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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
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tel.: 693 933 036, e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl
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FOT. Mariusz Bykowski, archiwum MOIIB

S

zanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Bardzo się cieszę, że mimo trwającej od półtora roku
pandemii udało się po raz kolejny zorganizować nasze
święto – Dzień Budowlanych. Spotkaliśmy się w tym samym
gmachu, który gościł nas już w lutym 2019 na spotkaniu noworocznym. Podczas swojego wystąpienia wskazałem wtedy na trzy hasła, które były moim mottem: rozwój, współpraca i integracja. Czas podsumować ten 3,5 letni okres. Jestem
przekonany, że wiele się udało, choć zapewne jeszcze wiele
można zrobić dla dobra zawodu inżyniera budownictwa.
Pamiętamy jak w 2019 roku udało nam się powstrzymać
ustawowe rozdzielenie zawodów budowlanych – architektów i inżynierów budownictwa. Niestety w 2020 roku nie
zatrzymaliśmy trójpodziału projektu budowlanego, którego
efektem jest bez wątpienia spadek znaczenia projektu technicznego, w głównej mierze będącego dziełem należących
do Izby projektantów, przede wszystkim projektantów konstrukcji i wszelkich instalacji budowlanych. Kolejna legislacyjna batalia dotyczy budowy domów jednorodzinnych na
zgłoszenie bez konieczności ustanawiania kierownika
budowy. Cieszy nas, że Koledzy – architekci, również zauważają w tym istotne zagrożenie nie tylko dla ładu przestrzennego, ale i dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Jak
widać w sytuacji kryzysowej potrafimy działać wspólnie. To
znakomity przejaw współpracy i integracji, o którą tak bardzo dbamy w MOIIB na co dzień. W 2019 roku wspólnie z Izbą
Projektowania Budowlanego zorganizowaliśmy konferencję
BIM na Budowie. Zorganizowaliśmy też I Regionalne Forum
Inżynierskie w 2019, w Sierpcu, wspólnie z czterema OIIB,
a druga równie wartościowa i udana edycja miała miejsce
w tym roku w Toruniu. Kolejne cykliczne wydarzenia to: kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Goniądza,
zawody pływackie Masters w Ostrowi Mazowieckiej, zawody
strzeleckie, turnieje brydżowe, turnieje siatkarskie, z sukcesami uczestniczymy też w wydarzeniach organizowanych
w innych okręgach.

Po raz pierwszy w historii spotkaliśmy się na Dniu Otwartym
Inżyniera Budownictwa dokładnie w czasie szczególnego święta – w Dniu Budowlańca, 25 września 2021 r. Widząc ogromny
sens takiego działania osobiście mocno zaangażowałem się
w organizację tego wydarzenia. Liczne spotkania które odbyłem z delagatami i przedstawicielami władz samorządowych
Mazowsza oprócz spraw organizacyjnych Dnia Otwartego
miały na celu nawiązanie lub zacieśnienie współpracy. W tym
miejscu chciałbym serdecznie i gorąco podziękować za Wasz
pozytywny odezw i włączenie się w akcję – to dzięki takiemu
działaniu nie tylko budujemy pozycję naszego zawodu, który
jest przecież zawodem zaufania publicznego, ale także się integrujemy. Nawet jedna najmniejsza porada, która przyczyniła
się do rozwiązania jakiegoś problemu inwestora była warta
wysiłku i zaangażowania w tę akcję.
Dzień Otwarty to nie jedyna inicjatywa MOIIB, która znalazła
uznanie na szczeblu krajowym. Miesiąc temu z naszej inicjatywy został powołany zespół ds. Systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów, który chcielibyśmy wdrożyć w naszym
samorządzie dla dobra i wygody członków Izby. Warto też
wspomnieć, że to dzięki inicjatywie i determinacji Komisji ds.
BIM i cyfryzacji w budownictwie MOIIB nie tylko członkowie
MOIIB, ale inżynierowie budownictwa z całego kraju mogą
zakupić tzw. elektroniczny podpis kwalifikowany u certyfikowanych dostawców ze specjalną zniżką. Mogę zapewnić, że
mamy jeszcze wiele takich pomysłów.
Głęboko wierzę, że kierunek jaki obraliśmy w tej kadencji, to dobry kierunek. Rozwój, współpraca i integracja pozwalają na
reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych członków Izby, ale także budowanie wspólnoty ludzi połączonych wspólną pasją i zarazem profesją, inżynierów budownictwa. Niech wykonywanie tego wyjątkowego zawodu
przynosi nam satysfakcję każdego dnia. Drogie Koleżanki,
drodzy Koledzy, w tym świątecznym czasie życzę Wam powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach i wyzwaniach,
owocnego i radosnego roku 2022.
Roman Lulis
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Cel: integracja

Nowy rok

W Y W I A D
1
FOT. materiały prasowe Politechniki Warszawskiej

Sto lat

Wywiad numeru

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej ma się
czym pochwalić. Rozmawiamy z dziekanem prof. dr hab. inż.
Lechem Grzesiakiem.
Na Pańską kadencję przypadł
wyjątkowy jubileusz – Wydział Elektryczny świętował swoje pierwsze
stulecie, powstał oficjalnie 14 czerwca 1921 roku.
To data dość umowna, związana
ze złożeniem przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego
podpisu zatwierdzającego statut organizacyjno-prawny Politechniki Warszawskiej. Wśród sześciu jednostek
organizacyjnych uczelni wymieniony
został Wydział Elektrotechniki. Trzy
lata później nazwa zmieniona została
na Wydział Elektryczny. Pod tą nazwą
funkcjonujemy nieprzerwanie do dziś.
Na dobrą sprawę jubileusz moglibyśmy świętować już w 2015 roku, wiek
po oficjalnym rozpoczęciu na Politechnice kształcenia w języku polskim. Na-
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sza dyscyplina istniała już wtedy, choć
wykładano ją na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Sięgając jeszcze
dalej w przeszłość można przypomnięć
dwustuletnią tradycję szkolnictwa
technicznego w Warszawie, staszicowska Szkoła Przygotowawcza do studiów
technicznych utworzona została w połowie lat 20. XIX stulecia.
Sto lat temu elektryczność była
niemal synonimem nowoczesności.
Dziś, gdy tak wiele uwagi przyciąga
fotowoltaika czy pojazdy hybrydowe,
wydział wciąż jest w awangardzie?
Choć nasza jednostka organizacyjna
początkowo miała w nazwie elektrotechnikę, w szerszym sensie zajmowała
się inżynierią elektryczną, obejmując
różne obszary badań i kształcenia. M.in.

łączność i specjalność, którą dziś określa się mianem inżynierii biomedycznej. Na początku XX wieku wyróżniano
w naszej dziedzinie dwa główne działy,
prądów silnych i prądów słabych. Ten
drugi nurt w 1951 roku znalazł miejsce
na utworzonym wówczas Wydziale
Łączności, przekształconym z czasem
w Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wydział Elektryczny pozostał
w obszarze prądów silnych, zgodnie
ze współczesną terminologią – wytwarzania, przekształcania i użytkowania
energii elektrycznej. Nieprzerwanie
rozwijano też na nim teorię sterowania.
W latach 90. ubiegłego wieku doprowadziło to do otwarcia nowych kierunków, automatyki, robotyki i informatyki.
Cały czas się rozwijamy, podążając za
zmianami w gospodarce i technologii.
Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy
kierunek elektromobilność, przyjmując
w 2018 roku pierwszych trzydziestu studentów na pierwszy stopień studiów,
a w bieżącym roku otwierając nabór na
stopień drugi. Liczba kandydatów jest
zawsze wielokrotnie większa niż liczba
miejsc, w ostatnim naborze trzeba było
wykazać się wynikiem matury na poziomie przynajmniej 150 punktów, co
nawet na tle wymagań Politechniki jest
wysoko ustawioną poprzeczką.
Wydział nie ma problemu z przyciągnięciem zdolnych kandydatów;
czy równie dobrze poradził sobie
z ograniczeniami spowodowanymi
przez pandemię?
W marcu 2020 roku przeszliśmy na
nauczanie zdalne. Z perspektywy tych
kilkunastu miesięcy widać, że udostępnianie wykładów online wraz z możliwością późniejszego odtworzenia nie
jest złym pomysłem. Natomiast tak
ważne przecież zajęcia laboratoryjne
sprawiły nam początkowo sporo kłopotu. Bez możliwości korzystania ze sprzętu nauczanie techniczne jest dużym
wyzwaniem. Ograniczenia pobudziły
jednak wyobraźnię wielu pracowników. W znacznym stopniu przeszliśmy
na laboratoria obsługiwane zdalnie,
z udziałem robotów i podłączonych do
internetu maszyn. Student projektuje
regulatory, pisze odpowiedni program,
a po zainstalowaniu w mikrokontrolerze sprawdza działanie. Testy można
w czasie rzeczywistym obserwować za
pomocą kamer i urządzeń kontrolnych.
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Jak zmieni się wydział w nadchodzących latach?
Nie przewidujemy rewolucyjnych
zmian, na pewno będziemy rozwijać to, czym zajmowaliśmy się do tej
pory – i przyglądać nowym obszarom.
Jednym z takich przedmiotów jest
sztuczna inteligencja, innym inżynieria
biomedyczna. W obu tych obszarach
realizowane są na wydziale bardzo
interesujące projekty. Konieczność innowacyjnych działań związana jest też
ze zmianami klimatu. Przejście z paliw
kopalnych na bezemisyjne źródła energii wymaga stosowania na dużą skalę
przekształtników
energetycznych.
W tej dziedzinie wydział może się pochwalić wieloma zespołami badawczymi, które osiągają wyniki na najwyższym światowym poziomie.
Cały czas ulepszamy organizację
kształcenia, starając się by było zorientowane problemowo. Studenci dostają
do rozwiązania zadania pobudzające
intelektualnie, wymuszające aktywność. Samo wykonywanie ćwiczeń

NAC

Czy sektor komercyjny jest zainteresowany badaniami akademickimi i wdrażaniem wypracowanych na
uczelni rozwiązań?
W Polsce jest z tym różnie, ale jako
wydział wykonujemy wiele projektów
będących efektem konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, czy instytucji
europejskich. Mamy również wiele prac
wykonywanych na zlecenie partnerów
przemysłowych z polski i zagranicy.
Zawsze można powiedzieć, że rozwój
badań wymaga pieniędzy. Politechnika
jest w sytuacji o tyle korzystnej, że jako
jedna z dziesięciu najlepszych uczelni
w Polsce – w tym wąskim gronie znalazły się tylko trzy uczelnie techniczne,
oprócz PW także Politechnika Gdańska
i AGH – może liczyć na dodatkowe finansowanie. Ten niewielki, ale ważny
w budżecie dodatek przeznaczony
jest na uaktywnienie priorytetowych
obszarów badawczych, między innymi konwersji i magazynowania energii
elektrycznej. Temat budzi duże zainteresowanie zarówno wśród badaczy jak
i w sektorze komercyjnym. Te światy
zresztą się przenikają. Na Mazowszu
działa co najmniej kilkanaście firm, które założone zostały przez absolwentów
i doktorów wypromowanych na naszym wydziale. Niektóre z nich to spółki
akcyjne zatrudniające setki osób.

Czy – mimo licznych obowiązków
– znajduje Pan czas na hobby? Podobno jest Pan ciągle „w biegu”?
Zawsze lubiłem sport. Jak wszyscy
grywałem w piłkę, ale też byłem lekkoatletą, gimnastykiem, akrobatą...
Od kilkudziesięciu lat dość systematycznie biegam, brałem udział w kolejnych
edycjach Biegnij Warszawo, dziesięć
kilometrów byłem w stanie przebiec
w 54 minuty.
Wysłuchał Krzysztof Zięba

1. Prof. dr. hab. inż. Lech Grzesiak, 2021.
2. Prezydent Ignacy Mościcki otwiera
wystawę elektrotechniczną na
Politechnice Warszawskiej, czerwiec 1933.
3. Lech Grzesiak, Andrzej Wasilewski.
Z medalem medale 100-lecia Odnowienia
Tradycji Politechniki Warszawskiej.
Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
– absolwent Wydziału Elektrycznego
PW. Od 1977 jest zatrudniony
w Instytucie Sterowania i Elektroniki
Przemysłowej, aktualnie na
stanowisku profesora zwyczajnego.
Obecnie pełni funkcje dziekana
(trzecia kadencja – lata 2020-2024)
oraz kierownika Zakładu Napędu
Elektrycznego. Wcześniej był
zastępcą dyrektora ds. nauki (19912008), a następnie dyrektorem
Instytutu Sterowania i Elektroniki
Przemysłowej (2008-2012). Jego
badania naukowe i publikacje
dotyczą głównie zagadnień
sterowania napędami elektrycznymi
oraz przekształtnikowymi układami
wytwarzania i przekształcania
energii elektrycznej.
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Wywiad numeru

2

zgodnie z gotową instrukcją czy bierne
słuchanie wykładu to za mało, żeby wykształcić dobrego inżyniera.

W Y W I A D

Od paździenika zajęcia prowadzimy
stacjonarnie, w małych grupach. Ze
względu na kolejną falę pandemii sytuacja może się jednak w każdej chwili
zmienić. Niestety w Polsce szczepienia
na COVID-19 nie są obowiązkowe. Nie
będąc lekarzem mogę bazować tylko
na danych statystycznych – te jednak
jednoznacznie wskazują, że bez wprowadzenia tego rozwiązania trudno będzie opanować pandemię.

FOT. NAC, archiwum ilustracji Kuriera Codziennego

FOT. materiały prasowe Politechniki Warszawskiej
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FOT. Archiwum MOIIB

TEMAT NUMERU
FOT. xxx

1

Pytania
i odpowiedzi
2

Dzień Otwarty

Akcja „Dzień Otwarty Inżyniera
Budownictwa. Budowa, eksploatacja,
remont Twojego obiektu” ma szansę
przerodzić się w wydarzenie cykliczne.

D

zień Budowlanych – 25 września – jeszcze nigdy nie
był świętowany tak pracowicie. Dzięki zaangażowaniu środowiska bezpłatne konsultacje we wszelkich
sprawach związanych z budownictwem można było uzyskać
w całej Polsce, od Gdyni po Zakopane. Sukces ma wielu ojców: organizatorem akcji była Polska Izba Inżynierów Budownictwa, w prace aktywnie zaangażowały się m.in. wszystkie
Okręgowe Izby, samorządowcy z wielu gmin i powiatów,
przedsięwzięcie objęło honorowym patronatem Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz GUNB. Warto jednak przypomnieć, że idea narodziła się w MOIIB.

