOIIB zdecydowano dokonać
wyboru 132 delegatów, co oznacza, że każdy delegat reprezentuje 130 członków izby
okręgowej. Wybory są przeprowadzane od
dn. 25 października do 5 grudnia na 11-tu zebraniach w Warszawie i 5-ciu w biurach terenowych. Członkowie zostali zaproszeni na
zebrania, listem umieszczonym w przesyłce
„Inżyniera Budownictwa” z października br.
Ponieważ zebrania wyborcze są unikalna
okazja do bezpośredniego kontaktu szeregowych członków z dotychczas działającymi
funkcyjnymi członkami organów Izby, stąd z
inicjatywy Prezydium Rady, porządek dzienny zebrań został wzbogacony relacjami z działalności w ostatniej kadencji, a także przypomnieniem praw
i obowiązków statutowych członków,
ich przedstawicielstwa, którymi są
organa izby okręgowej i krajowych
władz Samorządu. Ta inicjatywa wywołała uzasadniony w każdym zebraniu udział członków prezydium Rady,
stwarzając uczestnikom zebrań warunki do podjęcia dyskusji na temat
roli izby i ważności wykonywanych
poszczególnych zadań, a także for-

Płock
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Sekrety Warszawy

„W Saskim Ogrodzie koło fontanny...”
L

ata przypadające na okres Królestwa Polskiego są dla miasta prawdziwym katalizatorem zmian. Liczba ludności w latach
dwudziestych przekracza 130 tys. mieszkańców, co stawia Warszawę wśród prężnie rozwijających się, nowoczesnych miast europejskich. Powstawało coraz więcej zakładów
przemysłowych z częściowo zmechanizowaną linią produkcyjną. W 1815 r., na terenie
miasta i jego obrzeżach funkcjonowało 5815
manufaktur, fabryk, przetwórni, zakładów i
cegielni. W 1827 r. w przemyśle i rzemiośle
zatrudnionych było 22 328 osób. Oznaczało
to w praktyce jedno wzrost zapotrzebowania
na wodę. Sytuacja wodno - kanalizacyjna
Warszawy lat 20. XIX w. przedstawiała się
dramatycznie. Głównym źródłem świeżej
wody były studnie i zdroje uliczne. W 1824 r.
Józef Wilson podjął się, ustawiwszy machiny
parowe w swej posesji, dostarczać potrzebnej
ilości wody filtrowanej zdrojom Starego i Nowego Miasta. Nie do końca znane są losy tego
rozwiązania. Realną szansę na usprawnienie
systemu zaopatrzenia w wodę dawał projekt
z 10 maja 1836 r., przedstawiony przez Piotra
Antoniego Steinkellera - finansistę i przemysłowca oraz Henryka Marconiego, wybitnego inżyniera. Przed sporządzeniem projektu,
Steinkeller [...] pana Marconiego z sobą zabrał i stosowny plan ogółowy i odpowiednie
jemu szczegółowe dla Warszawy przez pana
Marconiego wypracowane zostały - również
i wyrachowania nakładów, które 3 000 000
złp. wynoszą. Projekt został przedłożony władzom miasta, ale został odrzucony ze względu na szczupły stan kasy miejskiej.
Pierwszym projektem, który miał duże
szanse na realizację, była koncepcja inspektora komunikacji lądowych i wodnych - Feliksa
Pancera. Rada Budownicza zatwierdziła Wnioski Inspektora Pancera w
przedmiocie zaopatrzenia wodą Warszawy z zaleceniem rozszerzenia projektu i dokonania dokładnego kosztorysu. Przewód doprowadzający wodę
do miasta miał przebiegać przez Nowy
Zjazd i zasilać w wodę zbiorniki i fontanny w okolicach placów Zamkowego
i Teatralnego oraz Ogrodu Saskiego.
W 1849 r. Rada Budownicza uznała,
iż dotychczasowy projekt ponownie
należy przerobić, aby w rezultacie wodociąg zaopatrzał w wodę całe miasto.
Do wprowadzenia zmian w projekcie
powołano Radę Budowniczą.
W 1851 r. car Mikołaj I wydał polecenie budowy wodociągu w Warszawie. Sporządzono i zaakceptowano
wstępny kosztorys, a dla uzyskania
szczegółowej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy
wodociągów, Henryk Marconi wybrał
się w podróż po Europie. Głównym
źródłem nowinek technologicznych
okazał się Hamburg, gdzie w latach
1844-1848 powstał nowoczesny wo-

