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PP  isali o nasisali o nas  
„Rekordowe zainteresowanie konkursem na projekt domu” - Gazeta Wyborcza 02.12.2010 

„Olsztyńscy architekci chcą okiełznać Centaurusa” - Gazeta Wyborcza 14.12.2010  

„Piękne mazurskie domy na wyciagnięcie ręki” - Gazeta Wyborcza 15.12.2010 

„Wystawa Twój dom—dialog z tradycją” - Gazeta Olsztyńska 14.01.2011 

„Siedemnaście pracowni chce zagospodarować Krzywe” - Gazeta wyborcza 14.01.2011 

„17 firm chce zmienić brzegi Jeziora Krzywego” - Gazeta Olsztyńska 17.01.2011 

„Wygrana batalia” - Debata nr 12/2010 

„Będzie Centaurus? Kiedy Galeria Warmińska? - nie wiadomo” - Gazeta Olsztyńska 7.02.2011 

„Protest architektów. Wielki biurowiec do lamusa?” - Gazeta Wyborcza 6.02.2011 

„Uszanujmy prywatnych przedsiębiorców” - blog Prezydenta Olsztyna www.grzymowicz.pl 13.02.2011 

„Grzymowicz: nie będzie oszpecania historii miasta” - list otwarty— portal olszztyn.wm.pl 17.02.2011 

„Ratujmy Olsztyn przed zniszczeniem” - relacja Adama Sochy na www.debata.olsztyn.pl 17.02.2011 

„Społecznicy apelują: ratujmy Olsztyn przed brzydotą” - Gazeta Wyborcza 18.02.2011 

„List prezydenta do krytykujących go stowarzyszeń” - Gazeta Wyborcza 18.02.2011 

„Olsztyńscy architekci różnie  miejskie inwestycje” - portal olsztyn.wm.pl 18.02.2011 

„O jeden list za daleko”  - portal gazeta.pl 20.02.2011 

„Wizja, to nie decyzja” - blog Prezydenta Olsztyna www.grzymowicz.pl 20.02.2011 

„Co wstrzymuje decyzję o warunkach zabudowy Centaurusa” - portal olsztyn.wm.pl 22.02.2011 

„Prezydent kontra stowarzyszenie : dyskusja na listy” portal gazeta.pl—22.02.2011 

„Obywatelski bunt” - Gazeta Wyborcza 26.02.2011 

„To nie jest tak, że zawsze mam rację” - wywiad z Piotrem Grzymowiczem—Gazeta Olsztyńska 25.02.2011 

„Olsztynianie zaprojektują otoczenie Jeziora Krzywego”  - Gazeta Olsztyńska 28.02.2011 

„Konkurs na zagospodarowanie brzegów Krzywego rozstrzygnięty” - www.olsztyn24.com—26.02.2011 

„Społecznicy a prezydent: trzeba przełamać nieufność”—portal www.gazeta.pl—1.03.2011 

„Jaki rozmiar Centaurusa? Czy nie będzie za wielki?” - portal gazeta.pl 2.03.2011 

„Zapadła decyzja w sprawie skargi  na Centaurusa” - portal olsztyn.wm.pl 5.03.2011 

„Czekamy na przewrót kopernikański!” - relacja ze spotkania z Prezydentem Olsztyna na portalu 
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KONKURS  NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA KRZYWEGO KONKURS  NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA KRZYWEGO   

ROZSTRZYGNIETY!ROZSTRZYGNIETY!   

Na  zdjęciu autorzy zwycięskiej pracy: arch. Rafał Jacaszek, arch. Maciej Jacaszek,  

arch. Grzegorz Dżus i arch. Piotr Mikulski-Bąk (źródło: Agencja Gazeta) 



Str. 2 Informator SARP 

ZZZ      PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁUPRAC ZARZĄDU ODDZIAŁUPRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU   

Listopad – Sławomir Hryniewicz i Anna Dąbrowska-Sosak wzięli udział w 2 spotkaniach Sto-

warzyszenia Konserwatorów Zabytków i  Stowarzyszenia Święta Warmia z Prezydentem 

Olsztyna w sprawie objęcia ochroną konserwatorską komory  stacji ejektorowej odnalezionej przy okazji 

remontu ulicy Wojska Polskiego. Akcja zakończyła się sukcesem - komora ocaleje! 