6

Początki
Pomysłodawcami akcji byli członkowie mazowieckiej Izby
Radosław Sekunda i Mariusz Okuń. Zgodnie z pierwotnymi
założeniami Dzień Otwarty miał mieć zasięg wojewódzki
i odbyć się już w 2019 roku. Przygotowania były zaawansowane, patronatu udzieliła już Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego Marzena Dębowska – wszystkie plany
pokrzyżowała pandemia i wynikające z niej utrudnienia.
Akcja została odwołana. Cieszę się, że Polska Izba przejęła
tę inicjatywę i spotkaliśmy się po raz pierwszy w historii na
Dniu Otwartym Inżyniera Budownictwa dokładnie w dniu
naszego święta – komentuje przewodniczący Rady MOIIB
Roman Lulis. Zmiana terminu umożliwiła rozwinięcie działań do skali ogólnopolskiej, szkolenie ekspertów, włączenie
służb budowlanych i samorządowych, utworzenie przez PIIB
strony internetowej, a zwłaszcza rozpropagowanie akcji.
Inżynier Mazowsza nr 6 (94) listopad/grudzień 2021
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FOT. Krzysztof Zięba

FOT. Katarzyna Barska
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Widząc ogromny sens takiego działania osobiście mocno
zaangażowałem się w organizację tego wydarzenia. Odbyłem 12 spotkań z naszymi delegatami, których poprosiłem
o czynny dział w tej akcji oraz 19 spotkań z przedstawicielami
samorządu terytorialnego Mazowsza z prezydentami miast,
burmistrzami, wójtami, starostami oraz rektorami uczelni
i dziekanami – podkreśla Roman Lulis. Spotkania okazały się
owocne: spośród 92 punktów konsultacyjnych w Polsce aż 29
zlokalizowanych było na terenie województwa mazowieckiego. Na Mazowszu porad udzielało przeszło 200 z ok. 700 ekspertów, którzy w całej Polsce zdecydowali się poświęcić sobotni dzień na pracę pro publico bono.

W punktach
Zgodnie z założeniami akcji zespoły udzielające porad inwestorom były kilkuosobowe. Celem było zebranie przedstawicieli różnych specjalności, tak, by żadne pytanie nie pozostało
bez odpowiedzi. Oprócz inżynierów i techników w niektórych
punktach porad udzielali również pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlane1.Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim.
2.Największe zagęszczenie punktów konsultacyjnych - na Mazowszu.
3.Roman Lulis - inauguracja Dnia Otwartego.
4.Prof. Eugeniusz Koda - porady na warszawskim Żoliborzu.
5.Młodzi inwestorzy.
6.BT Radom: punkt w Lipsku.

FOT. Krzysztof Zięba

go. Pytania zadawać można było bezpośrednio na miejscu albo
telefonicznie. Termin Dnia Otwartego wyznaczono na sobotę,
by ułatwić udział w wydarzeniu wszystkim zainteresowanym,
a większość punktów czynna była od 9.00 przez cały dzień.

PYTANIA
O co pytali inwestorzy odwiedzający punkty
konsultacyjne na Mazowszu? Oto kilka przykładów:
› Czy remont połaci dachowej z wbudowaniem okna
wymaga zgody urzędu?
› Gdzie można znaleźć warunki zabudowy dla działki na
terenie wiejskim?
› Czy projekt ustawy sejmowej o budowie bez
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych
o powierzchni do 70 m2 będzie mnie jako inwestora
obligować do złożenia oświadczenia przyjęcia
odpowiedzialności za kierowanie budową?
› Czy i pod jakimi warunkami można pobudować dom
mieszkalny w miejsce wyburzonej obory usytuowanej
w odległości 1 m od granicy działki?
› Kiedy dostępne będą darmowe projekty domów do 70 m2?
› Jak długo czeka się na pozwolenie na budowę?
› Czy lepiej montować panele fotowoltaiczne na dachu
czy na gruncie?

Dzień Otwarty
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Dzień Otwarty

SUGESTIE UCZESTNIKÓW
› Dzień Otwarty mógłby stanowić jeden z elementów
szerszej imprezy Dnia Budowlanych, konferencji,
integracji lokalnej etc. połączonej z innymi
wydarzeniami lokalnych samorządów lub organizacji
społecznych.
› Idea słuszna, lecz wymaga szerszej promocji
medialnej.
› Nasza propozycja to: spotkania informacyjne
dla potencjalnych inwestorów, jedno w kwartale,
w dzień roboczy, w godzinach popołudniowych lub
wieczornych. Trzeba byłoby też pomyśleć o środkach
zachęty dla konsultantów.

Różnorodność pytań dorównała przewidywaniom. Największe zainteresowanie budziły procedury i przepisy, co
nie dziwi w związku z ich złożonością i kolejnymi zmianami.
Szacunki PIIB wskazują, że kwestii prawnych i proceduralnych dotyczyło ok. 50% pytań; eksperci MOIIB biorący udział
w akcji potwierdzają wagę tego tematu. W dalszej kolejności konsultacje dotyczyły materiałów i technologii (17%),
wykonawstwa, modernizacji i remontów (łącznie 15%), od-
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nawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem
fotowoltaiki i programów dofinansowania (7%), domów do
70m2 (5%); zdarzały się zarówno pytania bardzo konkretne
i specjalistyczne, jak i najbardziej ogólnej natury (z czego
budować dom? czy zatrudnić jedną firmę, czy kilka ekip do
poszczególnych etapów? więcej przykładów w ramce). Niekiedy pytania zadawane były także przez inżynierów – np.
w Piasecznie członek MOIIB zgłosił się z problemem nieuprawnionych żądań inwestora w stosunku do kierownika
budowy. Choć niektórych wątpliwości eksperci nie mogli
rozwiać, np. ze względu na brak niezbędnych dokumentów
dotyczących danego przypadku, pytający odchodzili usatysfakcjonowani. Rozmawialiśmy dobrze ponad godzinę,
wiele spraw mi się wyjaśniło, to wielka pomoc – komentuje
pani Anna z Warszawy, która na spotkanie przyszła z listą
spisanych pytań.

Przebieg akcji
Inauguracja Dnia Otwartego miała miejsce na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Poprzedziła ją konferencja online; Dzisiejsze spotkanie to doskonały
moment do podkreślenia roli Izby i jej znaczącego wkładu
w kształtowanie pozytywnego obrazu branży budowlanej
– podkreśliła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.
Inżynier Mazowsza nr 6 (94) listopad/grudzień 2021
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przez przyszłych inwestorów. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipsku rozwiesił otrzymane plakaty
o akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, który odbył się w dniu 25 września 2021 roku w siedzibie inspektoratu, w każdym urzędzie gminy oraz miastach i gminach
w powiecie lipskim, starostwie Powiatowym w Lipsku oraz
słupach ogłoszeniowych. Wysłano również prośbę do Twojego Radia Lipsko o przeczytanie na antenie radiowej informacji o powyższym wydarzeniu – opisuje kierownik BT
w Radomiu Katarzyna Barska. Miejscem spotkań najczęściej
były urzędy, ale nie tylko. W Siedlcach Dni Otwarte odbyły
się w murach uczelni Collegium Mazovia. Serdecznie dziękujemy jej władzom za udostępnienie Sali – przypomina
kierownik BT w Siedlcach Elwira Sawicka. W Łosicach rozmowy toczyły się (nomen omen) w Transgranicznym Centrum
Dialogu Kultur.
Najwięcej punktów konsultacyjnych zorganizowano
w Warszawie. Poradę można było uzyskać m.in. w urzędach
dzielnic Białołęka, Praga-Południe, Ursynów, Wilanów, Żoliborz, w gmachu Politechniki czy w Domu Technika; także
w pobliskich miejscowościach, jak Piaseczno – a więc zarówno w centrum miasta, jak na jego obrzeżach.
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Podczas oficjalnego otwarcia przemawiali kolejno dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie
Rozwoju, Pracy i Technologii Adam Baryłka; przewodniczący Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński;
przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis; przewodniczący
Oddziału Warszawskiego PZITB Radosław Sekunda; zastępca
przewodniczącego OR MOIIB Mieczysław Grodzki. Ten ostatni zwrócił szczególną uwagę na problemy związane z eksploatacją budynków, coraz bardziej skomplikowane wraz
z wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych.
Ceremonię otwarcia poprowadził zastępca sekretarza
Krajowej Rady PIIB Tomasz Piotrowski, który był też jednym
z ekspertów udzielających porad w tym punkcie konsultacyjnym. Filmowa relacja z uroczystości udostępniona została
w mediach społecznościowych Izby, podobnie jak zaproszenia złożone m.in. przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dariusza Walaska czy Przewodniczącą
Okręgowej Komisji Prawno-Regulaminowej Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę.

W terenie
Wszystkie Biura Terenowe MOIIB zaangażowały się w akcję. Nacisk położono na rozpropagowanie informacji o wydarzeniu w mediach lokalnych i w miejscach odwiedzanych

Na szczegółowe opracowanie informacji zebranych 25
września trzeba będzie jeszcze poczekać – raport PIIB udostępniony zostanie na początku 2022 roku. Zgodnie z opublikowanymi już statystykami („Inżynier Budownictwa” nr
11/2021) podczas Dnia Otwartego eksperci odpowiedzieli na
pytania ok. 680 indywidualnych inwestorów w skali całego
kraju. Niektóre punkty odwiedziła tylko jedna osoba w ciągu
całego dnia. Czy świadczy to o niepowodzeniu przedsięwzięcia? Nie. Nawet jedna najmniejsza porada, która przyczyniła
się do rozwiązania jakiegoś problemu inwestora była warta naszego wysiłku i zaangażowania w tę akcję – zauważa
Roman Lulis. Trzeba dodać, że pod względem aktywności
i zainteresowania Mazowsze prezentuje się dobrze; na przykład w urzędzie gminy Michałowice udzielono ponad 30 porad, w Piasecznie pierwsi zainteresowani pojawili się jeszcze
przed otwarciem punktu konsultacyjnego.
Niekorzystny wpływ na frekwencję wywarła pandemia,
zniechęcając zarówno do odwiedzin, jak i przecinając niektóre kanały komunikacyjne. Targi nieruchomości i wyposażenia domów, a także inne wydarzenia adresowane do
prywatnych inwestorów w ostatnim roku albo zostały odwołane, albo przyciągały mniej odwiedzających niż w poprzednich latach – a za ich pośrednictwem można dotrzeć
do grupy docelowej żywo zainteresowanej konsultacjami.
Pierwsza edycja to „budowanie marki” wydarzenia i jego
rozpoznawalności, w kolejnych latach ten kapitał będzie
procentował. Zarówno przewodniczący PIIB Zbigniew Kledyński, jak przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis deklarują zamiar przygotowania kolejnych edycji.
8.W Ożarowie Mazowieckim; starostwo powiatowe.
9.Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
10.W siedzibie PZITB na Muranowie, Warszawa.
11.Dzien Otwarty w Piasecznie.
12.Starostwo powiatowe w Garwolinie.
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Perspektywy

Fot. Daniel Opoka
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Wyjazdy techniczne

Centrum Aktywizacji i Integracji
Społecznej w Grodzisku
Mazowieckim
Lokalizacja: ul. Sportowa 29,
Grodzisk Mazowiecki
Inwestor: Gmina Grodzisk
Mazowiecki
Projekt: Paweł Tiepłow
– Pracownia Projektowa
Nadzór: WRM - BUD
Wykonawca: SKANSKA S.A
Powierzchnia zabudowy: 5118,00 m2
Powierzchnia netto: 8546,17 m2
Kubatura: 78 320,00 m3
Liczba kondygnacji:
3 kondygnacje nadziemne,
1 kondygnacja nadziemna wysoka
z tarasem widokowym
Powierzchnia utwardzeń:
11 468,5 m2
Powierzchnia terenu:
20 098,00 m2
Tereny zielone: 3509,5 m2
Trybuna stała: 1593 miejsc
siedzących
Wartość robót budowlanych
(wszystkie etapy):
ok. 82,5 mln zł
Planowany termin zakończenia
robót: jesień 2022
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CAiIS w Grodzisku
Mazowieckim
Kontynuując wyjazdy techniczne odwiedziliśmy kolejną
ciekawą inwestycję – budowę Centrum Aktywizacji
i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej 29 w Grodzisku
Mazowieckim.

C

entrum Aktywizacji i Integracji Społecznej (CAiIS) to
nowoczesny, energooszczędny obiekt edukacyjno-widowiskowosportowy. W ramach inwestycji oprócz
nowoczesnego wielofunkcyjnego budynku wykonane zostanie kompleksowe zagospodarowanie terenu, łącznie
z zielenią i elementami małej architektury, zjazdem z dróg przyległych oraz
parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów.

Charakterystyka
Obiekt został zaprojektowany jako
zwarta bryła w module porządkowym
210 cm, któremu przyporządkowane są
rzuty kondygnacji (moduł 210x210 cm)
oraz podział elewacji (moduł 210x300
cm). Elewacje budynku zostały wy-

konane głównie z paneli kompozytowych, z częściowym podświetleniem
punktowym LED, oraz strukturalnych
fasad aluminiowych.
Charakterystyczną cechą budynku są trzy „szuflady” oraz dominanta
w formie wieży z platformą widokową
oraz obserwatorium astronomicznym.
Największa z „szuflad” wysunięta jest
wspornikowo z budynku na odległość
15 m. Taras widokowy położony jest
na wysokości 24,5 m, natomiast szczyt
wieży widokowej – kopuły obserwacyjnej – 33 metry nad poziomem terenu.
Komunikację w budynku umożliwiają
trzy klatki schodowe oraz trzy windy,
w tym jedna transportowa.