dociąg zaprojektowany przez Williama Lindleya. Po powrocie Marconiego, sprawy
potoczyły się szybko. Już w listopadzie tego
samego roku, powierzono mu dokończenie
projektu i kierownictwo budowy wodociągu.
16 listopada 1852 roku w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Ogrodu Saskiego, położono kamień węgielny pod zbiornik na wodę. Ujęcie wody z Wisły, a także
budynek przepompowni i filtry, znajdowały
się przy zbiegu ulic Dobrej i Karowej.
Zbiornik wody czystej w pięknej formie
wzorowanej na świątyni Westy w Tivoli
umieszczono w Ogrodzie Saskim na sztucznym wzgórku. Sieć wodociągowa zasilała
początkowo w wodę pałac Kazimierzowski
(obecnie siedziba Rektoratu UW przy Krakowskim Przedmieściu), biegła przez plac
Warecki (Powstańców Warszawy), plac Grzybowski, ulicę Żabią (w okolicy Placu Bankowego), obok Pałacu Mostowskich do ulicy
Bonifraterskiej, obejmując plac Zamkowy,
Stare i Nowe Miasto i plac Teatralny.
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Uroczyste oddanie inwestycji odbyło
się 16 czerwca 1855 r. podczas dorocznej loterii fantowej w Ogrodzie Saskim.
Uroczystość uświetniło uruchomienie
pierwszej i największej z czterech fontann w zaprojektowanym przez Marconiego układzie. Fontanna Wielka była
kosztownym dodatkiem do wodociągu.
Jej wykonanie pochłonęło 9000 rbs.
To jedna z najpiękniejszych fontann w
Europie, prezentuje się niezwykle majestatycznie na tle wypielęgnowanego
Ogrodu Saskiego. Mniej majestatycznie
prezentuje się zaś jako tło niewybrednych wierszyków i piosenek nawiązujących do rozmaitych wydarzeń z historii
Warszawy. W dwudziestoleciu międzywojennym Fontanny Wielkiej użyto, jako tła
popularnej piosenki: W Saskim Ogrodzie koło
fontanny / Jakiś się frajer przysiadł do panny.
Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę,/ Skradł
jej całusa, ona mu zegarek [...].
W ostatnim roku działania, na całą sieć
wodociągową składało się 50 zdrojów ulicznych, 120 hydrantów pożarowych, 7 wodotrysków. Do sieci o długości 31 kilometrów
przyłączonych było 1250 budynków. Wodociąg Marconiego dostarczał 14 tysięcy
m³ wody na dobę, z której korzystała jedna
czwarta mieszkańców Warszawy. Został zamknięty w lutym 1889 w niespełna trzy lata
po uruchomieniu nowoczesnych wodociągów
zaprojektowanych przez Wiliama Lindleya.
A jak to było z Pragą? O wodociągu dla
prawobrzeżnej Warszawy i o tym, co robił
prezydent miasta przy kranie pożarnym na
końskim targu - w następnym numerze.
Amalia Szałachowska
Szersza wersja artykułu
na stronie internetowej MOIIB
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o znacznie zwiększało szansę na zdobycie
głównego trofeum. Z poprzednich lat wiemy jednak, że nie zawsze liczba zawodników
przesądzała o zwycięstwie. Liczyła się również drużynowa strategia i wola zwycięstwa.
A tego przecież inżynierom budownictwa nie
brakuje.
Przed zawodami odbyła się krótka odprawa. Każdy zawodnik otrzymał bordową,
okolicznościową koszulkę z logo MOIIB
i emblematem VIII Międzynarodowych
Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB. Do
współzawodnictwa zagrzewał Mieczysław
Grodzki, fundator pucharów. W tym roku
wyjątkowo ładnie prezentowały się puchary i
medale,cododatkowomotywowałozawodniczki
i zawodników.
Sędzią głównym był Włodzimierz Janczewski z WOPR Ostrołęka. Wyniki zawodów były publikowane na bieżąco za
pośrednictwem systemu megatiming. Po zakończeniu rozgrzewki w basenie nastąpiła parada zawodników i prezentacja drużyn. Wyczuwalne było lekkie napięcie wyzwalające
dodatkową adrenalinę, a wszystko po to, by
za chwilę walczyć o medal i okazały puchar.
Brzuch wciągnięty, klatka wysunięta do przodu, uśmiech na twarzy, sprężysty krok w rytmie marszowej muzyki - to tylko zapowiedź
tego, co nastąpi w najbliższych godzinach.
Dla takiego uczucia warto przyjechać za rok.
Wśród zawodników byli: Roman Lulis,
Edward Groniecki i Jerzy Putkiewicz czlonkowie Rady MOIIB. Dało się wyczuć,
że też mają ochotę wyjechać z medalami i
pucharem. Z trybuny swojej drużynie kibicował Wojciech Zając, przewodniczący Rady
Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce jednocześnie członek Rady MOIIB. Ale wszyscy
wiedzieli, że nie będzie łatwo.
W atmosferę zawodów wprowadził Kazimierz Łoniewski. Po odegraniu hymnów Litwy i Polski, oficjalnego otwarcia VIII MZP
„Masters” dokonał Mieczysław Grodzki
przewodniczący Rady MOIIB, wespół z Jerzym Bauerem burmistrzem Miasta Ostrów
Mazowiecka i Bartłomiejem Pieńkowskim
dyrektorem MOSiR. Zawody rozpoczęły się
od serii na dystansie 25 m pań i panów stylami: klasycznym, dowolnym i grzbietowym.
Walka była bardzo wyrównana, stąd tyle
emocji i wspaniały doping. O miejscu decydował przede wszystkim dobry start. Każde
opóźnienie skoku po gwizdku, to spora strata,
w wielu przypadkach już nie do odrobienia.
Po seriach na dystansie 25 m przyszedł
czas na medale. Najprzyjemniejszy moment,
gdy zwycięzcy przy dźwiękach muzyki sta-

VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS”
o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB

Medale i radość z pływania
   Po raz ósmy w pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się miłośnicy pływania, by walczyć o medale i Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB. W tym
roku jak zawsze dotarli zawodnicy z różnych stron Polski. Reprezentowali okręgowe izby inżynierów budownictwa pod sztandarami 14 klubów. Najliczniejszą ekipę
wystawiła Mazowiecka OIIB, zaraz po niej była Podlaska i Wielkopolska OIIB.

