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::WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE SARP  OLSZTYN:: 

11 stycznia 2013r.  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego oddziału 

SARP wybraliśmy nowe władze. 

Prezesem, wybranym w bezpośrednich wyborach, została Małgorzata Zyskowska.  

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący: 

 Wiceprezes ds. twórczości - Anna Dąbrowska-Sosak 

 Wiceprezes ds. zewnętrznych - Sławomir Hryniewicz 

 Wiceprezes ds. wewnętrznych -  Piotr Rożen 

 Wiceprezes ds. rozwoju - Anna Kulińska 

 Sekretarz - Adriana Patalas 

 Skarbnik - Izabela Milewska 

Członkowie:  Ewa Bachry, Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska, Ewa Rombalska, Marek Zagroba 

Komisja Rewizyjna:  

Przewodniczący: Szymon Zabokrzecki 
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 Zastępca: Anna Mikulska-Bąk 

 Członkowie: Zdzisław Lepszy, Jan Olszewski, Katarzyna Pilarek 

 Delegaci na Zjazd Krajowy: Ewa Rombalska, Sławomir Hryniewicz, Jadwiga Iwanicka-

Wilczyńska, Piotr Rożen 

Zastępcy: Małgorzata Zyskowska, Anna Dąbrowska-Sosak, Izabella Ossowska-Rożen 

Kolegium Sędziów Konkursowych:  

Przewodniczący: Wojciech Gadomski 

 Zastępca: Piotr Mikulski-Bąk 

 Członkowie: Jan Olszewski, Małgorzata Zyskowska, Ewa Rombalska, Sławomir Hryniewicz, 

Grzegorz Dżus, Anna Łukaszewicz-Paczkowska 

 Sąd Koleżeński:  

Przewodnicząca: Izabella Ossowska-Rożen 

Zastępca: Piotr Mikulski-Bąk 

Członkowie: Anna Łukaszewicz-Paczkowska,  Bożena Szepietowska, Elwira Kleszewska 

 Dziękujemy Wszystkim za zaufanie, życzliwość i wsparcie, a Ani Damicz-Wejs za  

przesympatyczne rysunkowe życzenia. 
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:: POMYSŁY I INICJATYWY INTEGRACYJNE  :: 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, rozpoczynamy kadencję mając nowe siły, pomysły i pla-

ny. Poza naszą Statutową działalnością chcemy zorganizować również spotkania, 

wystawy, szkolenia i zapraszamy Was do aktywnego w nich uczestniczenia. 

Oto kilka z nich: 

1. Spotkania z cyklu „architektura oczami studentów architektury – relacje z 

pobytów zagranicznych” - pierwsze spotkanie 15 kwietnia. 

2. Planujemy czwartkowe „Spotkania jednego projektu” – każdy z nas ma 

zapewne w swojej pracowni na wydrukach, w komputerze lub na szkicach, 

projekt o którym mógłby opowiedzieć. To spotkanie właśnie temu ma słu-

żyć. A przy okazji możemy wymienić się informacjami, doświadczeniem lub 

opowieściami o zdarzeniach, z którymi zetknęliśmy się w trakcie projekto-

wania lub realizacji budowy. Zapraszamy do zgłaszania się do biura oddzia-

łu w celu ustalenia dogodnych terminów spotkań.   

3. Spotkania na obiektach zrealizowanych lub w trakcie budowy – projekt 

projektem, ale po nim powinna przyjść realizacja. Zdarza się, że sami nie 

wiemy kto jest autorem obiektu z naszej okolicy. Nic też do architekta tak 

nie przemawia jak możliwość obejrzenia materiału, zastosowanej technolo-

gii lub detalu w naturze. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą abyście 

odważyli się pokazać nam realizacje powstałe lub powstające wg Waszych 

projektów – prosimy zgłaszać się do biura oddziału w celu ustalenia dogod-

nych terminów spotkań.   

4. Planujemy w dogodnym terminie spotkanie z naszymi Seniorami, których 

chcemy poprosić o pomoc w przygotowaniu materiałów do opracowania 

wystawy dotyczącej ich twórczości.  

5. W terminie 17– 19 maja 2013 organizujemy szkolenie integracyjne 

     MAJÓWKA 2013 z zabawą taneczną. Szczegóły przekażemy już wkrótce. 

 

Jeżeli macie jeszcze inne pomysły – to zapraszamy na Zebrania w poniedziałki 

o godz. 19.00 – razem możemy wiele zdziałać.  
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:: RELACJA ZE SPOTKANIA GRUPY B8 :: 

 pierwsza kadencja pod przewodnictwem SARP 

B8 wypracowuje wspólne stanowisko na posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej, jak i na 

kolejne etapy działań zmierzających do uproszczenia i uporządkowania ustawodawstwa 

branży budowlanej. 

22.01.2013 w siedzibie SARP Pałacu Zamojskich przy Foksal odbyła się pierwsza sesja 

grupy B8 pod przewodnictwem SARP. Uroczyste otwarcie obrad grupy B8 pod nowym prze-

wodnictwem, poprowadził Prezes SARP Mariusza Ścisło. 