1. Stan z września 2021.
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Konstrukcja i instalacje
Główny ustrój nośny obiektu stanowią żelbetowe ściany oraz słupy
(częściowo wykonane z betonu architektonicznego). Konstrukcję dachu
zrealizowano w postaci stalowych
dźwigarów. Budynek wsparty jest

lizacji, czy instalacja hydrantowa, jak
i złożone układy grzewczo-chłodnicze. Głównym źródłem ciepła i chłodu w obiekcie są trzy pompy ciepła
typu powietrze/woda. Pompy przy
deficycie produkcji mediów będą
wspomagane przez inne systemy,
w tym przez kotły gazowe kondensacyjne. Wyprodukowane ciepło zostaną rozdysponowywane pomiędzy
układy ciepłej wody, ciepła technologicznego do central wentylacyjnych
i do układów centralnego ogrzewania. Wyprodukowany chłód będzie
wykorzystywany przez chłodnice
central wentylacyjnych oraz lokalnie
przez klimakonwektory. W zakres instalacji elektrycznych wchodzą instalacje oświetlenia ogólnego, oraz dla
potrzeb zawodów, ewakuacyjnego
i kierunkowego oraz instalacje gniazd
230 V, gniazd komputerowych oraz
gniazd trójfazowych. Zastosowano
także instalację odgromową i połączeń wyrównawczych oraz instalację
ochrony od porażeń. Pobór energii
odbywa się z linii SN 15 kV poprzez
kontenerową stację transformatorową, zlokalizowaną na terenie inwestycji. Bezpieczeństwo obiektu będzie
zapewniane i monitorowane poprzez
instalacje sygnalizacji alarmu pożaru
(SAP), instalacje oddymiania klatek
schodowych (w tym instalację napowietrzania wysokiej klatki schodowej)
oraz instalacje dźwiękowego systemu
ostrzegawczego (DSO). Użytkowo,
obiekt zostanie wyposażony w instalację sygnalizacji włamania i napadu
(SWIN) i kontroli dostępu (KD), system telewizji dozorowej (CCTV) oraz
TV-SAT, sieć strukturalną, instalację

fot. UM Grodzisk Mazowiecki

Ważna inwestycja
› W grudniu 2019 podpisana
będą prowadzone lekcje wymgr inż. Urszula Chrzanowska
Naczelnik Wydziału
została umowa na budowę
chowania fizycznego uczniów
Inwestycji i Funduszy
hali sportowej w Grodzisku
szkoły podstawowej nr 6 oraz
Zewnętrznych, inżynier
Mazowieckim. Wykonawcą inzajęcia sportowe dla uczniów
budownictwa
westycji jest firma SKANSKA,
pozostałych szkół z terenu
która złożyła najkorzystniejgminy. Hala stanowić ma zaszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Hala będzie
plecze treningowe dla działających na terenie Gminy
przystosowana do organizowania najróżniejszych wyGrodzisk Mazowiecki klubów sportowych. Dzięki bogadarzeń sportowych i kulturalnych.
tej ofercie tematycznej ukończony budynek stanie się
Zaprojektowany łącznik ze szkołą podstawową umożważnym punktem na mapie sportowej, edukacyjnej i
liwia dogodną komunikację z halą. W nowym obiekcie
kulturalnej powiatu grodziskiego.
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w części na ławach fundamentowych,
w części na oczepach opartych na
palach fundamentowych CFA, z wkładami z kształtowników stalowych
Stropy obiektu powstały z elementów monolitycznych wykonywanych
na budowie oraz elementów prefabrykowanych w postaci płyt sprężanych kanałowych oraz elementów
sprężanych typu TT. Największe elementy prefabrykowanych stropów
TT stanowiły płyty o wysokości 1m
oraz rozpiętości 24 m. Główny dźwigar dachowy stalowy, o długości całkowitej 55,2 m, technologiczne został
złożony na budowie w dwóch fazach.
Pierwsza faza obejmowała podniesienie 1/3 dźwigara i oparcie na głównym słupie nośnym oraz podporze
tymczasowej.
Druga faza – 2/3 dźwigara zostało
podniesione łącznie i oparte na drugim słupie głównym i wspomnianej
podporze tymczasowej. Całość połączono na budowie poprzez system
spawów. Ściany wspornikowe największej szuflady, na których oparte
zostały stropy z płyt TT 1000 dł. ca.
24 m zostały wykonane w technologii
monolitycznej ze wkładem stalowym
w postaci kratownicy wspornikowej.
Dzięki zastosowaniu tej technologii,
możliwe było uzyskanie wspornika
nadwieszonego o długości 14,8 m.
Do wykonania konstrukcji obiektu
zużyto blisko 760 ton stali zbrojeniowej, 6 tys. m3 betonu oraz 271 ton
stali kształtowej.
Instalacje w obiekcie stanowią zarówno proste układy użytkowe, takie
jak instalacja wodociągowa do celów
socjalno-bytowych, instalacja kana-

Wyjazdy techniczne

Obiekt podzielono na pięć odrębnych
stref różniących się funkcją.
Pierwszą stanowi zespół hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem. Hala dostosowana zostanie do
rozgrywania zawodów sportowych
w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę
ręczną na najwyższych poziomach
rozgrywkowych. Dodatkowo w tej
przestrzeni będą mogły się odbywać
koncerty czy spektakle teatralne.
Druga strefa to kompleks sal wielofunkcyjnych, w którego skład wchodzi
część gastronomiczna oraz trzy sale
sportowe – jedna na parterze obiektu
(korekcja ruchu) oraz dwie na piętrze.
Duża sala wielofunkcyjna przeznaczona jest głównie do rozgrywania
zawodów tenisa stołowego, a mała
przeznaczona została na salę fitness
oraz siłownię.
Strefa trzecia to tzw. „Mały Kopernik”. Rozmieszczone na wszystkich
kondygnacjach pomieszczenia służą
nauce przez zabawę, wyposażono je
m.in. w ściankę wspinaczkową i urządzenia technologiczne do nauki o odnawialnych źródłach energii, a także
przyrządy obserwacyjne ulokowane
w kopule wieńczącej budynek.
Czwartą strefę stanowi zespół pomieszczeń administracyjnych wraz
z salą konferencyjną. Strefa piąta to pomieszczenia techniczne i magazyny.

ED U K AC JA
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przyzywową, instalację zegarów sieciowych i telebimów. Całość zostanie
włączona do systemu automatyki budynkowej i zarządzania BMS.

Energooszczędny
Obiekt
uzyskał
dofinansowanie
z NFOŚiGW jako budynek użyteczności publicznej o podwyższonym
standardzie
energooszczędności.
Zastosowane nowoczesne instalacje
obiektowe oraz odnawialne źródła
energii, połączone z przegrodami
o niskim współczynniku przenikania
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ciepła, umożliwia znaczne organicznie zapotrzebowania na energię dla
budynku. Zarządzanie
zużyciem
energii i ograniczanie tego zapotrzebowania odbywać się będzie poprzez
zintegrowany, wielowątkowy system
BMS. Prowadzone rejestracji opomiarowania układów energetycznych,
zarówno odbiorników, jak i źródeł
energii umożliwi analizę i modyfikację zapotrzebowania budynku na
energię nieodnawialną w odniesieniu
do poszczególnych instalacji i warunków pogodowych.

2. Wspornikowe ściany głównej „szuflady”.
3. Widok konstrukcji stalowej dachu i trybun
prefabrykowanych.
4. Widok konstrukcji żelbetowej obiektu oraz
belek zębatych.

fot. archiwum DanielA OpokI
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Daniel Opoka
Inżynier
budownictwa,
projektant,
inspektor
nadzoru
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katastrofy budowlanej na etapie budowy obiektu. Sam fakt katastrofy nie
przesądza jeszcze o winie kogokolwiek,
a tym samym o odpowiedzialności zawodowej. Może się bowiem zdarzyć, że
katastrofa powstała z innych powodów,
co do których nie mają zastosowania
zapisy wymienione w art. 95 ustawy
PB i odnoszące się do osób pełniących
SFTwB. Być może wszyscy spełniali swoje obowiązki sumiennie, bezbłędnie
i w poszanowaniu zasad wiedzy technicznej – mimo zaistnienia katastrofy.
Mniejsze możliwości interpretacyjne
pozostawia natomiast pkt 1) i 2) art. 95
ustawy PB. Jeśli bowiem dopuściliśmy
się udowodnionych występków lub
wykroczeń określonych ustawą PB
lub zostaliśmy ukarani w związku z wykonywaniem SFTwB – możliwości „nie
ukarania” z tytułu odpowiedzialności zawodowej są niewielkie. Występkiem jest
np. wykonywanie SFTwB bez posiadania
odpowiednich uprawnień budowlanych.
I może tu chodzić o bardzo subtelne
i uznaniowe kwestie. Przykładowo obecnie przed OSD rozpatrywany jest przypadek naszego Kolegi, który jako inżynier
konstruktor wykonał kontrolę okresową
niewielkiego budynku komunalnego
wpisując ogólną ocenę stanu technicznego poziomów instalacji centralnego
ogrzewania. Zdaniem kontrolujących po
jakimś czasie obiekt Inspektorów z GUNB
był to właśnie czyn wykonania SFTwB bez
posiadania uprawnień. Koledzy z GUNB
skierowali sprawę do OROZ MOIIB oraz
Prokuratury. Sprawa została zawieszona
przez OSD, natomiast Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu karnego.
Czekamy na rozstrzygnięcia przed dalszym jej procedowaniem. Pamiętać przy
tym należy, że w przepisach nie obowiązuje określenie „przekroczenia zakresu
uprawnień”. Mowa jest wprost o wykonywaniu SFTwB bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych.
Drugim przykładem, w którym możliwości uzasadnionej pomocy Członkowi Izby z naszej strony są znacznie

Radosław Sekunda
Przewodniczący
Okręgowego
Sądu
Dyscyplinarnego
MOIIB
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W

poprzednich numerach „IM”
opisywałem funkcjonowanie
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (OSD) MOIIB, przebieg postępowania, kary i terminy zatarcia tych
kar; a także podstawy prawne podlegania przez nas odpowiedzialności
zawodowej (OZ) i dyscyplinarnej (OD).
Mimo pozornej jasności w obowiązujących przepisach, nadal mylone są oba
rodzaje odpowiedzialności. Wyjaśnijmy
zatem ich istotę, jak również wskażmy
metodykę rozpatrywanych przed OSD
spraw – w zależności od ich charakteru.
OZ w budownictwie my, Inżynierowie podlegamy wykonując samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(SFTwB), a więc czynności, co do których
przepisy ustawy wymagają posiadania
uprawnień budowlanych i jednocześnie
popełniając czyn podlegający tej odpowiedzialności (art. 95 ustawy PB), czyli:
1) d
 opuściliśmy się występków lub
wykroczeń, określonych ustawą
Prawo budowlane;
2) zostaliśmy ukarani w związku
z wykonywaniem SFTwB;
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowaliśmy zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska
albo znaczne szkody materialne;
4) n
 ie spełniamy lub spełniamy niedbale swoje obowiązki;
5) uchylamy się od podjęcia nadzoru
autorskiego lub wykonujemy niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.
Widzimy, że trzy ostatnie czyny są
„rozmyte” interpretacyjnie w tym znaczeniu, że to Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) na bazie zebranych dowodów decyduje czy
czyn podlegający OZ miał miejsce, a następnie musi skierować sprawę do OSD
lub ją umorzyć. Jeśli skieruje sprawę do
Sądu, skład sędziowski musi rozważyć
czy podtrzymuje stanowisko rzecznika
czy też ma inne zdanie i sprawę umarza.
Dobrym przykładem jest wystąpienie

fot. z archiwum R. Sekundy

Zawodowa czy dyscyplinarna? Te dwa rodzaje
odpowiedzialności wciąż są mylone.

Sąd Dyscyplinarny

Odpowiedzialność

ograniczone jest ukaranie w związku
z pełnieniem SFTwB, głównie gdy:
1. ukaranie nastąpiło prawomocnym
wyrokiem sądu i było związane
z pełnieniem SFTwB;
2. ukaranie nastąpiło mandatem
karnym. Przyjęcie mandatu jest
de facto przyznaniem się do winy
i może choć nie musi mieć dalsze
konsekwencje. Jeśli organ nadzoru budowlanego zamknie sprawę
i nie złoży wniosku do OSD – mandat zostaje zapłacony, a temat zostaje zapomniany. Jeśli natomiast
urzędnik organu nadzoru zdecyduje się złożyć wniosek o ukaranie w trybie art. 95 pkt 2) ustawy
– OSD przy prawidłowo wystawionym mandacie związanym z pełnieniem SFTwB musi podjąć decyzję o ukaraniu Członka Izby.
Procedowanie sprawy w trybie odpowiedzialności zawodowej wygląda
następująco:
1. Sprawa od skarżącego lub podjęta
z urzędu rozpatrywana jest przez
OROZ.
2. OROZ – w zależności od wyników
analizy – umarza sprawę lub przekazuje ją do OSD z „wnioskiem
o ukaranie”.
3. Przewodniczący Sądu zapoznaje
się ze sprawą, sprawdza poprawność formalną wniosku OROZ
i wyznacza trzyosobowy skład
orzekający.
4. Skład orzekający analizuje sprawę,
w zależności od potrzeb zbiera
dodatkowe dowody, przesłuchuje
świadków, strony, biegłych. Przewodniczący Składu orzekającego
wyznacza rozprawę na której zapada orzeczenie Sądu.
Stronami w postępowaniu w trybie
odpowiedzialności zawodowej są jedynie OROZ oraz Osoba Obwiniona, nie
zaś osoba skarżąca lub poszkodowana
– inaczej niż w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, co omówimy w kolejnym „IM”.

fot. Roman Lulis
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rys. materiały prasowe GDDKiA

Ważny łącznik
W marcu 2022 zapaść ma decyzja o przebiegu drogi S16,
czyli łącznika między dwiema międzynarodowymi trasami
– Via Baltica i Via Carpatia.

Drogi

O

d Salonik do Kłajpedy, od
południowych krańców kontynentu po Skandynawię –
Via Carpatia przebiegając przez Litwę,
Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję ma stać się nowym strategicznym szlakiem transportowym, który połączy północ i południe Europy.
Polski odcinek liczy ok. 700 km, z czego
33 kilometry przypadają na Mazowsze.
Mimo opóźnień, które w ostatnim roku
dotknęły niejedną inwestycję drogową – by wspomnieć choćby wschodnią
obwodnicę Warszawy czy poszerzenie
autostrady A2 – budowa Via Carpatii
postępuje. W październiku do użytku
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oddany został kolejny odcinek, 9,5 km
fragment drogi ekspresowej S19 od Lasów Janowskich do Zdziar. We wrześniu
GDDKiA zawarła umowy na projekt
i budowę dwóch kolejnych fragmentów długości 9 km (Haćki - Bielsk Podlaski) oraz 15,9 km (Boćki - Malewice).
Z kolei Via Baltica, czyli część drogi
międzynarodowej E67 ma połączyć
Polskę z krajami bałtyckimi. Również
na tej trasie sukcesywnie oddawane
są kolejne odcinki, tylko w sierpniu
wydłużyła się o 35 km od węzła Kolno
do obwodnicy Szczuczyna. W październiku do nowego przetargu na budowę obwodnicy Łomży – jednego ze

2
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riantu inwestycji obawiają się, że podzielenie cennego obszaru będzie zbyt
dużym obciążeniem dla środowiska.
Zwolennicy zwracają uwagę na potencjalne korzyści wynikające z dogodnego połączenia Białorusi z polskimi portami nad Bałtykiem; biorąc
pod uwagę bieżącą sytuację geopolityczną, na intensywny ruch na tej osi
przyjdzie zapewne długo poczekać.
Zgodnie z zapowiedziami dyrektora
GDDKiA w Białymstoku Wojciecha Borzuchowskiego zakończenie budowy łącznika między Via Baltica a Via Carpatia planowane jest na 2028 lub 2029 rok.