wali na podium otrzymując medale i dyplomy. Tuż po wręczeniu medali rozpoczęła się
seria konkurencji na dystansie 50 m. Tu również nie brakowało emocji. Regulaminowy
podział wszystkich zawodników na kategorie wiekowe wyrównywał medalowe szanse.
Widoczna była świetna sportowa zabawa, ale
z bardzo dobrymi wynikami w tle. Po wręczeniu medali za „50” przyszedł czas na sztafety. Tu już trzeba było wykazać się strategią
i sprawnością matematyczną. Sztafety punktowane były podwójnie, stąd te
wyniki zaważyły na punktacji
ogólnej. Emocji, co niemiara. Walka z czasem, na jaką zanosiło się
od początku zawodów. Z trybuny
była widoczna tylko wzburzona
woda w niecce basenowej i zawodnicy stojący na skraju basenu
w oczekiwaniu na zmianę. Najlepszymi pływakami i strategami
okazali się reprezentanci Podlaskiej OIIB w składzie: Agniesz-

ka Żero, Elżbieta Żukowska, Krzysztof
Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Mirosław
Matusik, Wieńczysław Safrończyk, Grzegorz Zalewski. Świetne wyniki uzyskała
również reprezentacja Wielkopolskiej OIIB
w składzie: Krzysztof Biernacki, Rusłana Dembecka, Zbigniew Grabarkiewicz,
Małgorzata Putowska, Andrzej Sypniewski, Ryszard Wawrzyniak oraz reprezentacja Mazowieckiej OIIB (team Warszawa 1)
w składzie: Marta Dusińska, Marcin Flach,
Józef Heliński, Hubert Markowski, Barbara Melin, Krzysztof Owczarczyk zajmując
III miejsce. Inne drużyny uzyskały również
świetne wyniki, ale mniej liczny skład osobowy utrudnił walkę o Puchar.
Wszyscy uczestnicy zawodów indywidualnie i grupowo zasłużyli na puchar i medale.
Kibice z trybuny mogli tylko pozazdrościć
woli walki, umiejętności pływackich a przede
wszystkim aktywności fizycznej wszystkim
zawodniczkom i zawodnikom. I to jest właśnie największe bogactwo tych zawodów.
Po oficjalnym zamknięciu zawodów wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami
na spotkaniu koleżeńskim. Tu już nie było
atmosfery rywalizacji, lecz dominowała koleżeńskość, wymieniano się uwagami, co niektórzy składali deklarację, że za rok poprawią
swoje wyniki. Na zakończenie krótkie „do
zobaczenia za rok” i w drogę.
Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB
pojechał do Białegostoku, ale zwycięzcami
są wszyscy zawodnicy. Zapraszamy za rok.
Może i Ty, Czytelniku, spróbujesz swoich
sił. Pływamy dla zdrowia i przyjemności w
atmosferze współzawodnictwa i koleżeństwa.
Marzanna Łoniewska
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Rekordowa liczba zawodników

ala i zaplecze przystosowane są szczególnie do potrzeb zawodów brydżowych,
szachowych, skrablowych itp. Do uczestnictwa w zawodach zaproszeni zostali samorządowcy zrzeszeni w Mazowieckim Forum,
a także bratnie izby okręgowe inżynierów
budownictwa i lekarzy. Od sierpnia br trwała
akcja informacyjna, słano listy zachęcające
do udziału, co przyniosło pozytywny rezultat.
Mimo bliskości 1 listopada, bardzo licznych
wydarzeń zawodowych i konkurencyjnych
turniejów brydżowych, nasze zawody były
w porównaniu z dotychczasowymi najliczniejsze. Klasyfikacja długofalowa pokazuje
68 nazwisk, a łącznie w turniejach zajęto 140
miejsc przy „zielonych” stolikach. Ponieważ
otwieramy kolejne pięciolecie „Misji” warto
pokazać tabelkę ze statystką ilustrującą nieznaczny, ale wzrost zainteresowania inicjatywą integracyjną, zapoczątkowaną przez lekarzy i skutecznie rozwijaną przez nas.
Obok najliczniejszego grona mazowieckiego, zagrały pełne zespoły Śląskiej OIIB,
Okręgowej Izby Lekarskiej, KIBR (Krajowa
Izba Biegłych Rewidentów) i OIRP (Okręgowa Izba Radców Prawnych, którzy nie grali w
turnieju teamów). Tylko pary reprezentowały
izby WMOIIB (Warmińsko Mazurska) i ŁOIIB (Łódzka). Szkoda, że inne wysoko notowane ekipy OIIB, a także znane z brydżowej
aktywności samorządy, nie wystawiły swoich
reprezentacji. Mamy nadzieję, że kabalistyczna siódemka, bo VII będą następne Mistrzostwa, przyniesie rekordowe zainteresowanie.
Szczegółowe wyniki mistrzostw można znaleźć na stronie internetowej WZBS (www.
warsbrydz.pl/wyniki/inne2017/171028MI/
misja17.htm). Potwierdzają one bardzo trafne
spostrzeżenie znanego warszawskiego mistrza Jana Chodorowskiego, ze brydż jest
dyscypliną, w której nawet debiutant może
być dumny z jednostkowego pokonania nawet
arcymistrza, ale w klasyfikacji długofalowej

„Misja” po raz szósty
28 I 29 października br. odbywały sie Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów zaufania publicznego w brydżu porównawczym, zorganizowane po raz szósty przez nasza Izbę we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską i Warszawskim
Związkiem Brydża Sportowego. Turniejowe zmagania tym razem odywały się w
Fundacji WZBS w Centrum Sportów Umysłowych na warszawskim Ursynowie.