W obradach Grupy B8 uczestniczyli przedstawiciele: Izby Architektów RP, Polskiej Izby 

Urbanistów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Izby Projektowania Budowla-

nego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia 

Architektów Polskich. 

Przedstawiciele samorządów zawodowych i organizacji budowlanych przedstawili najważ-

niejsze cele jakie Grupa B8 powinna realizować w najbliższej perspektywie, oraz przedstawi-

li i ocenili swoje dotychczasowe działania odnoszące się do proponowanych zmian 

w projekcie ustawy PB. Wśród priorytetów wymienione zostały działania w sferze deregula-

cji, generowanie jasnego stanowiska co do zasad i kierunków zmian w ustawach około bu-

dowlanych, awansowanie prac nad „kodeksem dobrych praktyk”  

Zebrani podkreślili rangę walki o aktywa w zamówieniach publicznych. Wobec faktu iż zmie-

nia się dyrektywa unijna w kierunku wydzielenia usług intelektualnych, istotnym jest przekaz, 

jaki idzie ze środowiska budowlanego (w tym do mediów). Wpływ na opinię publiczną, po-

słów i europosłów, powinien być w centrum uwagi środowiska, by móc zarówno pokazywać 

patologie sfery zamówień publicznych czy barier administracyjnych w budownictwie, jak i 

kierować uwagę decydentów na właściwe problemy i sposoby ich rozwiązywania. "Należy 

wykorzystać namacalne dowody patologii w zamówieniach publicznych, na podstawie boga-

tego arsenału afer drogowych, stadionowych itd., nic lepiej nie ilustruje potrzeby zmian w 

ZP” 

Wobec ryzyka coraz większego bałaganu legislacyjnego zwrócono uwagę, że trzeba skoor-

dynować prace, bo nie wiadomo kto po stronie rządowej zajmuje się polityką architektonicz-

ną. Następnie omówiono zarówno przekaz jaki powinien płynąć z B8 na najbliższym spotka-

niu z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w dniu 23.01.2013. 

       Sławomir Hryniewicz 



::Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU:: 

STYCZEŃ 

 Ruszył  profil SARP na Facebooku. Profil  utworzyła i obsługuje Ania Kulińska, 

link informujący rozesłany był mailem. 

 Sławomir Hryniewicz został pełnomocnikiem do spraw legislacji przy Zarzą-

dzie Głównym SARP. Jednoczenie na czas przewodniczenia przez SARP 

grupie B8, kolega  Sławek Hryniewicz będzie pełnił funkcję sekretarza. 

LUTY 

 Sławek Hryniewicz reprezentował Stowarzyszenie Architektów na spotkaniu z 

Prezydentem Olsztyna dotyczącym zamknięcia miasta dla TIR-ów. 

 Małgorzata Zyskowska, zaproszona jako kandydat na Sędziego Konkursu, 

uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Miasta. Na spotkaniu omawiane były 

szczegóły organizacji konkursu zagospodarowania Placu Dunikowskiego w 

Olsztynie. 

MARZEC 

 Opracowaliśmy folder informacyjny SARP. Został on zaprezentowany na spo-

tkaniu z młodzieżą szkolną w Mrągowie. Folder będzie również rozdawany 

jako materiał promocyjny zachęcający do wstąpienia w szeregi SARP. 

 Dzięki staraniom SARP Olsztyn do rejestru zabytków wpisane zostały elemen-

ty historycznego zagospodarowania Śródmieścia Olsztyna  ujęte ulicami Ko-

pernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki tj. historyczny układ ulic, linii 

zabudowy, pierzei ulicznych, układ komunikacyjny, lokalizację, powiązania 

widokowe z otoczeniem. 

 
 

::ZNACZKI SARP :: 

Mamy  w biurze SARP znaczki sarpowskie  do wpinania w klapę  lub w bluzkę  dla 

każdego członka naszej wspólnoty. Elegancki, dyskretny symbol do użycia w  róż-

nych sytuacjach! 

 

Odznaczeni odznaką brązową , srebrną lub złotą! 

Jeśli zgubiłeś lub zniszczyłeś swój znaczek —przyjdź i kup nówkę za jedyne 10 zł! 

Wszyscy architekci noszą takie znaczki— nie wierzysz, obejrzyj zdjęcia w najnow-

szym numerze ARCH. 

      Ewa Rombalska 
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::SPOTKANIA NA OBIEKCIE ZREALIZOWANYM:: 

 

17 grudnia 2012r. zostało uroczyście otwarte nowe skrzydło olsztyńskiego 

Szpitala Dziecięcego zaprojektowane przez biuro „Sosak i Sosak Projekt”. 

Tego dnia w hallu nowo wybudowanego skrzydła szpitala spotkało się ponad 

dwustu gości, by wspólnie świętować zakończenie inwestycji. Swoją obecno-

ścią zaszczycił m.in. wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, marszałek wo-

jewództwa Jacek Protas, parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska aka-

demickiego i medycznego, stowarzyszeń pozarządowych. 