29 listopad – pismem do Prezydenta wspieramy pomysł kol. Tomka Lelli dotyczący promowania miasta 

tzw. „Babą Pruską”. W odpowiedzi prezydent poinformował o planach powołania Kolegium Marki 

„Olsztyn”, która ma zająć się m.in. wyborem maskotki Olsztyna. 

Grudzień – otrzymaliśmy decyzję W-M Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru 

zabytków otoczenia Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (pomnik autorstwa X. Dunikow-

skiego) SARP był wnioskodawcą objęcia placu ochroną konserwatorską. 

10 grudnia – w siedzibie SARP odbyło się spotkanie przedstawicieli  SARP z inwestorem i projektan-

tem Centaurusa. SARP jest stroną w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o 

warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. 

11-12 grudnia – prezes Sławek Hryniewicz wziął udział w zebraniu Zarządu Głównego SARP 

20 grudnia – spotkanie przedstawicieli SARP z asystentką Prezydenta ds. estetyzacji miasta Marceliną 

Chodyniecką–Kuberską . Omówiono pomysł tzw. Kodeksu Estetyzacji Olsztyna oraz publikacje pt. 

Olsztyn – ikony architektury, którą SARP objął opieką merytoryczną. 

27 grudnia – składamy do Wydziału Architektury i Budownictwa uwagi do projektu Decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy dla inwestycji Centaurus. 

13 stycznia – otrzymujemy decyzję nr I dla Nowego Centrum Biznesu Centaurus, która  w znikomym 

stopniu uwzględnia zgłoszone przez SARP uwagi. 

26 stycznia – SARP składa odwołanie do SKO od decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy dla Centau-

rusa. Zarzuty dotyczą zbyt małej ilości miejsc parkingowych, nieuwzględnienia parametru powierzchni 

biologicznie czynnej opisanej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Olsztyna, a także braku planu miejscowego dla terenu śródmieścia mimo podjęcia przez Radę Miasta 

uchwały w tej sprawie już w roku 2003. 

SKO uchyla skarżoną decyzję w dniu 28 lutego i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 

organ pierwszej instancji. 

Styczeń – otrzymaliśmy zaproszenie na Bal Architekta w Mościbrodach zorganizowany przez świeżo 

upieczoną Sekcję Siedlecką SARP przy Oddziale Białystok. Organizujemy wspólny wyjazd z Olsztyna. 

10 lutego—prezes i wielu członków Oddziału wziął udział w konsultacjach społecznych dotyczących 

rewitalizacji parku Podzamcze 

17 lutego – w atrium Starego Ratusza odbyła się konferencja 7 olsztyńskich Stowarzyszeń – Forum 

Rozwoju Olsztyna, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków , 

Stowarzyszenia Święta Warmia, Stowarzyszenia Sadyba, Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borus-

sia i Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu pn. „Inwestycje Olsztyna – stracone Szanse”(tezy 

dalej w treści Informatora) 
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BAL  ARCHITEKTA!BAL  ARCHITEKTA!BAL  ARCHITEKTA!   
„Pierwszy w Siedlcach!!! Pierwszy dla całego środowiska Projektantów i ich Przyjaciół!!!” 
tak brzmiała dewiza z afisza reklamowego, 
pieczołowicie na kartach, ku potomnym drukowanego. 
 
Zacznę jednak jak tradycja nakazuje - wszelkie opowieści od początku się snuje, 
pieczołowicie, z zawiłościami materii opisuje. 
 
Wielki bal poprzedziły przygotowania – mieliśmy chyba z 3 robocze spotkania. 
Powaga sytuacji nas zmusiła aby każda z osób coś wymyśliła. 
 
Architekci się zebrali  - czupryny przeczesali - burzę mózgów wywołali,  
myśli dookoła fruwały – raz rozsądne a raz głupie się czepiały,  
czasem w osłupienie wręcz wprawiały.  
Jedno jest pewne  - niezły ubaw całej grupie dały. 
Dużo rzeczy ustalono – resztę żywiołowi  zostawiono. 
 