„Brązowa” drużyna MOIIB
fot. Krzysztof Siwek

cuda sie nie zdarzają; zawodnicy z najwyższej
półki musza wygrać. Tak też było u nas.
Ślązacy, którzy przyjechali w doborowym
składzie i grali we wszystkich turniejach roznieśli przeciwników, wygrywając jeden turniej par, turniej teamów i klasyfikacje łączną.
Mistrzem Polski został zeszłoroczny zwycięzca „Misji”, Jerzy Ujma, a wicemistrzem
Janusz Kozula, partnerujący zwycięzcy. Kol.
Janusz przyniósł chwałę funkcyjnym członkom Izb inżynierskich, ponieważ jest aktualnym zastępca przewodniczącego Śląskiej
OIIB i głównym organizatorem brydżowych
mistrzostw PIIB w Szczyrku. W rankingu
brydżystów jest mistrzem krajowym (WK4).
Drugim wicemistrzem został reprezentant
biegłych rewidentów Zdzisław Kowalewski.
Również rewident Jan Kandybowicz
zajął nielubiane przez sportowców 4-te
miejsce. 5-te i 6-te zajęli wierni „Misji”
od początku jej istnienia: Lechoslaw
Piotrowski (MOIIB) i Krzysztof Makuch (OIL). Dr Krzysztof tryumfował
w loteryjnym turnieju indywidualnym,
a również lekarze Andrzej Kazimierczak
i Igor Łobodziński, wygrali najliczniejszy turniej par na punkty meczowe. Królową i Wicekrólową Mistrzostw zostały
znakomite brydżystki, lekarki Zofia Zaręba i Ewa Skopińska.

„Królowe” - Ewa Skopińska i Zofia Zaręba

Liczba uczestników „Misji” w poszczególnych latach
statystyka
w latach

klasyfikacja
końcowa

turniej
indywidualny

turniej na zapis
maxymalny

turniej na punkty
meczowe

turniej
teamów

2012

28

16

20

18

12

66

2013

39

28

28

24

24

104

2014

39

20

28

32

24

104

2015

57

27

46

30

24

127

2016

51

20

44

28

24

116

2017

68

24

36

52

28

140
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Czas spojrzeć na skromne sukcesy najliczniejszej grupy uczestników, reprezentujących Mazowsze.
W pierwszym turnieju na zapis maksymalny wiceliderami byli Lechosław Piotrowski i Wiesław Szycz,
3-cie miejsce zajęli, długo liderujący
temu turniejowi państwo Ewa i Lech
Chłopeccy z Radomia, członkowie
MOIIB. W turnieju indywidualnym
brązowy medal samorządowców
wywalczył Dariusz Gelo; najmniej
spektakularny dla Mazowsza był turniej na punktu meczowe, gdzie członkowie
drużyny MOIIB Edward i Tomasz Braniccy
zajęli piąte miejsce.
Zwykle najciekawszy jest turniej teamow
Tutaj za plecami zwycięzców Ślązaków i
Biegłych Rewidentów, toczyły się rozgrywki,
których zakończenie warte jest specjalnego
opowiadania. Otóż już zapisane rozstrzygnięcie wskazywało na trzecie miejsce dla lekarzy, czwarte MOIIB 1 piąte MOIIB 3. Zawodnicy MOIIB 3 po analizie rozdań dochodzą do
wniosku, że w zapisie został przez nich popełniony błąd. Zgłaszają ten fakt sędziemu, który jednak musi traktować przyjęty zapis, jako
ostateczny. Dopuszcza jednak do konfrontacji
między członkami zespołów rozgrywających,
w wyniku której, lekarze uznają pomyłkę,
umożliwiając sędziemu dokonanie korekty.
Wynik tej korekty to utrata medalowego miejsca lekarzy na rzecz zespołu MOIIB 3.
To wydarzenie niezwykłe, a jego bohaterom, lekarzom pragniemy przekazać
tą drogą wyrazy szczególnego uznania, za
FAIR PLAY najwyższej próby i utrwalenie przekonania, że „Misja” to integracja
przebiegająca w szczególnie przyjacielskiej
atmosferze. Trzeba podkreślić, że zgoda na
zmianę zapisu, po zamknięciu turnieju, oznacza jednocześnie brak sprzeciwu ze strony
wszystkich członków zespołu tracącego,
w tym przypadku, medalowe miejsce.
Jak zawsze doskonałe przygotowanie
i prowadzenie turniejów, zawdzięczamy
profesjonalizmowi sędziego Arkadiusza
Ciechomskiego, który z uśmiechem i zdecydowanie, rozstrzyga wszelkie wątpliwości
zgłaszane przez zawodników.
Szczególne podziękowania należą się
Krzysztofowi Siwkowi, który nie bacząc na
liczne obowiązki, związane z równolegle
rozgrywanymi turniejami, zadbał o serwis
zdjęciowy. Zdjęcia można obejrzeć na stronie
internetowej WZBS, obok wyników „Misji”.
Jerzy Kotowski

Na uczelniach Mazowsza

Dzień przed reformą

zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale
w znaczący sposób gwarantują znalezienie
pracy. Z kolei Rektor PW prof. Jan Szmidt
poruszył temat reformy szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że nowa ustawa ma m.in.
na celu poszerzenie autonomii uczelni. To
Senat Uczelni będzie kształtował wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi jednostkami w uczelni, a także uchwalał statut. Mieczysław Grodzki i Roman Lulis wręczyli w
imieniu Izby trzy nagrody w konkursie prac
dyplomowych.