3
chcę zaznaczyć, że planujemy wykonać obie inwestycje. Naszym zamiarem jest połączenie Via Carpatii i Via
Baltiki odcinkiem drogi ekspresowej
S16 oraz mamy zamiar przebudować drogę krajową między Białymstokiem a Augustowem – zapewniał
podczas czerwcowego posiedzenia
sejmowej komisji infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Pomysł poprowadzenia drogi szybkiego ruchu przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego budzi protest
ekologów i przedstawicieli lokalnych
stowarzyszeń. Przeciwnicy tego wa-
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fot. Roman Lulis

1. Wiadukt nad drogą do Rajgrodu, stan
z listopada 2021.
2. Korytarz Via Carpatia wg Deklaracji
Łańcuckiej III.
3. Nowy wiadukt; Ełk Północ, listopad 2021.

Roman Lulis
Przewodniczący
Rady MOIIB

fot. archiwum MOIIB

„zworników” szlaku, opóźnionego ze
względu na nierzetelność włoskiej firmy TOTO – zgłosiło się aż siedem firm.
Obie międzynarodowe trasy mają wydatnie ułatwić transport ludzi i towarów. Beneficjentami inwestycji mają
być m.in. Mazowsze i Podlasie. Moim
zdaniem przyszłość tego regionu rozegra się wokół dwóch wielkich osi infrastrukturalnych, czyli Via Baltica i Via
Carpatia – przekonywał podczas zorganizowanej przez BGK w Białymstoku
konferencji dr Wojciech Myślecki, prezes
firmy doradczej Global Investment Corp.
Dla dalszego usprawnienienia systemu komunikacyjnego niezbędne jest
połączenie szlaków. Obecnie trwają
przygotowania, a już za kilka miesięcy możemy poznać przebieg łącznika.
Na marzec 2022 roku GDDKiA zapowiedziała wybór jednego z czterech wariantów planowanego połączenia. Trzy
spośród nich są na bazie drogi krajowej
nr 65 (planowany odcinek S16 KnyszynGrajewo-Ełk) natomiast wariant czwarty na bazie DK8 Białystok-Augustów.
W dyskusji [... o] budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn
oraz przebudowie drogi krajowej S8
między Białymstokiem a Augustowem,

Drogowe nowości
wały mieszankę mineralno-asfaltową zawierającą aromatyczne olejki
eteryczne, a także substancje redukujące lotność niektórych związków
fot. wikimedia commons

K

wietne łąki przy drogach.
W sierpniu 90 posłanek i posłów podpisało interpelację
do ministrów infrastruktury oraz
klimatu i środowiska, domagając się
zastąpienia trawników przy autostradach i drogach szybkiego ruchu
wielogatunkowymi kwietnymi łąkami. Zaletami tego rozwiązania mają
być m.in. niski koszt utrzymania oraz
korzystny wpływ na bioróżnorodność. GDDKiA wyraża jednak obawy,
że łąki będą atrakcyjne również dla
dzikich zwierząt – co z kolei zwiększy ich presje na ogrodzenia i w konsekwencji ryzyko wypadków.
Pachnący asfalt. Kwiatowy zapach
bez łąki? To pomysł dwóch polskich
firm, które latem 2021 zaprezento-

występujących w tradycyjnych mieszankach. W rezultacie typowy, gryzący zapach gorącego asfaltu ma być
niemal niewyczuwalny.
Oczyszczanie powietrza. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowują
nawierzchnie, które dzięki zawartości
fotokatalizatorów będą rozkładać rakotwórcze związki zawarte w powietrzu.
„Samoleczenie”
nawierzchni.
Kapsułki wypełnione płynnym środkiem naprawczym mają naprawiać
mikropęknięcia w asfaltowych nawierzchniach, wydatnie poprawiając
ich trwałość. Realizowany przez badaczy z Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej projekt SeHePa znajduje się już w fazie badań
przemysłowych.
Redakcja
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Drogi

Ciekawostki, eksperymenty, a może rozwiązania, które przyjmą się w przyszłości?

W Y B O R Y
Z ostatniej chwili

Na zebraniach
W październiku i listopadzie na Mazowszu odbyło się 19 Obwodowych Zebrań Wyborczych
Delegatów na kolejną kadencję.

S

potkania prowadzone zgodnie
z zapisami Regulaminu Obwodowych zebrań wyborczych
MOIIB, udostępnionego na stronie
MOIIB (maz.piib.org.pl/files/RegulaminObwodowychZebran.pdf). W bieżącym roku ze względu na wymogi
bezpieczeństwa związane z pandemią wprowadzono dodatkowe środki
bezpieczeństwa. Aby umożliwić zachowanie dystansu społecznego na
zebrania w Warszawie przygotowano
– poza salą konferencyjną i zwykłymi
pomieszczeniami – także ogrzewany namiot na tarasie budynku przy
ul. 1 Sierpnia 36.
Mazowiecka Izba liczy najwięcej
członków spośród 16 OIIB, aby umożliwić udzał wszystkim uprawnionym,
na Mazowszu zorganizowano 19 zebrań wyborczych, z czego 14 w stołecznym biurze MOIIB, a 5 w biurach
terenowych. Członkowie zostali zaproszeni do obwodów wyborczych
zgodnie z podanym miejscem zamieszkania.
Wybrani delegaci podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych dokonają wyboru władz na
nową kadencję oraz delegatów na
Krajowe Zjazdy PIIB.
Ogółem do 15 listopada 2021 podczas pierwszych 12 zebrań wybrano
84 delegatów. Spośród nich po raz
pierwszy funkcję tę pełnić będzie 27
osób: 5 kobiet i 22 mężczyzn; 1 delegat w wieku poniżej 30 lat; najwięcej – 13 w grupie do 40 roku życia;
5 w grupie do 50 r.ż.; 6 w grupie do
60 r.ż. oraz 2 w grupie do 70 r.ż.
Zebrania wyborcze to również okazja do bezpośredniego kontaktu
członków MOIIB z przedstawicielami
organów Izby, przedstawienia wyników działań w zbliżającej się do końca kadencji, a także informacji o dalszych planach. Uczestnicy zebrań
mogą więc bezpośrednio zabrać
głos, włączyć się w dyskusję i wyrazić swoje oczekiwania.
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Na uwagę zasługuje większa niż
w poprzednich latach frekwencja.
W niektórych zebraniach wyborczych udział wzięło ponad 80 członków MOIIB. To ważny dowód zaan-

gażowania inżynierów budownictwa
w sprawy samorządu. Oddając głos,
możesz mieć wpływ na przyszłość
Izby – a zatem i całego środowska
Budowlanych.

ZEBRANIA WYBORCZE
› Warszawa 25.10.2021
Prezydium: Przewodniczący zebrania
– Radosław Sekunda; zastępca
przewodniczącego zebrania
– Piotr Dmochowski; sekretarz
zebrania – Marta Bogucka. Liczba
obecnych osób: 64.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 26.10.2021
Przewodniczący – Renata Bućko;
zastępca – Bogdan Horszczaruk;
sekretarz – Teresa Mosak-Rurka.
Liczba obecnych osób: 50.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 27.10.2021
Przewodniczący – Daniel Opoka;
zastępca – Sławomir Bartnicki;
sekretarz – Ilona Łącka.
Liczba obecnych osób: 85.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 28.10.2021
Przewodniczący – Mieczysław
Grodzki; zastępca – Krzysztof
Urbaniak; sekretarz – Elżbieta Brenda.
Liczba obecnych osób: 84.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 3.11.2021
Przewodniczący – Hanna
Pokulniewicz; zastępca – Teresa
Zduńczyk; sekretarz – Krzysztof
Booss. Liczba obecnych osób: 41.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 4.11.2021
Przewodniczący – Adam Baryłka;
zastępca – Wojciech Kręgiel
(odwołany w trakcie zebrania);
zastępca – Dariusz Jasionek
(powołany w trakcie zebrania);
sekretarz – Sławomir Leśniewicz.
Liczba obecnych osób: 44.
Liczba wybranych delegatów: 7.

› Warszawa 5.11.2021r
Przewodniczący – Tomasz Piotrowski;
zastępca – Paweł Król; sekretarz
– Grażyna Czarnowska. Liczba
obecnych osób: 64.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 8.11.2021
Przewodniczący – Waldemar Sitek; –
Elżbieta Kowalczyk; sekretarz
– Arkadiusz Kosiński.
Liczba obecnych osób: 41.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 9.11.2021
Przewodniczący – Radosław Cichocki;
zastępca – Karina Nocoń;
sekretarz – Jeremiasz Kycik.
Liczba obecnych osób: 79.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Warszawa 10.11.2021
Przewodniczący – Wojciech Górski;
zastępca – Dariusz Karolak; sekretarz
– Jadwiga Dłuska.
Liczba obecnych osób: 35.
Liczba wybranych delegatów: 7.
› Płock 12.11.2021
Przewodniczący – Tomasz Zakrzewski;
zastępca – Konrad Włodarczyk;
sekretarz – Edyta Górecka.
Liczba obecnych osób: 70.
Liczba wybranych delegatów: 9.
› Ciechanów 15.11.2021
Przewodniczący – Jerzy Żelech;
zastępca – Anna Gutkowska;
sekretarz – Bożena Małecka.
Liczba obecnych osób: 34.
Liczba wybranych delegatów: 5.
Kolejne zebrania – m.in. w Ostrołęce,
Radomiu i Siedlcach – odbyły się
już po złożeniu „IM” nr 6/2021 do
druku. Podsumowanie opublikowane
zostanie w najbliższym numerze.
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Czas na
podsumowania
Obwodowe Zebrania Wyborcze Delegatów były okazją
do przedstawienia działalności mazowieckiej Izby w latach
2017–2021. Zaprezentowane podczas zebrań informacje
przedstawiamy na łamach „IM”.

N

a dziewiętnastu zebraniach
wyborczych wybieramy delegatów na VI kolejną czteroletnią kadencję samorządu zawodowego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z zasadami
regulaminowymi, zebrania obwodowe
otwierające nową kadencję nie mają charakteru sprawozdawczego, ale chcemy
poinformować Państwa o działalności
Izby i wysłuchać ewentualnych wniosków i uwag. Ta informacja jest o tyle
istotna, że uświadomi Państwu, czego
mogą oczekiwać od Izby; podkreśli też
rolę samorządu w dążeniu do kształtowania warunków wykonywania zawodów niezbędnych w budownictwie.
Izby Architektów, Inżynierów Budownictwa i Urbanistów zostały powołane ustawą
samorządową z dnia 15 grudnia 2000 r.,
a ich zadania uszczegółowiono w jej art. 8.
Podstawowe zadania samorządu w zakresie działalności izb okręgowych to:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby;
2) reprezentowanie i ochrona intere-

sów zawodowych członków;
3) nadzór nad przestrzeganiem zasad
etyki zawodowej;
4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w dziewięciu specjalnościach;
5) przeprowadzanie egzaminów oraz
potwierdzanie kwalifikacji osób;
6) współdziałanie z organami samorządu i stowarzyszeniami zawodowymi;
8) współdziałanie w doskonaleniu
kwalifikacji zawodowych, inżynierów
budownictwa;
9) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby okręgowej;
10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej członków izby;
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictw;
12) prowadzenie pomocy materialnej
członkom.
Izbę powołano do życia w 2001 roku.
Zjazd Krajowy uchwalił statut, regulaminy, zasady gospodarki finansowej
i niezbędne dokumenty do sprawnego funkcjonowania Izby. Uruchomiono

Jak MOIIB wywiązuje się z zadań
wskazanych ustawą?
1. Sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem
zawodu przez członków Izby łączy
się z nadzorem nad przestrzeganiem
zasad etyki zawodowej oraz prowadzeniem postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
członków. Jest to zakres zadań o bardzo
delikatnym charakterze. Organy Izby
zajmują się tymi zagadnieniami w przypadkach interwencji zewnętrznych
poddających w wątpliwość jakość pracy
członków Izby. Społeczeństwo w małym
stopniu zdaje sobie sprawę z faktu, że
Izba wydając zaświadczenie o uprawnieniu do pełnienia samodzielnej działalności zawodowej, bierze za ich posiadaczy
część odpowiedzialności. Tym samym
skargi na ewentualne nierzetelne postępowanie członków Izby mogą być do
niej zgłaszane. Nie ma w zasadzie innych
dróg pozwalających na interwencje Izby,
a także na wyrabianie obiektywnych
ocen sumienności członków w ich pracy.
Ze statystyki spraw zgłaszanych do rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
a również tych, które muszą być przedmiotem postępowania okręgowego
sądu dyscyplinarnego, oraz działalności
Komisji Etyki Zawodowej, jest niewiele.
Można dojść do wniosku, że pracujemy
nienagannie. Jednak do zobiektywizowanej prawdy w sprawie postępowania
w zgodzie z etyką będziemy dochodzić
podczas niejednej jeszcze kadencji.
2. Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków jest realizowana poprzez dogłębne i rzetelne
analizowanie sytuacji konfliktowych,
w których rzecznik często musi podjąć
1.Warszawa, głosowanie w siedzibie
MOIIB.
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Fot. Krzysztof Zięba
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system doskonalenia zawodowego,
kolportażu prasy, skompletowano dokumenty personalne członków, uruchomiono odpowiednie systemy informatyczne, zorganizowano biuro
w Warszawie i pięć biur terenowych,
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
Od 2009 r. funkcjonujemy we własnej
siedzibie, w której prowadzimy działalność statutową, administracyjną, gospodarczą i integracyjną.