Nadeszła chwila balu! 
Przybywali  Panie i Panowie  w Dworu Mościbrodzkiego bramy. 
Zaraz za progiem niespodziankę dla Nich mamy. 
W kotylionki ozdabiamy! 
Takie ozdoby dostało 74 osoby!  
 
Panie pięknie odstawione – suknie dobrze są skrojone,  
super szale i woale a  fryzurki niezłe wcale. 
A panowie uśmiechnięci, odstawieni wypoczęci. 
Żadna pani się nie dąsa, a panowie kręcą wąsa. 
 
Wnet wodzirej w tany prosi, na Polonez się zanosi.   
Wszyscy tańcu się poddali i radośnie wywijali.  
Inne tańce zagościły, zorby walce tez tam były. 
Każdy skakał i wirował, kręcił, tupał,  bajerował... 
 
A gdy sił nam brakowało, to za stoły się siadało. 
Ciepłe smaczne jadło było i alkohol  tez się piło. 
 
Generalnie to był szał, każdy dobry ubaw miał. 
Chociaż  nóżki podeptano, cosik z ubrań naderwano, 
Pewnie każdy z balu gość, na sam koniec miał już dość, 
lecz radochy kupę miał  
i z uśmiechem na finiszu spał. 
 
I wam powiem - też tam byłem,  
powyższą rymowankę na kacu z premedytacją popełniłem         
 
Paweł Jakimczuk SARP SIEDLCE „Skryba z Siemiatycz” 
PS.( będąc na kacu nie ponoszę odpowiedzialności za rymy częstochowskie oraz ewentualne 
ortografy co lubią być towarzyszami tych rymów:)) 
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BAL ARCHITEKTA W MOŚCIBRODACH K/SIEDLECBAL ARCHITEKTA W MOŚCIBRODACH K/SIEDLECBAL ARCHITEKTA W MOŚCIBRODACH K/SIEDLEC 

 W dniu 12.02.2011 kilku członków naszego Oddziału wraz z osobami towarzyszącymi uczest-
niczyło w wyjeździe do Siedlec, gdzie braliśmy udział w pierwszym Balu Architekta organizowanym 
przez młodą sekcję SARP-u siedleckiego. W przeddzień balu mieliśmy możliwość zwiedzenia miasta 
oraz obejrzenia jednego z pięciu najcenniejszych obrazów w naszym kraju, tj. „Kuszenia św, Franciszka” 

pędzla El Greco z drugiej połowy XVI w. 

Na  sąsiedniej stronie zamieszczamy sprawozdanie z balu autorstwa jednego z uczestników, natomiast 

prezentacje zdjęć można obejrzeć na stronie www.mpstudioprojekt\Bal 

Str. 3 

17 lutego – do Zarządu Oddziału wpływa  Votum Separatum podpisane przez 14 architektów niezgadza-

jących się z negatywną oceną inwestycji miejskich przedstawioną  przez prezesa oddziału na konferencji 

prasowej.  

21 lutego – spotkanie Zarządu Oddziału  z architektami, którzy podpisali się po Votum Separatum. Infor-

macja o spotkaniu została rozesłana do członków SARP Olsztyn mailem. 

21 lutego – wraz z olsztyńskimi stowarzyszeniami kierujemy do Prezydenta Miasta  odpowiedź na  opu-

blikowany w prasie list otwarty polemizujący z tytułem zorganizowanej przez stowarzyszenia konferencji 

prasowej. Deklarujemy chęć współpracy z Prezydentem domagając się jednocześnie wykonania uchwały 

o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany sposobu organizacji konsultacji spo-

łecznych, ograniczenia realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zmian na stanowi-

skach kierowniczych w wydziałach zajmujących się inwestycjami. 

22 lutego – przesyłamy do mediów pismo „Co wstrzymuje decyzje o warunkach zabudowy Centaurusa” 

jako głos w obszernej dyskusji dotyczącej tej inwestycji.  