Filia PW w Płocku

dokończenie ze str.7

Punktem szczególnym inauguracji było
wręczenie Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis prof. Andrzejowi Bissenikowi. Medal w imieniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wręczył Prezydent
WSEiZ. Naszą izbę reprezentował Stanisław
Wojtaś.

Collegium Mazovia Siedlce
21 października br. odbyła się XIX inauguracja roku akademickiego. Bożena Piechowicz, Rektor Collegium Mazovia, przyjęła
nowych studentów w poczet społeczności
akademickiej. W swoim wystąpieniu Rektor szczególną uwagę poświęciła rezultatom wdrożenia innowacyjnych programów
kształcenia, dzięki, którym absolwenci
uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku
pracy. Do znaczących sukcesów zaliczyła
pozyskanie blisko 6 mln z UE na nowy program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów. Rektor zapewniła także o wsparciu
dla studentów budownictwa, w postaci ,,Zintegrowanego programu Collegium Mazovia”. Dr Bożena Piechowicz zapowiedziała
wzmocnienie zaangażowania w kształcenie
ustawiczne, poprzez rozwój oferty studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń.
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6 października br. w Filii Politechniki
Warszawskiej w Płocku odbyła się 51. inauguracja roku akademickiego. Prorektor
PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński, podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę
dydaktyczną i naukową, a kierunki kształcenia, prowadzone w Filii znalazły się po
raz kolejny w krajowej czołówce Rankingu
„Perspektyw”. Zapewniał, że Filia będzie
dalej doskonalić jakość i konkurencyjność
kształcenia, rozwijać działalność naukowo
-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej
współpracy z przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Zieliński

Europejska Uczelnia
Społeczno - Techniczna w Radomiu

Uczelnia istnieje już 10 lat. Jubileusz
szkoły połączono tu z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Jubileuszowa
uroczystość, która otworzyła rektor Maria Pierzchalska. była okazją do podziękowania i uhonorowania osób, instytucji,
firm, które współpracują z uczelnią. Wręczono 14 specjalnych statuetek - nagród
ustanowionych przez panią rektor. Uczelnia odznaczyła między innymi profesora
Zygmunt Bosiakowskiego, byłego rektora
Szkoły Głównej Handlowej, który od lat
współpracuje z radomską uczelnią. Odbyła
się też uroczysta immatrykulacja.

Najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej PW

K

onkurs na najlepsze prace dyplomowe
w roku akademickim 2016/2017 zorganizowany został przez Koło C-8 PZITB
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pod Patronatem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa przy udziale: PZITB Oddział
Warszawski, Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP O/Warszawa i
Związku Mostowców RP o/Warszawa. Instytucje te ufundowały też nagrody. Na konkurs
zgłoszono 30 prac dyplomowych, których
poziom merytoryczny został wysoko oceniony przez Jury. Przyznano trzynaście nagród.
autorom następujących prac dyplomowych
(MOIIB ufundował 6 nagród)
g Projekt węzła drogowego na skrzyżowaniu
dróg klasy S i G wraz z analizą wariantów,
autor: inż. Piotr Krzysztof Sikorski, promotor: dr inż. Andrzej Cielecki
g Analiza stanów montażowych i użytkowych
mostu extradosed, autor: inż. Piotr Józef
Supeł, promotor: dr hab. inż. Wojciech Trochymiak

Przebieg procesu inwestycyjnego związanego z usunięciem skutków pożaru Mostu
Łazienkowskiego, autor: inż. Agnieszka Joanna Kulesza, promotor: prof. dr hab. inż.
Henryk Zobel
g Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia
stadionu piłkarskiego, autor: inż. Marcin
Kinaszewski , promotor: dr inż. Paweł Król
g Projekt konstrukcji stalowego czteropoziomowego masztu widokowego, autor: inż.
Piotr Kossakowski, promotor: dr inż. Wioleta Barcewicz
g Projekt płyty fundamentowej pod wielokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz
z porównaniem tradycyjnej i sprężonej
technologii wykonania, autor: inż. Marek
Pełtak, promotor: dr inż. Marcin Niedośpiał
g Projekt stalowej wieży widokowej o wysokości 70 m, autor: inż. Krzysztof Świetlicki,
promotor: doc. dr inż. Jerzy Idzikowski
g Projekt kładki o konstrukcji stalowej nad
przeszkodą wodną, autor: Robert Kinaszewski, promotor: doc. dr inż. Jerzy Idzikowski
g

g

g

g

g

g

Porównanie algorytmów obliczeniowych
weryfikacji przebicia w żelbetowych płytach
stropowych wg Eurokod 2 i Model Code
2010, autor: inż. Agata Gałka, promotor:
dr inż. Piotr Knyziak
Analiza wpływu rodzaju i zawartości zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość resztkową na zginanie oraz zmianę wysokości
próbek fibrobetonowych w czasie, autor:
inż. Anna Otylia Wyszomirska, promotor:
dr inż. Tomasz Piotrowski
Analiza możliwości uzyskania standardu
niskoenergetycznego dla budynku w konstrukcji stalowej, autor: inż. Agnieszka
Katarzyna Wójcicka, promotor: dr inż.
Agnieszka Kaliszuk-Wietecka
Kluczowe właściwości betonu płyty dennej
w technologii białej wanny, autor: inż. Kaja
Kłos, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz
-Rek
Wpływ naprawy przez iniekcję na właściwości techniczne i trwałość betonu, autor:
Kamil Pieniążek, promotor: dr inż. Joanna
Julia Sokołowska
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Jubileusz