W Y B O R Y
Z ostatniej chwili

role prokuratora, ale w połowie tych sytuacji jest adwokatem. W obu okolicznościach fachowe doradztwo prawne jest
przez Izbę zapewnione. Bardzo ważnym
zadaniem jest budowa prestiżu zawodowego Inżynierów. W tej sprawie wykonujemy wiele działań popularyzujących
dokonania inżynierskie. Są to konkursy
Firma Inżynierska Roku, prezentacja sylwetek członków na łamach prasy, ubieganie się o odznaczenia państwowe,
resortowe, związkowe i izbowe dla wybitnych przedstawicieli naszych budowlanych zawodów. Także – uczestnictwo
inżynierów we wszystkich możliwych
wydarzeniach targowych, marketingowych i promocyjnych itp.
3. Nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w dziewięciu specjalnościach, uznawanie kwalifikacji zawodowych; przeprowadzanie egzaminów oraz
potwierdzanie kwalifikacji.
Co rok organizujemy dwie sesje egzaminacyjne: wiosenną i jesienną, podczas
których kilkuset młodych inżynierów zdobywa uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pandemia zakłóciła ten rytm, ale
wracamy do regularnych sesji. Od 2002
do 2021 roku otrzymało je 11 547 osób,
w ostatniej kadencji 3004 osoby.
Oznacza to, że w każdej upływającej
kadencji przyrost liczby członków sięga ok. 20%, co świadczy, że Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją
nie ograniczającą przynależności i nie
tworzącą kandydatom barier w podejmowaniu samodzielnej działalności
zawodowej. Aktualnie w bazie danych
mazowieckiej Izby mamy ponad 21 500
osób, z tego aktywnie uprawiających
zawód wg stanu na dzień 31 sierpnia
2021 jest 17 221 inżynierów i techników. Liczba osób uprawnionych do
podejmowania samodzielnych funkcji
inżynierskich od lat utrzymuje się na
podobnym poziomie.
Na szczęście z prawa do pozbawiania
uprawnień budowlanych mazowiecka
Izba w ostatniej kadencji nie skorzystała.
4. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządami i stowarzyszeniami zawodowymi
szczebla wojewódzkiego.
Najbardziej spektakularnym działaniem było powołanie przy znaczącym
udziale MOIIB Mazowieckiego Forum
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Zawodów Zaufania Publicznego i jego
aktywna działalność. Ta organizacja pozarządowa nastawiona jest na analizowanie wad w przepisach prawa, które
w podobnym stopniu stanowią utrudnienia w pracy zawodowej diametralnie
różnych specjalizacji. Drugim zadaniem
organizacji jest prowadzenie działalności integracyjnej – od pikników rodzinnych, przez kontakty sportowe po wydarzenia okolicznościowe.
Z samorządami terytorialnymi współdziałamy na niwie dążenia do usprawniania procedur w procesach inwestycyjnych. Zorganizowano cieszący się
dużym zainteresowaniem cykl spotkań

“

Pomoc
w podnoszeniu
kwalifikacji
zawodowych
traktujemy jako
najważniejszą
aktywność.
środowisk inżynierskich z władzami lokalnych, członkami wspólnot mieszkaniowych i mieszkańcami.
Stowarzyszenia zawodowe zaś są ważnymi partnerami merytorycznymi
w kształtowaniu działalności szkoleniowej i integracyjnej. W 2019 roku wspólnie z Izbą Projektowania Budowlanego
zorganizowaliśmy konferencję BIM na
Budowie. Zorganizowaliśmy też I Regionalne Forum Inżynierskie w 2019,
w Sierpcu, wspólnie z czterema OIIB,
a druga równie wartościowa i udana edycja miała miejsce w tym roku
w Toruniu. Najnowszą inicjatywą był
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa
(25.09.2021).
5. Opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia, jest to zadanie organów krajowych,
jednak w bardzo licznych kontaktach

z uczelniami, wykładowcami i studentami uczelni województwa mazowieckiego, prezentujemy zakres oczekiwanych
korekt w programach nauczania na wydziałach budownictwa tych uczelni.
Bierzemy czynny udział w Radzie Doradców Dziekanów Wydziałów Budowlanych
wielu uczelni województwa mazowieckiego. Są wśród nich: Inżynieria Lądowa Politechniki Warszawskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW,
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW filii w Płocku, Wydział Inżynierii
Lądowej i Geodezji WAT.
6. Współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych członków Izby.
Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych traktujemy jako najważniejszą aktywność Rady Izby, wśród
działań statutowych. Skompletowano, wykorzystując ankietowe oceny
uczestników, grupę stale współpracujących znakomitych wykładowców.
Interdyscyplinarne i zawodowe szkolenia odbywają się we własnych salach
z wykorzystaniem wysokosprawnego
sprzętu audiowizualnego. Odnotowujemy stały wzrost zainteresowania
szkoleniami. Na koniec 2020 roku było
to 92 000 członków. Jest to wynik który
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, osiągnięty głównie przez szkolenia
on-line. Taka liczba uczestników niestety nie sprawdza się w całym kraju,
a osiągnięty wynik w MOIIB należy do
najlepszych w PIIB. Liczba przeszkolonych osób w MOIIB stanowi ponad 25%
łącznej liczby uczestników tych zajęć
w całym kraju. Mimo powodów do satysfakcji, oznacza to jednak niską świadomość potrzeby stałego doskonalenia
zawodowego. Natomiast powodem do
zadowolenia jest duże zainteresowanie
ponoszeniem poziomu umiejętności
i kwalifikacji zawodowych metodami zdalnymi, które to prowadzone są
w MOIIB od marca 2020 r. ze względu
na sytuację pandemiczną w Polsce.
Szkolenia są organizowane z możliwością uczestnictwa członków wszystkich izb okręgowych. W celu szerszego
rozpropagowania informacji o szkoleniach, jak również aktualności w Izbie,
MOIIB zaistniała w mediach społeczno-
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9. Udzielanie pomocy materialnej.
Pomoc materialna ogranicza się do
przyznawania zapomóg w przypadkach
losowych i indywidualnie udzielana jest
w kwotach między 2500, a 3500 zł.
Przy tej okazji warto zdać sobie sprawę
z bezpośrednich korzyści materialnych
wynikających z przynależności do Izby.
Najcenniejsze jest ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej wynikającej
z działalności zawodowej. Składka wynosi aktualnie zaledwie 75 zł rocznie.
Kwota gwarancyjna ubezpieczenia na
jedno zdarzenie wynosi 50 000 euro.
Nieodpłatne dokształcanie jest wymierną korzyścią finansową, ponieważ przeciętny koszt jednego szkolenia to na ogół
równowartość rocznej składki w Izbie.
Warto też podkreślić, że przy średniej
cenie czasopism fachowych, wartość
oferowanych czasopism wynosi blisko
50% składki. Dodajemy do tego jeszcze
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Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Po tej krótkiej prezentacji skorzystajcie
z naszej obecności i wyjaśnijcie sobie wątpliwości co do roli samorządu i wartości
jego działania. Spróbujemy udzielić odpowiedzi. Pozwólcie, że zakończę apelem
Wybierzcie na delegatów ludzi, do
których macie zaufanie, ale również takich, którzy będą mieli realne
szanse poświęcić czas problemom
środowiska.
Pamiętajmy, że Izba to organizacja samorządowa, a samorząd tak działa, takie uzyskuje wyniki i poszanowanie w społeczeństwie, jakie wszyscy wspólnie osiągniemy.
To bardzo ważne, aby kandydaci na delegatów zrobili realny rachunek swoich czasowych możliwości i tego, ile są w stanie
poświęcić dla samorządu.

Mieczysław Grodzki
Zastępca
przewodniczącego Rady
MOIIB

Roman Lulis
Przewodniczący
Rady MOIIB
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8. Opiniowanie projektów zmian
w ustawach i przepisach dotyczących budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.
Za koordynację działań związanych
z opiniowaniem aktów prawnych odpowiadają władze krajowe samorządu.
Poszczególne Izby Okręgowe uczestniczą w formułowaniu uwag ogólnych
i szczegółowych stanowiąc bazę do oficjalnego stanowiska Rady Krajowej
W centrum zainteresowania MOIIB jest
przede wszystkim Prawo budowlane,
uchwalone bez uwzględnienia naszych
uwag, co aktualnie oznacza śledzenie
poczynań Ministerstwa Rozwoju i Technologii w kształtowaniu rozporządzeń
w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego. Dalsze akty prawne, które również nie mogą uchodzić naszej uwadze,
to ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska, o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Nasza aktywność w tej
materii zależy od dynamiki przekształceń Prawa gospodarczego. Zajmujemy
stanowisko w stosunku do wszelkich
zmian w takich aktach jak: Prawo wodne, energetyczne, warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki itd.
Bezpieczeństwo na budowach to kolejny

miesięcznik „Inżynier Budownictwa” wydawany przez Radę Krajową oraz nasz
dwumiesięcznik „Inżynier Mazowsza”.
Maksimum niezbędnych informacji staramy się przekazywać Kolegom i Koleżankom na stronie internetowej, za pośrednictwem comiesięcznego newslettera i
we wspomnianym czasopiśmie MOIIB.
Warto na koniec wspomnieć o dążeniu
kierownictwa Izby do wzmacniania aktywności pozazawodowej. Dotyczy to
łączenia zajęć dokształcania zawodowego z elementami rekreacji i sportu.
Ta inicjatywa owocuje spływami kajakowymi, zawodami pływackimi, turniejami
brydżowymi, udziale w rozgrywkach ligi
Siatkówki Firm, sekcją strzelectwa sportowego, a także wojewódzkiej lidze Brydża Sportowego, udziałach w zawodach
narciarskich a także regatach.

fot. archiwum Mieczysława Grodzkiego

7. Zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby.
Są to powinności oczywiste, natomiast
informuję, że dochody z działalności
gospodarczej polegającej na wynajmie
pomieszczeń, wynajmie sal wykładowych, reklamach w „IM”, promocjach
firm na szkoleniach, zleconym mailingu, są przeznaczane na działalność statutową i znacznym stopniu pokrywają
koszty eksploatacji siedziby.

element, któremu poświęcamy znaczną
uwagę, w tej sprawie we współpracy ze
Związkiem Zawodowym „Budowlani”.
Zainteresowanie kierujemy również ku
Ustawie o Zamówieniach publicznych,
która wprawdzie interesuje głównie
firmy, jednak pośrednio decyduje o warunkach pracy na każdym samodzielnym stanowisku inżynierskim, a także
o prawidłowości doboru projektantów
i wykonawców robót budowlanych.
Bardzo ważna jest dla nas kwestia cyfryzacji naszego zawodu. Dlatego też
intensywnie uczestniczymy we wspólnych pracach z Ministerstwem Rozwoju
i Technologii związanych z wdrażaniem
tego procesu w ramach naszego samorządu i nie tylko.
Mechanizm opiniowania przyjęty w naszym samorządzie polega na opiniowaniu projektów aktów prawnych przez
komisje pracujące przy Okręgowych
Radach. Wyniki tej pracy, po zatwierdzeniu przez Rady, są przesyłane do komisji
prawno-regulaminowej Rady Krajowej.
Zbiorczy efekt tej procedury jest przekazywany do Resortu, Sejmu, Senatu.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że opinie zawodowców z trudem
przebijają się do ustawodawców. Nie
rezygnujemy jednak z dalszych prób
oddziaływania na legislację, zwłaszcza,
że klimat konsultowania decyzji wydaje
się sprzyjający i nasze głosy mogą być
skuteczniejsze w stosunku do zakorzenionych przekonań.

fot. archiwum MOIIB

ściowych takich jak Facebook fanpage:
@ MazowieckaOIIB oraz uruchomiła kanał na YouTube MazowieckaOIIB.
Oddzielny temat to czytelnictwo prasy fachowej. Izba stworzyła możliwość
nieodpłatnego wysyłania każdemu
członkowi jednego, indywidualnie wybranego tytułu prasy technicznej. Jedynym warunkiem otrzymywania pisma
było odesłanie do Izby wypełnionej
ankiety. Maksymalne zainteresowanie
to 25% czynnych członków. Jest warte
zastanowienia – dlaczego ten kontakt
z tak przekazywaną wiedzą nie jest bardziej akceptowany?

Serwis e-Budownictwo ma już ponad 100 tys. użytkowników i liczba ta wciąż rośnie.

O

statnie kilkanaście lat w gospodarce światowej zdominowała transformacja cyfrowa. Cyfrowe udogodnienia przynoszą
wymierne korzyści w życiu codziennym
i pracy zawodowej. Branża budowlana
na pożądane rozwiązania cyfrowe czekała już od dłuższego czasu, dlatego
nikogo nie dziwi, że serwis e-Budownictwo ma już ponad 100 tys. użytkowników. Tylko czy te korzyści są faktycznie odczuwalne dla branży i urzędów?
I co daje właściwie ten serwis?
Rok 2020 był czasem ogromnego
przyśpieszenia cyfryzacji; dziś wszystko, począwszy od wizyt lekarskich po
spotkania urzędowe odbywa się online. Pandemia sprawiła, że rozwiązanie
to pozostanie z nami prawdopodobnie
na dłużej. Dla GUNB rok ten był również
przełomowy. Rozpoczął bowiem rewolucję w obszarze całego procesu inwestycyjno-budowlanego, która potrwa
jeszcze przez kolejne lata.
Jak wiele zmienia cyfryzacja w budownictwie, zobrazują przykłady:
› Inwestor, który zamierza wybudować konkretny obiekt składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej trzy egzemplarze projektu,
faktycznie trzy obszerne książki, każda
ok. 300 stron zbindowanego papieru
w formacie A4.
› Akta sprawy wniosku o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, dokumenty, które muszą być
przechowywane w urzędzie przez 10
lat zajmują 1,5 metra bieżącego, prawie
1/10 m3, ważą ok. 60 kg.
Czy to dużo? Spójrzmy na statystyki ogólne. W 2020 roku do urzędów
inwestorzy złożyli 375 406 wniosków
o pozwolenie na budowę. Zakładamy,
że średnio akta każdej sprawy zajmują
1,5 metra bieżącego. Okazuje się, że
roczne zużycie papieru do obsługi tylko tej procedury w całym kraju wynosi aż 22,5 miliona kilogramów papieru,
a objętościowo to 34 tys. m3. Gdybyśmy zebrali i ustawili te wszystkie
dokumenty na działce o powierzchni
50x50 m, mielibyśmy 4 kondygnacyj-
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ny budynek. Co rok. Dokumentów
tych nie można zutylizować ani recyclingować. One muszą być przechowywane. Tu wkraczają dodatkowo aspekty związane z negatywnym wpływem
na środowisko.
Tak prosty rachunek daje nam wyobrażenie o potencjalnych oszczędnościach, które są w zasięgu ręki. A to
tylko część z kosztów, jakie ponosi inwestor i urząd.
Idea serwisu e-Budownictwo pojawiła się na początku 2020 r. Miał spełniać następujące cele:
› podwyższenie standardu obsługi
obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym,
› uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej,
› udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,
› oszczędność czasu dla inwestorów
– załatwianie spraw bez wychodzenia
z domu,
› redukcja zużycia papieru w organach AAB i NB.
W czasie lockdownu prace nad platformą przyśpieszyły i w drugiej połowie
2020 r. GUNB wspólnie z 17 starostwami
przeprowadził program pilotażowy serwisu e-Budownictwo. Testowano proces przesyłania i odbierania wniosków
z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do
urzędu wnioski w formie papierowej
i elektronicznej, które były na bieżąco
analizowane. Wyniki pilotażu były bardzo obiecujące [„IM” nr 5/2021].
W przeprowadzonych badaniach
ankietowych prawie 90% badanych
wskazało, że praca ze scyfryzowanymi
wnioskami ułatwi im pracę, a ponad
90% twierdziło, że serwis e-Budownictwo będzie przydatny w codziennych
obowiązkach zawodowych. Badani
podkreślali pozytywny stosunek do
proponowanego kierunku zmian.
Zachęceni wynikami stopniowo
uruchomiliśmy kolejne usługi. Obecnie

w serwisie działają 23 formularze m.in.
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy zawiadomienie o zakończeniu budowy, można też
wygenerować oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Od lipca 2021 r. można również złożyć wniosek o pozwolenie na budowę
i zgłoszenie z projektem budowlanym.
Inwestorzy mają możliwość przedłożenia w urzędzie projektu w wersji elektronicznej.
Korzyści cyfrowego projektu budowlanego to m.in. uproszczenie formy
dokumentu, ułatwienie pracy projektantom, inwestorom, przyśpieszenie
procesu składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem
budowlanym oraz redukcja kosztów
pracowni projektowych. Przykładowo
druk dużego projektu liniowego może
kosztować projektanta ponad 2000 zł
(20 tomów x 3 egzemplarze = 6 tys.
stron A4), złożenie wersji cyfrowej – ani
grosza. To faktyczna rewolucja w branży
projektowej, dzięki tym zmianom jesteśmy w czołówce krajów europejskich.
Popularność serwisu e-Budownictwo
nieustannie rośnie, w każdym kolejnym
miesiącu korzysta z niego średnio ok.
15 000 nowych użytkowników, którzy
generują ponad 150 tys. odsłon. Zmiany
przepisów ustawy Prawo budowlane
spowodowały, że od czerwca do lipca
liczba odsłon wzrosła trzykrotnie.
Cyfryzacja umożliwia nieprzerwane
działanie procedur oraz bezpieczeństwo pracowników. Dzięki cyfrowym
usprawnieniom na jakości zyskuje również obsługa klienta w urzędzie. I to są
wartości dodane tego procesu.