26 lutego – ogłoszenie wyników konkursu „Na zagospodarowanie brzegów jeziora Krzywego w Olszty-

nie” organizowanego przez SARP. 

28 lutego – SARP i inne olsztyńskie stowarzyszenia otrzymały zaproszenie na spotkanie z Prezydentem 

Olsztyna. 

1 marca –  Spotkanie z prezydentem Piotrem Grzymowiczem na temat krytykowanych przez stowarzy-

szenia inwestycji miejskich. Efektem spotkania jest propozycja cyklicznych spotkań nastawionych na 

dyskusję o konkretnych problemach. 

KONFERENCJA PRASOWA „INWESTYCJE OLSZTYNAKONFERENCJA PRASOWA „INWESTYCJE OLSZTYNA——STRACONE SZANSE” STRACONE SZANSE” 

17 LUTEGO 201117 LUTEGO 2011  
Poniżej publikujemy główne tezy przedstawione na konferencji prasowej w dniu 17 lutego w atrium Stare-

go Ratusza w Olsztynie. 

 Ratujmy Olsztyn przed  zniszczeniem! 

Coraz większy opór społeczny budzi tryb i efekt realizacji inwestycji miejskich (bunt mieszkańców osiedla 

nad Jeziorem Długim, mobilizacja społeczna przeciwko nowemu wyglądowi placu JP II oraz przeciw 

założeniom odnowy parku Podzamcza). 

Szereg środowisk zaangażowanych w rozwój przestrzenny miasta, przedstawicieli  lokalnych społeczno-

ści, lokalnych mediów jest zgodnych w ocenie przyczyn tego stanu rzeczy. Wymieńmy je. 

Budować, nie ważne co i jak, ważne za ile 

Wydawanie pieniędzy publicznych staje się celem samym w sobie. Strumień pieniędzy unijnych wspo-

maganych zaciąganymi przez Gminę Olsztyn kredytami w wielu wypadkach nie jest właściwie  wykorzy-

stywany. Celem staje się "parametr wielkości absorpcji środków unijnych", a nie to, czy dana inwestycja 

będzie służyć mieszkańcom.  

Chybione czy źle przygotowane, błędnie definiowane inwestycje niszczą wyjątkowy kulturowy i przyrodni-

czy walor Stolicy Warmii i Mazur, unikatowe "genius loci" Olsztyna. W rezultacie zamiast harmonijnego 

rozwoju miasta mamy do czynienia z chaotyczną, przypadkową rozbudową czy przebudową. Trzeba się 

temu przeciwstawić! 

Miasto bez planu, rządzi chaos i brak przejrzystości 

Miasto bez planu, a usta urzędników pełne wykrętów. Brak planów i wydawanie w zamian decyzji o wa-

runkach zabudowy degraduje miasto. Bo zamiast widzenia całości załatwia się problem po kawałku i 
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tylko od siły inwestora zależy gdzie, co i jak duże zbuduje. To co jest wspólnym miejskim dobrem, prze-

strzenią publiczną, funkcją ogólnomiejską, przegrywa z pazernością deweloperów i partykularnymi inte-

resami.  

Dzielenie inwestorów na lepszych i gorszych to stała praktyka machiny urzędniczej, która się nasila. Ci, 

którzy na decyzję o warunki zabudowy czekają latami ze zgrzytem zębów czytają o inwestorach, dla 

których decyzje przygotowuje się w tempie ekspresowym i co zdarza się coraz częściej, z naruszeniem 

prawa. 

Bez planu na najważniejsze części miasta, w tym centrum nie można realizować skutecznie strategii 

rozwoju Olsztyna. 

Złe procedury i praktyki 

Do realizacji inwestycji w najważniejszych dla miasta przestrzeniach publicznych, na obiekty miejskie 

powinny być dobierane odpowiednie procedury, począwszy od konsultacji społecznych poprzez opraco-

wania studialne do konkursów na projekt realizacyjny i dopiero wówczas należy ogłaszać przetarg na 

wykonawcę. Tak przygotowana inwestycja ma szanse na jakość i akceptację społeczną 

Niestety, dominuje zła praktyka zlecania projektu koncepcyjnego z wolnej ręki dla architekta wybranego 

w trybie "na telefon" lub pseudo konkursy dla nielicznych wybrańców. 

