
KOMUNIKAT 
:: TARGI „DZIŚ W SZKOLE, JUTRO W FIRMIE” :: 

 W dniu 19 marca 2013r. nasze środowisko było reprezentowane przez 

kol. arch. Adrianę Patalas i kol. arch. Annę Kulińską na Targach Edukacyjno – 

Zawodowych organizowanych przez Ośrodek Aktywizacji i Planowania Ka-

riery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim i Starostwo Powiatowe w Mrągo-

wie.  

 Targi odbyły się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w ra-

mach realizacji projektu „Dziś w szkole, jutro w firmie” współfinansowane-

go ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-

nego.  

 Młodzież ponadgimnazjalna mogła dowiedzieć się na czym polega 

praca architekta, jakie wykształcenie jest niezbędne do pracy w tym zawo-

dzie, a także czym jest SARP i jakie podejmuje działania. 
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:: SZKOLENIE DLA ARCHITEKTÓW W RESTAURACJI PRZYSTAŃ :: 

Firma Hörmann Polska i Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Olsztyn ma-

ją przyjemność zaprosić Państwa na prezentację produktów marki 

Hörmann, skupiając się przede wszystkim na nowościach i ciekawych roz-

wiązaniach produktowych. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2013 (środa) o godz. 17.30 

w Restauracji Przystań w Olsztynie przy ulicy Żeglarskiej 3 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

:: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE :: 

W dniu 13 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00  w siedzibie SARP 

przy ul. Kołłątaja 14 odbędzie się wieczór autorski naszego kolegi  

Dominika Nowiny Konopki.  

Serdecznie  wszystkich zapraszamy ! 
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:: KONFERENCJA IZOLACJE :: 

 W dniach 27 - 28 lutego w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się co-

roczna konferencja Izolacje, poświęcona roli izolacji w nowoczesnym pro-

jektowaniu i architekturze. 

 Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji i jej program dostępne 

są pod adresem: http://konferencjaizolacje.pl/. 

 Na konferencji pojawiło się wiele osobistości, zarówno z branży wyko-

nawczej, produkcyjnej jak i projektowej, a także przedstawiciele Mini-

sterstw. 

 Fakt, że izolacje są bardzo ważnym zagadnieniem w naszej branży nie 

podlega dyskusji. Rozmawiać należy o tym jakie rozwiązania są właściwe dla 

danego przypadku. Rodzą się również pytania jaka jest rola warunków tech-

nicznych i innych regulacji prawnych w kształtowaniu budownictwa energo-

oszczędnego, dobrej izolacji akustycznej oraz dobrej izolacji przeciwwilgo-

ciowej i przeciwwodnej. 

 Na Konferencji zaprezentowano prognozę zmian legislacyjnych doty-

czących izolacji termicznej budynków, w tym zmiany które pojawią się w 

warunkach technicznych prawdopodobnie już w tym roku. Niesmak budzi 

fakt przedstawiony przez Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Ener-

gii i Środowiska, który wykazał, że część z nowo wprowadzanych wartości 

granicznych będzie nie do osiągnięcia! Poruszone zostały problemy konsul-

tacji nowych przepisów ze specjalistami i reprezentantami grup zawodo-

wych, których te zmiany dotyczą. 

:: SPOTKANIE NA  REALIZACJI - 9 KWIETNIA :: 

 W ramach cyklicznych spotkań na obiektach zrealizowanych mieliśmy 

przyjemność  zwiedzenia dwóch sąsiadujących ze sobą realizacji. Pierwsza  

z nich to adaptacja dawnego Domu Przedpogrzebowego "Bet Tahara" na 

Centrum Dialogu Międzykulturowego ”Dom Mendelsohna".  Inwestorem 

jest Fundacja BORUSSIA. Budynek Domu Przedpogrzebowego BET TAHARA 

wraz z domem ogrodnika powstał w 1912r.na terenie Cmentarza założone-

go w 1818r. Oba budynki  wykonano według projektu dyplomowego młode-

go architekta - Ericha Mendelsohna i była to najprawdopodobniej pierwsza 

realizacja tego niezwykłego projektanta. 

 Następnie obejrzeliśmy zabytkowy budynek mieszkalny zaadaptowa-

ny na kompleks usługowy o funkcji gastronomicznej wraz z zagospodarowa-

niem terenu przy ulicy Grunwaldzkiej 33 w Olsztynie. 

 Zwiedzanie zakończyło się wspólnym obiadem dzięki uprzejmości wła-

ścicielki restauracji, która przygotowała dla nas specjalną ofertę . W spotka-

niu wzięło udział ok. 20 architektów z kilku olsztyńskich pracowni. 
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:: FANPAGE SARP NA FACEBOOKU :: 

Informujemy, iż od 20 stycznia SARP Olsztyn posiada swój fanpage na face-

booku:   https://www.facebook.com/SarpOlsztyn 

:: SKŁADKI CZŁONKOWSKIE :: 

Koleżanki i Koledzy, z przyjemnością informujemy, że jest możliwość uzyska-

nia znacznych rabatów w opłacaniu składek. Przy opłacaniu składek za rok z 

góry – 3 miesiące gratis, czyli zamiast 120 zł płacimy 90zł. Przy opłaceniu 

składek za pół roku z góry- 1 miesiąc gratis, czyli zamiast 60 zł płacimy 50 zł. 

Jednocześnie osoby, które posiadają znaczne zaległości w płaceniu składek, 

a  nie chcą być skreślone z listy członków Stowarzyszenia powinny złożyć 

podanie do Zarządu Oddziału z prośbą o znalezienie właściwej indywidual-

nej formy rozliczenia. Obowiązuje od  13 maja 2013r. 

:: WITAMY W SARP :: 

W maju b.r.  dołączyła do grona członków naszego oddziału SARP koleżanka 

Dorota Szymaniak-Urban. 
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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 

Stowarzyszenie Architektów Polskich  Oddział w Olsztynie 

10-034 Olsztyn, ul. Kołłątaja 14  

Tel./fax:   089 527 33 57 

E-mail: olsztyn@sarp.org.pl  www.olsztyn.sarp.org.pl 