Dorota Cabańska
p.o. Głównego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
fot. GUNB

ED U K AC JA
Cyfryzacja

Korzyści z cyfryzacji
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W trakcie uroczystych obchodów Dnia Budowlanych ogłoszone zostały wyniki trzeciej edycji
konkursu fotograficznego MOIIB.
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1. MAZOWSZE: „Osiedle Przyjaźń”,
autor: Lena Skrzypczak
2. MAZOWSZE: „Budowa zimą”,
autor: Anna Cytryniak
3. MAZOWSZE: „Mostowa symetria”,
autor: Piotr Anisiewicz
4. POLSKA: „Most we mgle”,
autor: Piotr Anisiewicz

5. POLSKA: „Przekop Mierzei Wiślanej”,
autor: Paweł A. Król
6. POLSKA: „Wieś jak malowana”,
autor: Agata Rosiak
7. ŚWIAT: „Budowa Muzeum Muncha”,
autor: Dominik Wieluński
8. ŚWIAT: „Czarny Kościół”, autor: Agata Rosiak
9. ŚWIAT: „Nad rzeką”, autor: Piotr Anisiewicz
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II edycja konkursu fotograficznego MOIIB

olejna, trzecia już edycja konkursu
„W obiektywie inżyniera” została
oficjalnie zakończona. Zgodnie
z regulaminem wybrano po trzy najlepsze prace w trzech konkursowych kategoriach, a ich autorzy otrzymali nagrody i dyplomy. Tradycyjnie już fotografie
można było zgłaszać zgodnie z geograficznym podziałem na: Mazowsze, Polskę
oraz Świat, a fotografie przedstawiały
budynki, budowle lub budowy. Zgodność z tematem to kryterium niezbędne
do zakwalifikowania pracy do konkursu
– niestety nie wszystkie zgłoszenia spełniły ten wymóg. Pięcioosobowe jury pod
przewodnictwem Jolanty Łopacińskiej
(Tomasz Chojnacki, Piotr Dmochowski,
Zdzisław Maksymiuk, Daniel Opoka) oceniało walory artystyczne zdjęcia, jego jakość techniczną oraz oryginalność ujęcia.
Na konkurs nadesłano łącznie 41 prac,
z czego najwięcej (16) w kategorii Mazowsze, nieco mniej zdjęć członkowie MOIIB
wykonali w pozostałych województwach
(14) i poza granicami kraju (11).
W ceremonii uroczystego wręczenia
nagród wzięli udział także fotografujący inżynierowie, których prace zdobyły
nagrody w ubiegłym roku. Ze względu
na ograniczenia związane z pandemią
nie mogło się wówczas odbyć publiczne
ogłoszenie wyników, wyniki konkursu zaprezentowane jednak zostały w mediach
społecznościowych MOIIB oraz na łamach
„IM” nr 5/2020. Wielkoformatowe odbitki nagrodzonych prac można było również obejrzeć na wystawie w foyer teatru
Roma podczas tegorocznych obchodów
Dnia Budowlanych.
Kto w 2021 roku najuważniej przyglądał się budowom, budowlom i placom
budowy? Na łamach „IM” publikujemy
wybór nagrodzonych w konkursie zdjęć.
Informacja o wynikach, nazwiska laureatów i przyznane nagrody prezentuje
strona internetowa MOIIB.
Kolejna edycja konkursu nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona... ale już
teraz warto się do niej przygotować,
chwytając ciekawe ujęcia na placu budowy we własnym mieście albo podczas
podróży (red.).
Redakcja
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W OBIEKTYWIE INŻYNIERA 2021

W październiu 2021 – po rocznej przerwie – budowlani z MOIIB znów spotkali się w Warszawie
na swoim święcie.

P
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przyznawana jest samorządowcom,
spółdzielcom czy dziennikarzom zasłużonym dla budownictwa. W 2021
roku do elitarnego grona laureatów
dołączyli burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej
Jerzy Bauer oraz radny warszawskiej
dzielnicy Białołęka, a zarazem ekspert
w zakresie Prawa budowlanego Piotr
Jaworski.

Na medal
Podczas gali ogłoszone zostały wyniki organizowanego przez MOIIB konkursu Firma Inżynierska Mazowsza. Podobnie jak
w ubiegłych latach nagrody przyznawane
były w trzech kategoriach. W kategorii Firma Wykonawcza I nagrodę odebrał przedstawiciel FUH INSTAL- BUD Szczepan Jan
Mielczarczyk; II miejsce zajęła WIMAX Sp.
z o.o.; zaś III miejsce ex aeqo BOX PLAY Sp.
z o.o. oraz EKOPROJEKT Warszawa Sp. z o.o.

1
zdjęcia: ARCHIWUM MOIIB

o raz kolejny uroczystość zorganizowana została w Teatrze
Muzycznym Roma. Zebrało
się w nim kilkuset gości: inżynierów
i techników z MOIIB oraz innych Izb,
przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, a także środowska
akademickiego.
Spotkanie było okazją do rozmów,
odnawiania kontaktów, dobrej zabawy podczas wspólnego oglądania
spektaklu „Waitress”, ale też podsumowania minionego roku. Między
innymi przypomnienia o spotkaniach integracyjnych, wydarzeniach
edukacyjnych i sportowych. Kolejne
cykliczne wydarzenia to: kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Goniądza, zawody pływackie
Masters w Ostrowi Mazowieckiej,
zawody strzeleckie, turniej brydżowy, turnieje siatkarskie, z sukcesami
uczestniczymy też w wydarzeniach
organizowanych w innych okręgach
– przypomniał przewodniczący Rady
MOIIB Roman Lulis, opisując także
ważne wydarzenia z życia Izby, przede
wszystkim zakrojoną na dużą skalę
społeczną akcję „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”
(„IM” s. 6). Podczas swojego wystąpienia Roman Lulis złożył podziękowania
osobom zaangażowanym w działania
na rzecz środowiska budowlanego.
Wraz z prezesem Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych Adamem
Baryłką wręczył honorowe odznaczenia SITPMB. Złotą Odznakę Honorową SITPMB z Brylantem odebrał Jerzy Kotowski, odznaki złote: Leonard
Szczygielski, Andrzej Wasilewski
oraz Włodzimierz Szymczak; odznaki
srebrne Teresa Mosak-Rurka, Tadeusz
Gałązka, Grażyna Czarnowska, Elżbieta Brenda, Maria Bereska,Tomasz
Chojnacki oraz Edward Groniecki. Odznaczeniami z zasady honorowani są
członkowie Izby; natomiast statuetka
Złotego Promotora Budownictwa

2

ZDJĘCIA: MARIUSZ BYKOWSKI
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Życie Izby

Dzień Budowlanych
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Plany
Przed członkami MOIIB kolejny rok,
nowe wyzwania i zadania. To również
ważny czas dla samorządu zawodowego: Przyjdźcie na wybory, zachęcam szczególnie młodych inżynierów
i techników. Zagłosujcie na wybranych przez siebie kandydatów, którzy
waszym zdaniem będą najlepiej dbali
o jakość i prestiż zawodu inżyniera
budownictwa. To misja, która pełnimy
dla naszej społeczności. Zdaję sobie
sprawę, że są wśród was osoby z ciekawymi pomysłami i chęcią do działania
– zapraszam was do współpracy – zachęcał Roman Lulis.
Redakcja
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1.Widownia teatru Roma może pomieścić
prawie 1000 osób; ze względu na
pandemiczne ograniczenia część miejs
musiała pozostać pusta.
2.Ze statuetkami – laureaci tegorocznej
edycji konkursu Firma Inżynierska
Mazowsza.
3.Wręczanie statuetki Złotego Promotora
Budownictwa.
Od lewej: Roman Lulis, Adam Baryłka,
Jerzy Bauer, Piotr Jaworski.
4.Laureaci konkursu fotograficznego
„W obiektywie Inżyniera” 2020.
5.Na scenę zaproszeni zostali m.in.
pracownicy biura MOIIB, członkowie
Rady MOIIB, uhonorowani odznakami
SITPMB członkowie Izby.
Pamięć nieobecnych – zmarłych
w ostatnim roku – uczczono minutą ciszy.
6.Grażyna Czarnowska odbiera honorową
odznakę SITPMB.
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zdjęć i opis znaleźć można na stronie
internetowej mazowieckiej Izby.

4
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6

Życie Izby

W kategorii Firma Projektowa: I nagrodę otrzymało Studio Budowlane
UNITY S.C. M. Tischner, D. Cyrta; II nagrodę Geoteko Projekty i konsultacje
geotechniczne Sp. z o.o.; trzecią Biuro
Projektów SANMED Sp. z o.o.
W kategorii Firma Zarządzająca
(inwestorstwo zastępcze, eksploatacja): I nagrodę otrzymała Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”;
II nagrodę Safe Property Katarzyna
Solecka; III nagrodę Obsługa inwestycji budowlanych Piotr Ziółkowski.
Nagrody i okolicznościowe dyplomy odebrali również laureaci konkursu fotograficznego MOIIB zorganizowanego pod hasłem „W obiektywie
Inżyniera” – nagrodzone prace prezentujemy na s. 20 „IM”, a więcej

23

fot. archiwum MOIIB

FOT. archiwum MOIIB
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1

Forum inżynierskie
II Regionalne Forum Inżynierskie odbyło się w Toruniu.

Forum

T

o drugie takie spotkanie inżynierów „ponad granicami”. Pierwsza
edycja zorganizowana została
w 2019 roku w Sierpcu z inicjatywy władz
MOIIB i czterech innych Okręgowych Izb
(„IM” 3/2019). Okazała się sukcesem –
podsumowując owocne dni Roman Lulis
podkreślił integracyjną rolę wydarzenia,
zaś przewodnicząca Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB Renata Staszak zaprosiła
zebranych do Torunia zachęcając do
kontynuowania przedsięwzięcia.
Na realizację tych planów trzeba
było z powodu pandemii poczekać do
września 2021. Oprócz gospodarza,
a zarazem głównego organizatora forum Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów
budownictwa w tym procesie w prace
włączyły się izby łódzka, mazowiecka,
pomorska i warmińsko-mazurska.
Liczne wystąpienia podzielono tematycznie na cztery sesje: Wybrane
problemy polskiego budownictwa;
omawiane przez przedstawicieli każdej
z Izb Aktualności regionalne w sektorze
budowlanym z przykładami najbardziej
interesujących realizacji lokalnych; Miejsce i rola oraz działalność młodych inżynierów w PIIB; Działalność organów
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nadzoru budowlanego, eksploatacja
i utrzymanie obiektów budowlanych.
Jednym z głównych wątków były
szybko zachodzące obecnie zmiany, które głęboko wpływają na branżę budowlaną i pracę inżynierów. Nowelizacje Prawa budowlanego opisał prezes PIIB prof.
Zbigniew Kledyński, przypominając także o przypadającym 0na 2022 rok dwudziestoleciu samorządu zawodowego.
Na rolę i nieuchronność cyfryzacji oraz jej postępy w minionym roku
zwracała uwagę Renata Staszak, a temat rozwinęła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota
Cabańska. Głos do dyskusji wniósł
dyrektor Departamentu Architektury,
Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
dr inż. Adam Baryłka z prezentacją
Cyfryzacja budownictwa – innowacyjnością w efektywnym przebiegu
procesu inwestycyjno-budowlanego.
Wystąpienia dotyczyły również obecnych i formujących się właśnie trendów
w budownictwie, wyzwań związanych
z wprowadzaniem BIM, szans i zagrożeń dotyczących inwestycji. Nie zabrakło również przekrojowych omówień,
np. Dominująca problematyka w aktualnej działalności GUNB Marcina Cuda-

ka, dyrektora Biura Organizacyjnego tej
instytucji. Przewodniczący Sektorowej
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
przybliżył zebranym misję Rady.
Forum w Toruniu zgromadziło ponad 130 uczestników; jeśli sale nie były
ciasno wypełnione, to tylko ze względów epidemicznych, narzucających
zachowanie dystansu społecznego.
Zdaniem Romana Lulisa spotkania
osób z różnych ośrodków i regionów
nie tylko służą konsolidacji środowiska
budowlanych, ale przede wszystkim
usprawniają obieg informacji, czego
efektem jest wyższy poziom bezpieczeństwa na budowach i podniesienie
standardów pracy: to zadanie ważnego wydarzenia, jakim jest forum w Toruniu. Legislacyjne meandry, nowe
technologie i rozwiązania sprawiają,
że zawód inżyniera budownictwa staje
się coraz bardziej wymagający – warto
więc dzielić się doświadczeniami.
Wysłuchał K. Zięba
1. Forum odbyło się w zrewitalizownym
obiekcie - dawnych koszarach pruskiej szkoły
wojskowej, obecnie mieszczących hotel.
2. Prezentacja Adama Baryłki dotyczyła
cyfryzacji w budownictwie.
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FOT. materiały prasowe PlayVolleya

L

atem siatkarze z MOIIB dołożyli
kolejne trofeum do pokaźnej kolekcji, pokonując – wzmocnioną
ostatnio o dwóch półprofesjonalnych
zawodników – drużynę Kuźni Kulturalnej w rozgrywkach Ligi Siatkówki Firm
PlayVolley. W jesiennych rozgrywkach
inżynierska drużyna nie uczestniczyła.
Jak zauważa jej trener Stanisław Starosz, pandemia negatywnie wpłynęła
na rozgrywki. Zamiast 24, stanęło do

nich tylko 8 drużyn. Także niektórzy
sportowcy zrezygnowali, albo ograniczyli wyjścia na boisko; w rezultacie
spotkania nie są tak emocjonujące jak
w poprzednich sezonach.
W stałym składzie gramy na swojej
sali dwa razy w tygodniu – dodaje S.
Starosz, zachęcając zainteresowanych
sportem członków MOIIB do spróbowania swoich sił na boisku – a zimą może
wrócimy do ligi.
Redakcja
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Sport w Izbie