Najgorszym zaś sposobem jest praktyka wykorzystywania do realizacji wymagających pracy twórczej - 

takich jak place, parki, obiekty użyteczności publicznej - procedury „zaprojektuj i wybuduj”. W przetargu 

gdzie jedynym kryterium jest cena niemożliwym jest osiągnięcie wysokiej jakości twórczych rozwiązań.  

Efekty złych procedur obserwujemy na bieżąco: bunt społeczny, przeróbki i poprawki w trakcie budowy i 

rozpaczliwy efekt finalny. 

Pozorowane konsultacje społeczne 

Chcemy wyraźnie powiedzieć władzom że jako Obywatele, mieszkańcy Olsztyna, urodzeni tu czy zdekla-

rowani lokalni patrioci, jesteśmy u siebie, i każde złe przekształcenie, zniszczenie fragmentu wartościo-

wej zabudowy, starodrzewia, zaułka miejskiego boli nas jak otwarta rana, szczególnie gdy jest skutkiem 

niejasnych decyzji i nie przemyślanych zmian.  

Głośno przypominamy: konsultacje społeczne nie są ukłonem władzy dedykowanym mieszkańcom na 

osłodę, kiedy rozstrzygnięto sprawy i podzielono tort, ale podstawowym warunkiem funkcjonowania 

Społeczeństwa Obywatelskiego i powinny być szerokie, profesjonalnie przygotowane i poprzedzać a nie 

kończyć cykl podejmowania decyzji i opracowywania projektów.  

Brak odpowiedzialności 

Kiedy idzie źle, kiedy mnożą się błędne decyzje, na skutek których miasto jest systematycznie niszczone 

chaotyczną, byle jaką zabudową, kiedy złe decyzje budzą protesty społeczne – muszą być odpowiedzial-

ni za ten stan rzeczy.  Nie powstrzymamy niszczenia i degradacji miasta jeśli urzędnicy nie poniosą 

odpowiedzialności za swoje błędne decyzje. Wymiana kadr kierowniczych kluczowych wydziałów jest 

oczywistą konsekwencją uznania naszej diagnozy. Na ich miejsce oczekujemy zatrudnienia ludzi kompe-

tentnych i uczciwych, którzy mają wizję i nie boją się ryzyka.  

 
Forum Rozwoju Olsztyna 

Stowarzyszenie Architektów Polskich 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu 

Stowarzyszenie Sadyba 

Stowarzyszenie Święta Warmia  

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia 
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OŚWIADCZENIE  ARCH. STANISŁAWA SOSAKAOŚWIADCZENIE  ARCH. STANISŁAWA SOSAKAOŚWIADCZENIE  ARCH. STANISŁAWA SOSAKA   

   

 Po zapoznaniu się z przesłanym mi w dniu 03.01.2011r. do wiadomości „oświadczeniem” 

arch. W.A.Dezora oświadczam, że nie znalazłem w jego treści przeprosin pod moim adresem za naru-

szenie moich praw autorskich. W swoim „oświadczeniu” arch. W.A.Dezor podaje nieprawdziwe informa-

cje, np.: 

1. że projekt był „studialny” (a sam go zatytułował jako „koncepcja” przebudowy); 

2. że tylko miał „udział” w tym projekcie (a sam na stronie tytułowej napisał, ze jest projektantem, a 

w tabelkach, że jest autorem); 

3. że miał wykonać projekt bezpłatnie (a wg oświadczenia UWM była ustalona cena 1.500 zł, tyle 

że jak sprawa wyszła na jaw to jej nie przyjął); 

4. że miało być spotkanie za mną jako autorem na UWM (jest to nieprawda, bo takiej propozycji 

spotkania nie było); 

5. że sprawę praw autorskich maił „wyjaśnić” UWM (owszem, poprzez opinię prawną, że wszelkie 

prawa autorskie leżą po stronie arch. St. Sosaka); 

6. że dokonał „uchybienia”, a nie naruszenia praw autorskich kolegi architekta. 