W nowym skrzydle zostało zaprojektowane główne wejście do szpitala, nowo-

czesny 4‑salowy blok operacyjny, zakład patomorfologii, apteka szpitalna, 

centralna sterylizatornia, szatnia centralna oraz trzy oddziały łóżkowe dla dzie-

ci, w tym jeden dla wcześniaków i noworodków z wadami wrodzonymi. Szpital 

otrzymał nowoczesną, kolorową, przyjazną fasadę – skromne środki przyzna-

ne na inwestycję zostały rozważnie wydane. 

Otwarcie  skrzydła szpitalnego 
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We wtorek, 15 stycznia 2013r. zorganizowane zostało dla zainteresowanych 

architektów zwiedzanie nowo wybudowanego skrzydła. Dzięki uprzejmości 

p. Dyrektor – dr n. med. Krystynie Piskorz-Ogórek mogliśmy obejrzeć wszyst-

kie jednostki szpitalne. Skorzystali z tego architekci m.in. z Pracowni Projek-

towej AMI, IWEXIM, Rożen & Rożen, MP STUDIO PROJEKT i innych. Omó-

wione zostały założenia inwestycji polegającej na budowie czterokondygna-

cyjnego skrzydła o powierzchni ok. 6.000 m2; nowo powstały budynek odpo-

wiada wszelkim nowoczesnym standardom leczenia dzieci. 

Anna Dąbrowska-Sosak 
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:: SPOTKANIE CYKLICZNE :: 
 

W dniu 15 kwietnia 2013r. o godz. 

18:00 w siedzibie SARP w Olsztynie 

przy ul. Kołłątaja 14 zapraszamy na 

pierwsze spotkanie z cyklu 

„architektura oczami studentów archi-

tektury – relacje z pobytów zagranicz-

nych” 

O rocznym pobycie studialnym w 

Szwecji na Uniwersytecie w Goetebor-

gu opowiedzą studenci Wydziału Archi-

tektury Politechniki Warszawskiej Woj-

ciech Purski i Stanisław Sosak. 

www.purskisosak.com 

 

*************** 

 

:: WITAMY W SARP:: 

W styczniu br. do członków naszego oddziału SARP dołączył  

kolega Jan Koperkiewicz. 

Serdecznie witamy w naszym gronie! 

 

**************** 

::ARCH NA RYNKU:: 

Arch - magazyn architektoniczny SARP ukazuje się od czerwca 2010. Od nu-
meru 15 jest również w sprzedaży—dostępny w salonach Empik i wybranych 

księgarniach. 

Z okazji wejścia na rynek liftingowi poddana została okładka i zmieniony został 

układ działów. 

Do członków SARP czasopismo trafia nadal bezpośrednio— numer aktualny 

oraz numery archiwalne dostępne są nieodpłatnie w biurze SARP. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  PO ODBIÓR NUMERU 16 (marzec/kwiecień) 
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ŚWIĘTO KOBIET W ZALESIU 

Dnia 8-go marca 2013 r. zorganizowaliśmy w Ośrodku Zalesie spotkanie szkoleniowo – inte-

gracyjne dla Pań z naszego oddziału przy udziale firm ES-SYSTEM i FERMACELL. Była to 

też okazja do spotkania i omówienia wielu "babskich" tematów i nie tylko. Wieczór uprzyjem-

niał nam swoją grą na saksofonie pan Tomasz Mieczykowski, a degustacja "Mazurskich Mio-

dów" zakończyła się tańcami. Przedpołudnie dnia następnego upłynęło na kuluarowych dys-

kusjach w hotelowym SPA. 

Wszystkie panie bawiły się wyśmienicie! Liczymy na więcej takich damskich spotkań w jesz-

cze liczniejszym gronie! 

Ada Patalas 
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Stowarzyszenie Architektów Polskich 

Oddział w Olsztynie 

10-034 Olsztyn, ul. Kołłątaja 14 
 

Biuro prowadzi: Beata Klisz 

Biuro czynne: 

poniedziałki i czwartki od 17.00  
do 20.00 

wtorki, środy i piątki od 13.00 do 15.00 

 
Tel./fax:   089 527 33 57 

Stowarzyszenie Architektów Polskich 

Oddział w Olsztynie 

Biuro prowadzi: Joanna Perzanowska 

Biuro czynne: 

poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00 
wtorki, środy i piątki od 13.00 do 15.00 

 

Tel./fax:   089 527 33 57 
E-mail: olsztyn@sarp.org.pl 

www.olsztyn.sarp.org.pl www.sarp.org.pl 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom  

życzymy 

 dużo zdrowia, szczęścia, pełnych miłości i ciepła spotkań w gronie rodziny 

 i przyjaciół  

oraz satysfakcji i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Aby nadchodzące Święta Wielkanocne były wyjątkowe, przyniosły radość,  

wzajemną życzliwość oraz mnóstwo wiosennego optymizmu,  

a sympatyczny zajączek niech dawnym zwyczajem przyniesie upominek –  

ot choćby takie skromne wielkanocne jajeczko. 

 

     

  Zarząd Olsztyńskiego  
                    
    Oddziału SARP  