Za siatką spokojnie

W

II Ogólnopolskich Zawodach
w Strzelectwie Sportowym
Inżynierów
Budownictwa
uczestniczyli reprezentanci dziewięciu
OIIB: śląskiej OIIB, wielkopolskiej, podkarpackiej, lubelskiej, warmińsko-mazurskiej, małopolskiej, kujawsko-pomorskiej,
dolnośląskiej – i gospodarza, czyli MOIIB.
W ramach części edukacyjnej odbyły
się trzy szkolenia o tematyce budowlanej
z prezentacjami: Podstawy prawne budowy strzelnic w Polsce; Rozwiązania oraz
problemy organizacyjne podczas budowy
Metra Warszawskiego; Konstrukcje strzelnic sportowych do strzelań statycznych
i rozwiązania ich elementów zabezpieczających. Atrakcją był wyjazd techniczny na
budowę Varso Tower, najwyższego wieżowca w UE – nieczęsto zdarza się okazja, żeby
spojrzeć na Pałac Kultury i Nauki z góry. Pogoda dopisała, co ciekawe, w tym dniu na
poziomie ulic było chłodniej niż na górze.
Same zawody odbywały się na strzelnicy CWKS „Legia” Warszawa Sekcja
Strzelecka-Rembertów. Łącznie 40 zawodników rywalizowało w 5 konkurencjach strzelając z broni krótkiej i długiej.
Puchary, dyplomy i medale w klasyfikacji
indywidualnej wręczali Roman Lulis oraz
zastępca przewodniczącego Dolnośląskiej OIIB Rafał Zarzycki. Nagroda główna przypadła mazowieckiej Izbie. Zgodnie z regulaminem oznacza to, że będzie
ona organizatorem następne kolejnej
edycji zawodów.
Ryszard Rak

rys. Krzysztof Zięba

FOT. Ryszard Rak

FOT. Ryszard Rak

Strzelcy na Varso Tower

FOT. archiwum BT MOIIB Ostrołęka
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wego znosiły się wzajemnie, widok
podgrzewał tylko do walki o lepszy
czas. Tym razem Puchar Przewodniczącego MOIIB pojechał do Katowic
z reprezentacją Śląskiej OIIB: Czesława Bella, Edyta Dziedzic-Mania,
Sylwia Jarka, Maria Świerczyńska,
Tomasz Bosowski, Jerzy Mykietyński,
Włodzimierz Bosowski, Wiesław Kornicki. W klasyfikacji ogólnej Śląska
OIIB zdobyła 344 pkt, Mazowiecka
OIIB 235, Podborze 210, Podkarpacka OIIB 202, Podlaska OIIB 54 i w dalszej kolejności zespoły z Siedlec,
Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa,
Płocka, Gliwic. Świetne wyniki indywidualnie osiągnęli: Olga Skrzypczak, Maria Świerczyńska, Czesława
Bella, Karol Grochowski, Wiesław
Kornicki, Tomasz Cieplak, Grzegorz
Zalewski, Aleksandra Cieszyńska,
Sławomir Teżyk, Artur Busse, Michał
Korczakowski, Adam Śliwka, Paweł
Siemieniewski. Słowa uznania należą się wszystkim zawodnikom, bo
różnice w czasie były minimalne,
nawet z uwzględnieniem kategorii
wiekowych. Zapraszamy za rok!

1

Mistrzowie
w wodzie
Za nami XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters”
o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB.

Marzanna Łoniewska
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zawodnicy startowali odgrodzeni od siebie nieużywanymi torami
wodnymi, fale ze wzburzonej wody
po każdym skoku ze słupka starto-

1. Honorowym patronatem zawody objęli:
marszałek Województwa Mazowieckiego,
prezes PIIB, prezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT.

NOWA SEKCJA
Dla inżynierów z sokolim okiem.

W 2021 roku zainaugurowała
działalność Sekcja Strzelectwa
Sportowego MOIIB-BT Ostrołęka.
Zebranie założycielskie odbyło
się w siedzibie Klubu Strzelectwa
Sportowego „Obrońca” w Troszynie
k. Ostrołęki. Biorący udział w spotkaniu
przewodniczący Zespołu Strzelectwa
Sportowego – MOIIB w Warszawie
Ryszard Rak zaprezentował działalność
ZSS-MOIIB oraz omówił praktyczne
aspekty funkcjonowania sekcji,
wygłosił też wykład „Zasady budowy
strzelnic sportowych pod kątem
bezpieczeństwa ich użytkowania”.
Prezes KSS „Obrońca” Eugeniusz
Gorczyca przedstawił „Historię
i rodzaje broni palnej”, a także zasady
bezpieczeństwa. Następnie odbyło się
inauguracyjne strzelanie treningowe.

Uczestnicy w oddali po 10 strzałów
z karabinu do tarczy oddalonej o 25
m i 5 z pistoletu do tarczy oddalonej
o 10 m. Uzyskane wyniki były wręcz
nadspodziewanie dobre, a w wielu
przypadkach nawet bardzo dobre, co
zachęciło do decyzji o wystawieniu
reprezentacji na II Ogólnopolskie
Zawody w Strzelectwie Sportowym
Inżynierów Budownictwa.
Marzanna Łoniewska

FOT. Kazimierz Łoniewski

BT Ostrołęka

T

ym
razem
organizowane
przez Biuro Terenowe MOIIB
w Ostrołęce zawody miały charakter krajowy, ale dzięki cyfrowej
łączności – wirtualnie wzięli w nich
też udział zagraniczni zawodnicy,
nazwie zawodów stało się więc zadość. Uczestniczących w spotkaniu
reprezentantów OIIB, przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych, gości i kibiców powitał
przewodniczący Rady MOIIB Roman
Lulis w asyście kierownika BT MOIIB
w Ostrołęce Marzanny Łoniewskiej;
słowa powitania skierowali również
zastępca przewodniczącego Rady
MOIIB Mieczysław Grodzki, zastępca burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Daniel Choinka, dyrektor MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej Michał
Kulesza. W koleżeńskiej atmosferze
rozpoczęło się sportowe współzawodnictwo. Do rywalizacji stanęło
10 drużyn z kraju, łącznie 41 zawodniczek i zawodników. Dzięki eTV KELE
można było „na żywo” obserwować zmagania, a wyniki na bieżąco
ukazywały się na stronie Polskiego
Związku Pływackiego. W tym roku
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„U Inżynierów”
Mimo bogatego w wydarzenia dziewiątego już roku brydża
sportowego w Izbie, jego ostatnio stosowana internetowa
forma nie zachwyca brydżystów.
rys. Krzysztof zięba

1. Ze statuetką i dyplomem – Jacek Metter,
zdobywca pucharu.

fot. archiwum Jerzego Kotowskiego

prawie klub brydżowy, ponieważ wiernych naszemu turniejowi było ok. 100
osób wśród 230 wszystkich gości „U Inżynierów”. Poziom techniczny całości
rozgrywek był wyjątkowo wysoki. Stało
się tak dzięki niezawodnej obecności
pary arcymistrzów międzynarodowych,
którzy oczywiście nie mogli nie wygrać
punktacji długofalowej. Obecność wielu
wysoko notowanych w rankingu brydżowym zawodników to prawdziwa satysfakcja dla organizatorów i powód do
zadowolenia. Debiutanci i początkujący
mieli znakomitą okazję do podnoszenia umiejętności. Gdyby doskonalenie
hobbistyczne było jednym z zadań Izby,
nasz cykl turniejowy byłby doskonałym

Jerzy Kotowski
Zastępca
Przewodniczącego Rady
MOIIB

Brydż

N

ic nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu z partnerem i z ciągle
nowymi przeciwnikami w normalnie rozgrywanych turniejach. Jako
animator tej dyscypliny w Izbie, jestem
nieustannie nagabywany o plany na
najbliższą i dalszą przyszłość. Do końca
marca ubiegłego roku, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, przeznaczone na
rozgrywki sale MOIIB pękały w szwach.
Średni udział wynosił 120 osób, gracze
na ogół byli bardzo zadowoleni, doceniając szczególnie przyjazną atmosferę,
którą potrafiliśmy zapewnić.
Z konieczności druga część cyklu turniejowych spotkań 2019/2020 odbywała
się już zdalnie, w Internecie. Bieżący cykl
który zakończyliśmy, jak zwykle w okolicach Dnia Budowlanych z końcem września, obejmował 52 turnieje z ograniczoną liczbą dopuszczanych do gry par.
Przez trzy czwarte roku frekwencja była
bardzo wysoka, zwykle kilka par „odchodziło z kwitkiem”, ponieważ liczba
par akceptowanych przez serwis Bridge
Base On Line do turnieju darmowego nie
mogła przekroczyć 40. Pod koniec roku
zainteresowanie mocno się zmniejszyło
z racji wielu reaktywowanych turniejów odbywających się „w realu”, a także
mnogości konkurencyjnych spotkań na
portalach internetowych. U nas powstał

A KT UA L N O Ś C I

FOT. Krzysztof Siwek

wzorem postępowania. Nad technicznym przebiegiem turniejów czuwali
sędziowie Aleksander Krych i Arkadiusz
Ciechomski. Jak zwykle tuż po Dniu Budowlanych, 15 października, odbyło się
uroczyste zakończenie rozgrywek brydżowych cyklu 2020/2021. Puchar Przewodniczącego przeznaczony dla przedstawiciela zawodu zaufania publicznego
przypadł w udziale najlepszemu inżynierowi, koledze Jackowi Metterowi. Zwycięzcami silnie obsadzonej konkurencji
„OPEN” byli wspominani wyżej arcymistrzowie Janusz Radecki i Sylwester Młynarczuk. Drugie i czwarte miejsca zajęli
reprezentanci okręgu mazowieckiego,
trzecie podkarpackiego. Cztery czołowe
miejsca zdobyły pary stale ze sobą grające, stad nagrody – statuetki za każde
miejsce były przyznawane ex aequo.
Honorowymi nagrodami zostały obdarowane Panie: „Brydżowa Królowa Cyklu
2020/2021”Magdalena Czajkowska; i najlepsza damska para, Mirosława Siwek
z Grażyną Wyczółkowską.
Nagrody wręczali: reprezentujący przewodniczącego Romana Lulisa,
przewodniczący Komisji Sportu Daniel
Opoka, prezes Warszawskiego Związku Brydża Sportowego Andrzej Reda
oraz niżej podpisany. O upamiętnienie
fotograficzne przebiegu spotkania zadbał niezawodny przyjaciel brydżystów
Krzysztof Siwek.
Zakończony cykl był dziewiątym organizowanym przez MOIIB, następny
będzie jubileuszowym, stąd też tym bardziej oczywista jest wola Rady Izby, aby
rozgrywki były kontynuowane.
Gratulując nagrodzonym i życząc im
dalszych sukcesów, liczymy, że wkrótce
będziemy mogli zapraszać początkujących, zaawansowanych i ekspertów
brydżowych do uczestnictwa w naszych
turniejach. Oby mogły być realizowane,
bez pandemicznych przeszkód, w naszych Izbowych salach.
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Fot. NAC. Archiwum Grażyny Rutowskiej
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Ostatni Mister PRL-u
Sekrety Mazowsza

Antymiejski maszkaron, relikt socjalizmu, szkarada – to współczesne określenia budynku
przy Belwederskiej 20. Ten budzący dziś ogromne kontrowersje budynek został w 1980 roku
wybrany... Misterem Warszawy.

W

latach 1959-1980 dziennik
„Życie Warszawy” organizował
coroczny plebiscyt na najładniejszy budynek powojennej stolicy.
Konkurs był odpowiedzią na zmiany
społeczne jakie przyniósł czas odwilży, zerwanie z socrealistyczną estetyką
i powrót do modernizmu. Mieszkańcy
stolicy dali wyraz swojego zainteresowania środowiskiem odradzającego się
miasta, wybierając w roku 1959 pierwszego Mistera Warszawy, dzieło „Tygrysów” – Wacława Kłyszewskiego, Jerzego
Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego – budynek mieszkalny przy ulicy

28

Kredytowej 3. Wybór poprzedziły analizy zgłoszonych kandydatur i terenowa
weryfikacja dokonana przez jury. Budynek przy Kredytowej zachwycał nowoczesną formą, przestronnymi, jasnymi
mieszkaniami, pracowniami i lokalami
w parterze – stanowił przeciwieństwo
monumentalnych,
przeskalowanych
socrealistycznych gmachów.
W ramach konkursu Mister Warszawy
w latach 1959-1966 zgłaszano jedynie
budynki mieszkalne. Zasada ta uległa
zmianie w roku 1967, kiedy dopuszczono możliwość nominacji obiektów
użyteczności publicznej. W kolejnych

latach tytuł otrzymały m.in. Technikum
Poligraficzne przy ulicy Stawki, Dworzec Wschodni czy kompleks sportowy
Warszawianka. Kolejne edycje plebiscytu nasuwały pewne wątpliwości co do
sposobu przyznawania tytułu Mistera,
udział czytelników oraz jury wydawał
się zaledwie formalnością. Konkurs stanowił doskonałe narzędzie propagandy
sukcesu. Ukazywane na łamach popularnego dziennika nowatorskie, a często
wręcz szokująco nowoczesne obiekty,
takie jak Dworzec Wschodni, pozwalały
wierzyć w Warszawę wielką, nowoczesną, prawdziwie europejską stolicę.
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przychodzili po „Pana Samochodzika”
czy „Podróż na wyspę Borneo”, starsi
po poważniejsze lektury, płyty z muzyką czy na kawę. Wielkim powodzeniem
cieszyły się stanowiska samoobsługowe, do których zawsze ustawiały się kolejki. Księgarnię zamknięto w latach 90.
Uniwersus dziś nie zachwyca wyglądem. Zaniedbany, zniszczony przez
upływ czasu i warunki atmosferyczne,
oklejony reklamami relikt minionej
epoki. Uchroniony przed wyburzeniem
wpisem do gminnej ewidencji zabytków, stanowi jeden z niewielu przykładów brutalizmu w Warszawie.

1. Budowa – maj 1975. Ul. Spacerowa.
2. W
 krótce po otwarciu Uniwersusa kurtyna
powietrzna wyszła z użytku, a że okna były
nieszczelne – podczas srogich zim pracownicy
często nie zdejmowali kurtek.
3. Księgarnia cieszyła się opinią najlepiej
zaopatrzonej w Warszawie lat 80.