Jak widać z powyższego, przesłane oświadczenie jest próbą tłumaczenia się przez arch. W.A Dezora z 

jego postępowania, które zostało udowodnione w trakcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim 

SARP (obwiniony przyznał się do winy) i zakończyło się prawomocną naganą z nakazem przeprosin 

arch. St. Sosaka i wpłaceniem nawiązki finansowej na rzecz SARP. 

      Z poważaniem 

      mgr inż. arch. Stanisław Sosak 

   

DWUMIESIĘCZNIK „ARCH” DWUMIESIĘCZNIK „ARCH” DWUMIESIĘCZNIK „ARCH”    

 Informujemy, że uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 16 z 16.10.2010 r. zostaliśmy obar-

czeni opłatą w wysokości  2,5 zł miesięcznie od każdego członka oddziału zobowiązanego do płacenia 

składek na pokrycie kosztów wydawnictwa dwumiesięcznika SARP. 

Dwumiesięcznik ARCH  jest  dostępny w naszym biurze przy ul. Kołłątaja 14. 

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR CZASOPISM! 

 Jednocześnie prosimy o powiadamianie biura SARP o  przejściu na emeryturę lub przeby-

waniu na urlopie  lub wychowawczym. Jeśli nas nie powiadamiasz pomimo, że jesteś zwolniony ze 

składek—biuro i tak musi odprowadzić część składek do Zarządu Głównego. 

ZADBAJ O NASZE FINANSE! 

      arch. Ewa Rombalska 

      Sekretarz SARP Olsztyn 
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Oddziałowy Sąd Koleżeński SARP w Olsztynie prawomocnym orzeczeniem z dnia 25 marca 2010 r. 

uznał arch. Andrzeja Dezora winnym naruszenia m. in. reguły 4.5. Kodeksu Etyki Zawodowej tj. narusze-

nia własności intelektualnej kolegi architekta i orzekł karę upomnienia. Ponadto zobowiązał obwinionego 

do ogłoszenia przeprosin strony pokrzywdzonej tj. arch. Stanisława Sosaka, w biuletynie Informacyjnym 

Oddziału Olsztyńskiego SARP. 

 Skład Orzekający Oddziałowego  Sądu Koleżeńskiego SARP w Olsztynie stwierdził, że nade-

słane przez obwinionego oświadczenie nie spełnia wymogów zobowiązania  nałożonego prawomocnym 

orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego i wezwał arch. Andrzeja Dezora do przesłania właściwej treści prze-

prosin. Nadesłane po raz drugi oświadczenie kol. Andrzeja Dezora w dalszym ciągu nie zawiera treści, 

które mogłyby zostać uznane za wywiązanie się z nałożonego zobowiązania. 

 Wobec braku możliwości wyegzekwowania właściwej treści przeprosin, skład orzekający 

Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego SARP w Olsztynie podjął decyzję o umieszczeniu oświadczenia kol. 

Andrzeja Dezora wraz z niniejszym komentarzem i oświadczeniem kol. arch. Stanisława Sosaka. 

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński w składzie: 

arch. Izabella Ossowska-Rożen—przewodnicząca 

arch. Anna Łukaszewicz-Paczkowska—sekretarz 

arch. Janusz Miścicki—członek 

 

 

OŚWIADCZENIE ARCH. ANDRZEJA DEZORAOŚWIADCZENIE ARCH. ANDRZEJA DEZORAOŚWIADCZENIE ARCH. ANDRZEJA DEZORA   
 

Wyrażam wyrazy ubolewania z powodu mojego udziału w studialnym projekcie przebudowy dawnego 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Kortowie /autorstwa arch. S.Sosaka/ do funkcji wydziału Prawa Uniwer-

sytetu Warmińsko Mazurskiego, obecnego właściciela budynku. 

 

Przedstawiciele UWM poprosili mnie o szybką pomoc w wykonaniu projektu koncepcyjnego przebudowy 

/termin kilku dni/ budynku, celem oszacowania możliwych do uzyskania /absorbcji/ środków unijnych. 

 

Zgodziłem się wykonać w/w opracowanie bezpłatnie, uzgadniając z Inwestorem, że kwestie Praw Autor-

skich arch. S.Sosaka wyjaśni nowy właściciel t.j. UWM. 