90 lat Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego w Warszawie

U

czniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Magdalena Rogozińska
- zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście wręczyła Urszuli Donten, nauczycielce
przedmiotów zawodowych, nagrodę burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Dyrektor Katarzyna Majewska-Mrówczyńska witając gości, przypomniała wspaniałe
karty z przeszłości tej zasłużonej dla budownictwa placówki i jej obecnej działalności.
Szkoła prowadzi aktywną współpracę z firmami budowlanymi i mieści się w czołówce
szkół budowlanych w kraju. Jej wielu absolwentów kończy wyższe uczelnie i zajmuje ważne miejsca w stołecznym i krajowym
budownictwie. Rokrocznie młodzież TAB
przystępuje do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Innowacji Technicznych, zdobywając wyróżnienia i
indeksy na studia wyższe.

Tradycja i nowe wyzwania
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego obchodzi okrągły jubileusz 90-lecia tradycji szkoły. 16 października br.
na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.
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Naszą Izbę, blisko współpracującą ze
szkołą na uroczystości reprezentował Stanisław Wojtaś, zastępca przewodniczącego Rady MOIIB. Szkoła kształci wysokiej jakości techników budownictwa oraz
techników urządzeń sanitarnych, którzy
mogą kontynuować naukę na uczelniach
wyższych, bądź podjąć pracę, zgodną z
wyuczonym zawodem. Przygotowuje do
pracy w: pracowniach projektowych, wykonawstwie, przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych, laboratoriach,
wytwórniach materiałów budowlanych,
w nadzorze budowlanym i instalacyjnym budynków oraz w obrocie materiałami i wyrobami budowlanymi
Szkoła uczestniczy w rożnych projektach
unijnych, dzięki którym uczniowie wzbogacają swoją wiedzę zawodową i nabywają
nowe umiejętności. W ogólnopolskiej klasyfikacji szkół TAB zajmuje czołowe miejsca.
Przez lata prace dyplomowe uczniów TAB
zdobywały nagrody i wyróżnienia w corocznej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową organizowaną przez PZITB. Obecnie prężnie rozwija się współpraca z firmami
budowlanymi i pracowniami projektowymi
w ramach praktyk zawodowych uczniów.
Organizowane są wycieczki na teren budów
i szkolenia w firmach takich jak: Geberit, Solbet, Purmo, STO. Szkoła realizuje program
„Wars i Sawa”, który wspiera uzdolnionych
uczniów. TAB współpracuje również ze szkołami z zagranicy przy tworzeniu projektów w
języku niemieckim w ramach e-Twinning.
Od roku 2006/2007 TAB rozpoczęło nauczanie nowego zawodu - technik urządzeń
sanitarnych. Klasy te objęte są patronatem
Imtech Polska Sp z.o.o oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Nauka wzorowana jest na niemieckim systemie dualnego kształcenia. Wiedza teoretyczna połączona zostaje z praktyką odbywaną
w zakładzie pracy. Nowoczesny program
umożliwia zdanie polskiego i niemieckiego
egzaminu zawodowego (dyplom w wersji
niemieckiej honorowany jest w całej Unii
Europejskiej). Szkoła od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, młodzież wybiera
naukę „na Przyrynku” ze względu na poziom i treść nauczania oraz atmosferę szkoły,
w której istnieją żywe tradycje przedwojennej Żeńskiej Szkoły Architektury.
Ceniony jest wkład szkoły do polskiego budownictwa. Od 1927 roku do II wojny ukończyło ją prawie 200 absolwentek z tytułem
technika architektury, w okresie wojny ok.
250 słuchaczek.Obecnie zdobywa tu wiedzę
około 600 uczniów.

Zdaniem Seniora
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Nasi budowlani przodkowie

K

to bowiem dziś wie choćby o tym, że
zaledwie trzy lata przed, dla nas tak
pamiętnym, 1918-tym rokiem z naszego
podwarszawskiego Mińska Mazowieckiego, płynęły do dalekiej Azji, do Chabarowska, ostatnie dwa przęsła budowanego
przez polską firmę mostu przez Amur dla
kolei transsyberyjskiej. Gdański statek pod
rosyjską flagą. z poprzednią wysyłką tych
ostatnich przęseł chabarowskiego mostu,
zaskoczony bowiem został w drodze przez
wybuch I wojny światowej i na Oceanie
Indyjskim poszedł na dno storpedowany
przez niemiecki krążownik „Emden”.

Andrzej Bratkowski
Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE), której przewodniczy nasz izbowy kolega Włodzimierz Szymczak, ogłosiła rok 2018
Europejskim Rokiem Budownictwa. W tym samym roku będziemy
w Polsce obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. Może jest
to dobra okazja, by wspomnieć, co nieco o kiedyś głośnych osiągnięciach polskiego budownictwa.  