Amalia
Szałachowska
Varsavianistka,
autorka strony
www.sekretywarszawy.pl
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FOT. archiwum A. Szałachowskiej

U progu lat 80. Polska zmagała się
z wewnętrznymi problemami. W sferze społecznej brakowało miejsca na
wybory Mistera Warszawy, a co równie
prawdopodobne, formuła konkursu
się wyczerpała. Po raz ostatni odbył
się w roku 1980 i tytułem uhonorowano gmach Centralnego Domu Handlowego „Domu Książki” Uniwersus
na rogu ulic Belwederskiej i Gagarina,
wybudowany w latach 1975-1980 według projektu Leszka Sołonowicza we
współpracy z Ryszardem Lisiewiczem
i Arkadiuszem Starskim, konstruktorami: Wiktorem Humięckim, Zbigniewem
Lupą oraz Janem Laskowskim. Wnętrza
zaprojektował Włodzimierz Kaczmarczyk. Uniwersus stanął w miejscu wyburzonej eklektycznej willi mieszczącej niegdyś schronisko dla paralityków
pw. św. Władysława. Początkowo miał
służyć jako pawilon wystawienniczy radzieckiej myśli technicznej, ostatecznie
otwarto w nim jedną z największych
księgarni w Polsce.
Na ekspresyjną formę budynku
składa się kilka niesymetrycznie rozmieszczonych brył – masywny wspornik, zawieszona nad nim, wysunięta ku
przodowi kondygnacja i górująca nad
budynkiem wieża. Całość osadzono na
cofniętym cokole. Konstrukcja stalowa
umożliwiła realizację imponujących
bezsłupowych powierzchni handlowych. Surowy charakter budynku dopełniają elewacje obłożone płytami sjenitu i aluminiowa stolarka okienna oraz
detale. Dynamiczną bryłę podkreślają
szerokie pasy okien. Wnętrza – obecnie zmienione – wyłożono drewnem
i kamieniem, ssufity wykończone panelami z aluminium. Całość pozostaje osadzona w nurcie późnego modernizmu,
specjaliści zauważają w bryle budynku
wpływy japońskiego brutalizmu lat 70.
Budowa Uniwersusa budziła emocje wśród warszawiaków, jednak nie za
sprawą bryły budynku. Mieszkańcy stolicy przez lata 60. i 70. zdążyli już przyzwyczaić się do nowoczesnej architektury – Dworzec Centralny, Wschodni,
pawilony stacji linii średnicowej, Rotunda czy kultowe dziś budynki Supersamu
czy Domu Meblowego Emilia przygotowały ich na kolejne estetyczne wstrząsy. Uniwersus był jedną z największych
księgarni w Polsce. Można tam było
dostać nowości wydawnicze niedostępne gdzie indziej. Młodsi czytelnicy

FOT. archiwum Michała Korczakowskiego
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Na dnie

Człowiek z pasją

N

a jednej wizytówce: projektant,
architekt, konstruktor, inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy; na drugiej – instruktor nurkowania. Michał Korczakowski
w ciągu zaledwie kilku lat przepłynął
długą drogę, od amatora do nauczyciela i opiekuna młodszych adeptów. Zacząłem w 2017 roku. Zawsze marzyłem
o lataniu, ale problemy z kręgosłupem
praktycznie to wykluczyły. Aplikowałem do szkoły w Dęblinie, ale ze względu na zerwane więzadło mogłem liczyć
raczej na miejsce wśród personelu naziemnego niż fotel pilota. Wybrałem
Politechnikę i budownictwo. Cztery
lata temu spróbowałem nurkowania
– i wszedłem w stan nieważkości. Skacząc na spadochronie dostaje się potężny zastrzyk adrenaliny, pęd i dłuższą
chwilę w powierzu. Pod wodą można
zawisnąć w wybranym miejscu, leniwie
się unosić. To jak latanie we śnie.
Wokół nurkowania narosło sporo
stereotypów. Wbrew powszechnej opinii wcale nie jest do niego niezbędne
żelazne zdrowie. Problemy z układem
krążenia rzeczywiście ograniczają
możliwość zejścia
pod wodę, ale już
dyskfunkcje ruchowe nie
są poważną przeszkodą. Nawet
osoby z niewładnymi nogami
mogą – po dobraniu odpowied-
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niego sprzętu – swobodnie poruszać się
pod powierzchnią. Nie wolno mi nosić
ciężarów, czyli np. butli z mieszanką oddechową i ołowianych kostek balastu,
ale wcale nie jest to konieczne. Sprzęt
(najcięższe elementy: dwie butele po 12
kg, balast 12 kg) można zrzucić do wody
albo zwieźć na płyciznę w wózku i założyć już w pewnej odległości od brzegu,
wyporność „odejmuje” część ciężaru.
Poza tym w środowisku ludzie nie izolują się od siebie, na pomoc zawsze można liczyć. Ba, nurkowanie samo w sobie
może pomóc w niektórych problemach
zdrowotnych. Definitywnie pozbyłem
się kłopotów z zatokami. Przy wynurzaniu dokładanie się oczyszczają...
Wiek? Nie jest przeszkodą. Mój najstarszy kursant zaczynał nurkować
w wieku 67 lat.
Zimna woda? Zdarza się, ale do każdych warunków można dobrać odpowiedni kombinezon i sprzęt – tak
przynajmniej uważa Michał
Korczakowski.

FOT. archiwum Michała Korczakowskiego

Gdzie najpełniej można poczuć radość z latania? Pod wodą.

Z dziennikarskiej uczciwości trzeba jednak dodać, że w kąpielówkach i czapce
zanurza się w basenie (zewnętrznym) także w styczniu, niektórzy Czytelnicy mogą
być nieco bardziej wrażliwi na chłód.
Wydawało mi się, że to bardzo drogi
sport. Niesłusznie. Na początku wyposażenie można za stosunkowo niedużą
sumę wypożyczyć. Jeśli pasja „chwyci”,
pierwszy zestaw da się skompletować
za kilka tysięcy. A później, cóż... sky is
the limit nawet pod wodą.
Hobby dla elity? Nurkują robotnicy, studenci, naukowcy, inżynierowie
z MOIIB; pełen przekrój osobowości, zawodów i doświadczeń.
Skomplikowane obliczenia czasu spędzanego w głębinie? Dawniej niezbędne
były tabele, kalkulator i przygotowanie
planu, dziś wiele zadań wykonuje nurkowy komputer – dla niewtajemniczonego
oka wygląda jak zwykły zegarek, członkowie „bractwa” mogą się nawzajem
rozpoznać zerkając na nadgarstek.
Metody obliczeń i zasady bezpieczeństwa poznaje się już na kursie wstępnym.
Co ciekawe, wiele szkół wprowadziło
w ostatnim roku wirtualne kursy. Oczywiście tylko w zakresie teorii, później
trzeba wybrać się na basen i ćwiczenia
z instruktorem. Następnie przychodzi
czas na jeziora, może morze, a później
otwierają się rozliczne możliwości specjalizacji: nurkowane we wrakach, jaskiniach, na coraz większych głębościach,
fotografia podwodna... Straciłem tylko
serce do wędkowania. Kiedy widziało się
ryby w ich własnym środowisku, traci się
ochotę na wyciąganie ich z wody.
Polskie przepisy nie zabraniają nurkowania bez certyfikacji, ale zdecydowanie łatwiej i bardziej rozsądnie jest
zacząć podwodną przygodę w ramach
kursu przygotowanego przez jedną
z federacji. Podczas nurkowania rekreacyjnego nie powinno się schodzić pod
powierzchnię samotnie. A wyprawy
nurkowe w dobrym towarzystwie to
świetna forma wypoczynku, czy będzie
to weekend na zatopionym żwirowisku,
czy wyprawa na rafę koralową.
Wysłuchał: Krzysztof Zięba
1. Z zatopionych wraków nie wolno nic
zabierać, ani przemieszczać.
2. Michał Korczakowski.
W świecie nurków „OK”
to palce złożone
w kółko; kciuk w górę
znaczy „wynurzenie”.
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przemytniczej kolejki. Problemem samym w sobie była przy tym, rozgrywana głównie propagandowo, nielegalna
migracja ludzi z południa na północ,
nb. niezależna od podlegającego ewidencji dziesięciomilionowego rocznie
osobowego ruchu granicznego między obu krajami. Ledwie minęło kolejnych dziesięć lat i oto świeżo wybrany
prezydent USA zdecydował o przebudowie i rozbudowie muru lub może
i nowej jego budowie. Nie podejmowałbym tu tej kwestii, gdybym nie
przeczytał frapującej wiadomości, że
w pierwszych sześciu tygodniach kadencji prezydenta Trumpa wpłynęło aż
600 ofert na wykonanie robót budowlanych tej inwestycji której wartość wg
różnych ocen ma być rzędu 12-15 lub
nawet 15-25 mld $, czyli w każdym razie dużo, bardzo, bardzo dużo! Z uwagi
na tak nieprawdopodobnie wielką skalę jest to więc przedsięwzięcie budzące
zainteresowanie przedsiębiorców budowlanych na całym świecie, pewnie
i w naszym kraju, choć nie sądzę, by
któraś z tych ofert pochodziła akurat
z Polski. Media doniosły, że wysokość
tego nowego muru ma sięgać 13 metrów, a ja już sobie wyobrażam – mając
choćby świadomość pustynnego tam
klimatu czy okresów huraganowych
– jaka to będzie budowla, jak będzie
posadowiona, jak wyglądać będą jej
konstrukcje wsporcze itd. Kpiąc z tego
amerykańskiego projektu meksykańscy projektanci zaproponowali wybudowanie muru „różowego” Prison-Wall
(mur więzienny) od wybrzeży Pacyfiku
po Zatokę Meksykańską, oddzielającego południowy zachód USA od północnego Meksyku. Wewnątrz tego muru
znalazłyby się więzienia dla 11 mln
osób. Żarty żartami, ale moim zdaniem
taniej i skuteczniej byłoby wziąć przykład z muru chińskiego. Zwiedzałem
kiedyś ten mur i wiem, co mówię.
Te amerykańskie zamiary granicznego „budownictwa murowego” skłoniły
mnie do bliższego zainteresowania się
„murologią”. Okazuje się bowiem, że
na świecie mury graniczne już są zbudowane bądź są jeszcze budowane aż

Rys. z archiwum Andrzeja Bratkowskiego
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kwietniu 2017 roku, w reakcji na wybór prezydentem
USA Donalda Trampa, napisałem dość ironiczny felieton pt. Rzecz
o murologii stosowanej (Kwartalnik
Łódzki, nr 2/2017). Były to słowa, które wypisz-wymaluj, wprost przystają
do naszej dziś polskiej rzeczywistości.
Warto więc, jak sądzę, przypomnieć je
choćby ku nauce kolejnych pokoleń.
Czynię to tu i teraz, praktycznie nie
zmieniając tekstu sprzed lat.
*
W latach 80. poeta Jacek Kaczmarski, wywoływał entuzjazm słuchaczy
śpiewając: ...a mury runą, runą, runą!
15 listopada 1989 roku Lech Wałęsa,
swoje przemówienie przed obu izbami parlamentu USA kończył słowami:
...runął już mur, który był granicą wolności; mam nadzieję, że narody świata już nigdy nie pozwolą na budowę
takich murów. Wypowiedź polskiego
prezydenta, przyjęta zresztą owacjami na stojąco, nie tyle poświęcona była
granicom geograficznym, ile przede
wszystkim barierom mentalnym między ludźmi. Ten stan umysłów dzielący
ludzi, grupy społeczne, całe państwa
i ich międzynarodowe związki okazał
się jednak nie tylko trwały, lecz i coraz
bardziej powszechny na świecie, nie
mówiąc już o tego rodzaju podziałach
w polskim społeczeństwie.
Już bowiem piętnaście lat później Stany Zjednoczone, niepomne
przyjętego za swoje kongresowego
przesłania Lecha Wałęsy, rozpoczęły
wznoszenie realnego muru granicznego na styku z Meksykiem. Granica ta liczy 3144 km, z czego ok. 2000
biegnie wzdłuż rzek Rio Grande. Najpierw zbudowano 1049 kilometrowy
odcinek będący kombinacją zasieków
i metalowych płotów z kamerami na
podczerwień, co w sumie kosztowało
ponad dwa miliardy dolarów. Skuteczność tego muru okazała się jednak
wątpliwa. Nie zahamował przemytu
narkotyków, spowodował zaś budowę
dziesiątków tuneli. W tym np. 730-metrowego na głębokości 9 metrów,
ze światłem i wentylacją oraz torami

Felieton

...A mury rosną!

w 65 krajach. Różne są z pewnością
jako budowle. Np. 156 kilometrowy
mur berliński zbudowany był z betonowych prefabrykatów trzymetrowej
wysokości, ale jego częścią był też wyznaczony zasiekami kilkudziesięciometrowej szerokości pas, gdzie z czasem znalazły sobie ekologiczną niszę
tysiące dzikich królików (polecam polsko-niemiecki film dokumentalny Bartosza Konopki „Królik po berlińsku”).
Z kolei mur warszawskiego getta
biegnący wzdłuż ulicy Muranowskiej,
przy której wtedy mieszkałem, gruby
był na dwie cegły i wysoki na tyle, że
tacy smarkacze jak my z bratem nie
mieli siły, by na drugą stronę przerzucić całe bochenki chleba i mama
musiała nam je przecinać na połówki,
choć może nawet na ćwiartki.
Znana jest budowa 703 kilometrowego muru granicznego Izraela,
zwanego murem „separacji” lub bezpieczeństwa. Wydaje się, że ma on
wysokości około sześciu metrów,
zaś Węgrzy na swojej 175 kilometrowej granicy z Serbią budują mur
czterometrowej wysokości. Tysiące
kilometrów murów granicznych, jak
nie w celach antyimigracyjnych to
antynarkotykowych, wznoszone jest
dziś na terenach państw afrykańskich
i przede wszystkim azjatyckich, łącznie ze średnio azjatyckimi republikami
dawnego ZSRR. Jako ciekawostkę przy
tym potraktujmy, że na polsko-białoruskiej granicy w Puszczy Białowieskiej co prawda nie ma prawdziwego
muru, ale wybudowana jest „systema
antyzwierzęca” (płot z drutu kolczastego z instalacją alarmową), której nie
przechodzą żubry, pod którą jednak
przekopują się wilki i dziki, rysie zaś
przechodzą ją górą!
Summa summarum, czas płynie …
a mury rosną, rosną, rosną!
*
Dziś, w 2021 roku, można by do tego
coś dodać, ale raczej nic ująć!

Dzień
Budowlanych
FOTORELACJA
Po rocznej, wymuszonej przez pandemię przerwie
Budowlani – członkowie MOIIB i sympatycy Izby – znów
spotkali się, by wspólnie celebrować swoje święto.
Była to też okazja do uroczystego ogłoszenia wyników
konkursów oraz uhonorowania przedstawicieli środowiska. Relację z wydarzenia prezentujemy na s. 18-19.

ZDJĘCIA:
MARIUSZ BYKOWSKI