Inwestor zainicjował spotkanie, ale bez powodzenia.  

 

Nie skontaktowałem się osobiście z arch. S.Sosakiem w sprawie w/w studium będąc przekonanym, że 

Inwestor UWM sprawę załatwił, niestety tak się nie stało. 

Wyrażam wyrazy głębokiego ubolewania z powodu  zaistniałej sytuacji i przepraszam arch. S. Sosaka 

za powyższe uchybienie. 

       architekt W.A.Dezor 
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WYNIKI  KONKURSU NA  ZAGOSPODAROWANIE  JEZIORA  KRZYWEGO WYNIKI  KONKURSU NA  ZAGOSPODAROWANIE  JEZIORA  KRZYWEGO   
 

I NAGRODA – 35 000 ZŁ 

Studio-Projekt Autorska Pracownia Projektowa Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk / 

Dżus Architekci/ arch. Rafał Jacaszek, Olsztyn 

Zespół projektowy w składzie: Grzegorz Dżus, Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Anna Mikulska-Bąk, 

Piotr Mikulski Bąk, Katarzyna Orzechowska-Dżus, Grzegorz Porębski 

Współpraca: Ryszard Bąk, Natalia Hasso-Agopsowicz, Jacek Kwiatkowski, Agnieszka Mogielnicka 

W opinii Sądu Konkursowego na wysoką ocenę zasługuje: 

1. Czytelne i przemyślane powiązanie terenów wokół Jeziora Krzywego z miastem, w tym poprzez 

propozycję bezkolizyjnego przejścia pod ulicą Sielską i Kolejową.  

2. Propozycja odkrycia cieku wodnego łączącego Jezioro Krzywe z Czarnym oraz odtworzenia systemu 

jezior przepływowych na terenach Lasu Miejskiego.  

3. Właściwe proporcje powierzchni utwardzonych ciągów pieszych w relacji do powierzchni zieleni i 

terenów wolnych od zabudowy.  

4. Poprawne powiązania funkcjonalne obiektów kubaturowych i właściwe dla skali opracowania propo-

zycje rozwiązań architektonicznych.  

5. Poprowadzenie ciągów pieszych i komunikacji kołowej w sposób wskazujący na analizie walorów 

krajobrazowych projektowanego terenu 

II NAGRODA – 26 000 zł 

Płaskowicki &Partnerzy Architekci, Warszawa 

Zespół projektowy w składzie: Piotr Płaskowicki, Agnieszka Bernas, Magda Marzec, Konrad Roślak, 

Michał Kasprzyk, Joanna Krysiewicz, Izabela Baron 

III NAGRODA – 21 000 zł 

WXCA S.C., Warszawa 

Zespół projektowy w składzie: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska, Zuzanna Bujacz, 

Katarzyna Kwiatkowska, Katarzyna Kowalczyk, Rafał Kłos 

współgrająca z otoczeniem i oddająca charakter miejsca.   

WYRÓŻNIENIE – 6 000 zł 

Zbigniew Maćków Maćków Pracownia Projektowa sp. z o.o., Wrocław 

Zespół projektowy w składzie: Zbigniew Maćków, Ewa Pobudejska, Maria Roj 

WYRÓŻNIENIE – 6 000 zł 

Architekton Jarosław Ostrowski/ ECO One sp. z o.o., Katowice 

Zespół projektowy w składzie: Jarosław Ostrowski, Dagmara Ostrowska, Grzegorz Kenig, Jan Poborski, 

Katarzyna Irzyk, Marta Cytowska, Sylwia Ciesielska 

WYRÓŻNIENIE – 6 000 zł 

MD Polska sp. z o.o., Szczecin 

Zespół projektowy w składzie: Robert Dawidowski, Dagmara Adamy-Kołodziejska, Katarzyna Siąkajło-

Jurys, Agnieszka Poławska, Beata Pytkowska, Grazyna Bagińska, Żaneta Borowska 
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II nagrodaII nagrodaII nagroda  

III nagrodaIII nagrodaIII nagroda   