A właśnie most nad Amurem (dł. 2598
m), który przez kilka dekad był najdłuższym mostem na terenie Azji i Europy,
obok niewiele krótszych mostów przez
Wołgę (dł. 2576 m) czy przez Jenisej (dł.
2556 m), był ostatnią budową na terenach
euroazjatyckiej Rosji, realizowaną przez
polskie przedsiębiorstwo „K. Rudzki i
S-ka”.
Wszyscy wiemy, co na terenach rosyjskiego imperium było później. Nie może
więc dziwić, że był to już koniec wschodniej, rozciągającej się nie tylko na całą Rosję, ale też i na Chiny, ekspansji polskiego
budownictwa mostowego.
A szkoda, bo w latach poprzedzających
wojnę, firma założona przez Konstantego Rudzkiego (1820-1899), zatrudniając
w szczycie do dziesięciu tysięcy robotników, miała 20% udziałów w rynku robót
mostowych całego cesarstwa rosyjskiego.
Oferta tej firmy była przy tym absolutnie
kompletna, od budowy filarów łącznie
z robotami kesonowymi, przez wykonanie
i montaż nitowanych konstrukcji mostów,
aż do ewentualnie wymaganych robót
murowych i betonowych, nie mówiąc już
o pierwszym na świecie moście spawanym
(w latach 1928/29 na rzece Słudwi - zaprojektowany przez prof. Stefana Bryłę).
Nie trzeba podkreślać, że historia f-my
„K. Rudzki i S-ka” od początku związana jest z Warszawą. Mało dziś dostrzegalnym śladem jest nazwa biegnącej kiedyś
od ul. Rozbrat do Wisły, a przeciętej teraz
Wisłostradą, jednej z powiślańskich ulic
Fabryczna), bo w 1857 roku była tam gisernia (odlewnia) przy Warsztatach Żeglugi Parowej w porcie Czerniakowskim.
Z tego powstało z czasem Towarzystwo
Akcyjne Fabryki Maszyn i Odlewów, potem nazwane Towarzystwem Przemysłu
Metalowego.
W 1901 r. działalność fabryczną
spółka przeniosła do Mińska Mazowiec-

kiego, gdzie obok konstrukcji stalowych,
produkowane też były urządzenia dźwigowe, w tym i suwnica bramowa dla
nowo-budowanego portu gdyńskiego.
Obecnie, od czasu upaństwowienia i likwidacji całego przedsiębiorstwa w 1945 roku,
w miejsce mińskiego oddziału zaczęła
działalność państwowa, a dziś już sprywatyzowana Fabryka Urządzeń Dźwigowych, która w swojej historii szczyci się
swoistą ciągłością do „K. Rudzki i S-ka”.
Know-how produkcji i montażu konstrukcji stalowych przejął zaś po wojnie warszawski Mostostal.
Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że
kapitał zakładowy Towarzystwa Przemysłu Metalowego K. „Rudzki i S-ka zawsze był całkowicie polskim, krajowym.
W 1879 roku wynosił 125 tys. rubli, 1893
- 600 tys. rubli, zaś od 1924 t. 4320 tyś zł,
o czym może świadczyć prezentowana
obok 50-złotowa akcja, jedna z 86.400
akcji na okaziciela emitowanych przez
spółkę w 1926 roku i zapewniających ich
nabywcom wypłatę corocznej dywidendy.
W posiadanie tego kolekcjonerskiego okazu wszedłem kilkanaście lat temu kupując
go w którymś z antykwariatów z czystego
sentymentu do historii mojego zawodu inżyniera budownictwa.

Prawdziwie warszawskim pomnikiem
firmy jest most i wiadukt im. ks. Józefa
Poniatowskiego. Dziś
dzielnie służy warszawiakom, jednak w przeszłości niejednokrotnie
nie miał szczęścia. Oddany był do użytku w
1914 roku, ale rychło
zostały wysadzone górne części jego dwu filarów przez wycofujące
się wojska rosyjskie.
Prowizoryczny na nim
pomost drewniany spłonął krótko po jego położeniu (1916). Od 1920
odbudowywany w połowie i w całości odbudowany został w 1927 roku, ale już po
kilkunastu latach, w 1944 roku, w trakcie
Powstania Warszawskiego, zniszczona została przez Niemców góra trzech filarów
i zapadły się cztery przęsła.
Pośpiech odbudowy w 1945 roku spowodował śmierć jednego człowieka,
a dziewięciu następnych zostało rannych,
gdy zwaliły się łuki trzeciego przęsła.
W końcu odbudowany i przekazany do
użytku w 1949 roku, remontowany, zmodernizowany i nieco przebudowany w latach 1985-90, trwa i będzie trwał wiecznie, jako że przyznano mu status zabytku!
O tej wieloletniej historii mostu im. ks.
Józefa Poniatowskiego mówi siedem spiżowych tablic umieszczonych na filarach
wiaduktu, na skrzyżowaniu Al, 3 Maja
i ul. Kruczkowskiego. Dzięki temu mamy
rzeczywiście wyjątkowy przypadek trwałego udokumentowania trudnych chwil
życia rzadkiej klasy dzieła budowlanego.
Spacerując dziś po warszawskim
Powiślu warto się więc czasem zatrzymać
i choćby chwilę podumać nad tymi świadectwami osiągnięć polskiej inżynierii budowlanej sprzed ponad stu laty.

Inżynier Mazowsza nr 6 (70) listopad/grudzień 2017

Centralne uroczystości Dnia Budowlanych

W

śród gości uroczystości byli min. przedstawiciel Prezydenta RP zastępca dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju
Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Przemysław Ryksza, który przekazał życzenia
Prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do
środowiska budowlanego, posłowie na Sejm
RP Jacek Wilk i Andrzej Długi, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz
Żuchowski, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak, zastępca
Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski. W uroczystościach udział wzięli także byli ministrowie Jerzy Bajszczak, Adam
Glazur, Andrzej Bratkowski i Olgierd
Dziekoński.
Zbigniew Janowski, gospodarz imprezy, szef ZZ „Budowlani” podkreślił: - Dzień
Budowlanych to stara tradycja naszej branży.
Stara i szanowana w całym środowisku.
Uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć
młodego operatora dźwigu, który zginął na
łódzkiej budowie kilka dni przed uroczystością i dziesiątek innych ofiar śmiertelnych
wypadków w budownictwie.

W Warszawie w Hotelu Okęcie AIRPORT 29 września 2017 r. odbyły się
Centralne Uroczystości „Dnia Budowlanych”. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Budowlanych był minister Infrastruktury
i Budownictwa Andrzej Adamczyk.
- Zdarza się, wciąż zbyt często, że za
szansę pracy w naszej branży płaci się wysoką cenę. Także najwyższą - podkreślił Zbigniew Janowski - Kilka dni temu w katastrofie dźwigu w Łodzi zginął operator. Bardzo
młody człowiek. Tak nie musiało być i tak
nie musi być w wielu innych przypadkach.
Jest ich wciąż zbyt dużo. I o tym też musimy pamiętać i teraz, w czasie budowlanego
święta i na co dzień - na placach budowy. Na
tej sali są reprezentanci wszystkich, którzy
mogą radykalnie zmienić złe statystyki wypadkowości. Jeśli nie my - to kto?
Zbigniew Janowski od dawna działa na
rzecz ograniczenia liczby wypadków w budownictwie. Był m.in. rzecznikiem powołania Rady Bezpieczeństwa w Budownictwie
przy Głównej Inspekcji Pracy.

Wiceminister Tomasz Żuchowski złożył
zebranym świąteczne życzenia. W swym wystąpieniu podkreślił rosnącą konkurencyjność
i innowacyjność polskiego budownictwa,
potrzebę prowadzenia zrównoważonej polityki budowlanej, a także konieczność bliskiej
współpracy.
W trakcie uroczystości osobom zasłużonym dla budownictwa wręczono odznaczenia
resortowe i stowarzyszeniowe.
Goście Dnia Budowlanych wysłuchali
koncertu solistów Teatru Wielkiego. W musicalowym programie „Broadway, Broadway”
z najpopularniejszymi hitami Andrew Webera
z musicali Cats, Poławiacze Pereł, Upiór w
operze. Tradycyjnie już wymiana poglądów,
wspomnień i wizytówek trwała długo podczas
uroczystego bankietu, kończącego uroczystości .wszystkich organizacji naszego sektora.

KOMUNIKAT
do członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Prezydium Rady Okręgowej informuje, że po przeprowadzeniu
analizy ofert dotyczących organizacji programu ubezpieczeń zdrowotnych dla członków naszej Izby, zdecydowało o przyjęciu oferty
PZU Życie SA.
Program, który startuje 1 stycznia 2018 r., dotyczy ubezpieczeń
zdrowotnych, umożliwiających Wam i waszym rodzinom, poza rozwiązaniami ogólnie dostępnymi w ramach NFZ, na dodatkowe skorzystanie z szerokiego zakresu świadczeń medycznych, a w nich:
g gwarantowany dostęp dla Was i waszych członków rodziny do ponad 1.900 placówek medycznych w Polsce, a w woj. mazowieckim
do ponad 340 placówek.
g prawo i zagwarantowany zwrot kosztów, w przypadku korzystania
z placówek medycznych spoza sieci funkcjonującej w programie
(refundacja kosztów),
g gwarantowany dostęp do lekarzy 30 specjalizacji, w tym do lekarzy podstawowej opieki medycznej maksymalnie do 2 dni a lekarzy specjalistów maksymalnie do 5 dni
g nielimitowany dostęp do 343 zabiegów i badań,
g organizacja wizyt domowych,
g prowadzenie ciąży
g szeroki wachlarz możliwości umawiania wizyt: całodobowa infolinia, e-mail, aplikacja, sms
g uproszczona procedura umawiania wizyt tzw. 3 kroki: kontakt
z operatorem, umówienie wizyty, realizacja wizyty,

g

uproszczona procedura przystąpienia do programu: brak ankiet
medycznych, wyłącznie deklaracja przystąpienia.

Składka miesięczna dla członka naszej Izby to:
g pakiet indywidualny 70,00 PLN, dodatkowo członek Izby może
zgłosić i objąć ochroną współmałżonka lub partnera za dodatkowe 70, 00 PLN
g pakiet rodzinny 200,00 PLN za wszystkich członków rodziny
tj. partnera lub współmałżonka oraz dzieci do 25 roku jeżeli
uczęszczają do szkoły.
Informacje dodatkowe oraz zasady przystąpienia do programu
można uzyskać poprzez kontakt z pełnomocnikiem Izby - APRIL Polska Medbroker
tel.: 508 504 332 lub 508 504 318 lub 508 725 727
e-mail: inzynier@pl.april.com
lub wg informacji dostępnych na stronie:
g www.medbroker.pl - zakładka/Ubezpieczenia zdrowotne
dla członków MOIIB
g www.maz.piib.org.pl - zakładka Dla członków/Ubezpieczenia
Prezydium Rady Okręgowej wyraża nadzieję,
że powyższy program ubezpieczeń zdrowotnych
wychodzi naprzeciw Waszym potrzebom.

