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 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-

dzenia życzymy wielu szczęśliwych chwil w ro-

dzinnym gronie, spełnienia marzeń oraz sukcesów 

w życiu osobistym i zawodowym. 

      Zarząd Oddzi{łu 
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Z PRAC ZARZĄDU ODDZIAŁU 

 

wrzesień – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzyło odwołanie 

SARP  z 19 marca 2009 roku od decyzji W-M WKZ o niewpisaniu PDT Dukat do 

rejestru zabytków. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzeka uchylić zaskarżoną decyzję 

w całości i przekazać do ponownego rozpatrzenia. 

6 września – Sławek Hryniewicz wziął udział w oględzinach pomnika Xawerego 

Dunikowskiego w związku z postępowaniem konserwatorskim mającym na celu 

wpisanie obiektu do rejestru zabytków. 

10 września – Otrzymaliśmy decyzję  Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru zbytków zespołu składającego się z 

3 wiat i przejścia podziemnego Dworca Zachodniego w Olsztynie. Wniosek w tej 

sprawie złożył SARP. 

10 września –  Warmińsko -Mazurska Okręgowa Izba Architektów w piśmie skie-

rowanym do SARP i Urzędu Marszałkowskiego wyraziła swoje uznanie dla idei 

zorganizowania konkursu architektonicznego na dom jednorodzinny dla terenów 

wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego „Twój dom-dialog z tradycją”. 

Jednocześnie zgłoszono protest przeciwko utworzeniu z projektów konkursowych 

katalogu projektów gotowych. Zdaniem Izby projekty gotowe naruszają istotę zawo-

du architekta i wprowadzają  w błąd inwestorów i klientów. Pismo zostało wysłane 

do wiadomości Izb Okręgowych i Krajowej Rady IARP oraz WKZ. 

Zarząd SARP w odpowiedzi przedstawił swoje stanowisko i wskazał na przykłady 

niemal identycznych konkursów architektonicznych, w których wzięli udział sławni 

polscy architekci. 

Wystosowaliśmy również  pismo do Zarządu Głównego SARP z informacją o zła-

maniu ustaleń Porozumienia o Wzajemnej Współpracy w punkcie 2 dotyczącym 

wzajemnego uzgadniania wystąpień do organów administracji. W/w porozumienie 

zostało zawarte między Izbą a SARP w dniu 15.11.2002 r. 

24 września – Ewa Rombalska jako przedstawiciel SARP uczestniczyła w organi-

zowanych przez Olsztyńską Izbę Budowlaną uroczystości „Dnia Budowlańca”, na 

na którym wręczono odznaczenia pracownikom firm budowlanych i narody w kon-

kursie „Budowa Roku”. 

16-17 października – prezes Sławek Hryniewicz wziął udział w III Zebraniu Zarzą-

du Głównego SARP w Kazimierzu Dolnym. 

18 października – Ewa Rombalska została  zaproszona do Radia Olsztyn. W pro-

gramie omawiany był konkurs „Twój dom – dialog z tradycją”. 

18 października – Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków SARP arch. 

Zbigniewa Maciejewskiego i arch. Jarosława Szarabajko. Powodem było całkowite 
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zerwanie kontaktu ze Stowarzyszeniem i niepłacenie składek członkowskich. 

27 października – W związku z uchyleniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego decyzji Konserwatora Zabytków ws. PDT Dukat, Zarząd zwrócił się do 

W-M Konserwatora Zabytków z pismem, w którym domaga się wstrzymania prac 

budowlanych, wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej stanu istnieją-

cego oraz wszczęcia działań mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego. 

Wrzesień-październik – trwają konsultacje i prace nad opracowaniem regulaminu i 

organizacją konkursu architektonicznego na zagospodarowanie okolic Jeziora Krzy-

wego w Olsztynie. 

23 listopada - ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywe-

go w Olsztynie 

WIGILIA  ARCHITEKTÓW 

 Serdecznie zapraszamy na doroczne spotkanie wigilijne, które odbę-

dzie się 17 grudnia (piątek) o godz. 18.30  w siedzibie SARP o/Olsztyn 

przy ulicy Kołłątaja 14. 

Zapisy w  biurze SARP lub telefonicznie pod numerem 

89 527 22 57 do 10 grudnia! 

Odpłatność:  sarpowcy emeryci -35 zł, sarpowcy - 40 zł, architekci niezrze-

szeni w SARP  - 50 zł 

Zapraszamy wszystkich architektów. Zabierz ze sobą koleżankę lub kolegę. 

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

  

 Z przykrością  zawiadamiamy, 

że 7 września zmarł wieloletni członek 

Olsztyńskiego Oddziału SARP  

arch. Stanisław Godzimirski. 
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KONKURS  ARCHITEKTONICZNY SARP OLSZTYN 

 W dniu 23.11.2010 ogłoszony został konkurs NA ZAGOSPODARO-

WANIE BRZEGÓW JEZIORA KRZYWEGO. 

Ważne terminy 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie-15.12.2010 

Termin składania prac konkursowych-14.02.2011 

Termin rozstrzygnięcia konkursu-26.02.2011 

 

Nagrody 

I nagrodą jest zaproszenie w trybie z wolnej ręki do wykonania pracy projektowej pn „ Budo-

wa całorocznej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie” 

oraz nagroda pieniężna. 

Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się następujące kwoty: 

I nagroda  35 000 zł  

II nagroda 25 000 zł 

III nagroda 10 000 zł 

6 wyróżnień  po 5 000 zł. 

 

Komplet materiałów konkursowych w cenie 160 pln brutto dostępny jest w siedzibie Orga-

nizatora konkursu - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie 

Ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu dostępny jest na stronie interneto-

wej www.olsztyn.sarp.org.pl 

INFORMACJA FUNDACJI „RÓŻYNKA” 

 Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy pracę nad innowacyjnym 

programem edukacji architektonicznej dla młodzieży. W trakcie 3 wyjazdowych 

warsztatów weekendowych ( 5 godzin w miesiącu), pięcioosobowe ekipy ( młodzież 

w wieku 14 – 18 lat) poznają warsztat pracy architekta.  Pod opieką mentora wyko-

nają szkice, projekt, opis i makietę małej formy architektonicznej. Następnie w cza-

sie długiego weekendu zrealizują projekt pod opieką dorosłych. Wykonane prace 

będą dostępne dla zwiedzających przez 30 dni po wykonaniu. 

Doświadczenie to być może stanie się inspiracją na dalsze życie dla niektórych mło-

dych ludzi, a zapowiada się, że na pewno będzie ciekawą zabawą zarówno dla mło-

dzieży, jak i mentorów. 

Zapraszamy osoby, które chciałyby zostać mentorami do współpracy. 

Zdjęcia z Festiwalu Szałasów w Luksemburgu, który stał się inspiracją 

do działań na stronie www.cabanes.lu w zakładce ALBUMS. 

Za finansowanie projektu i koordynację odpowiedzialna jest Fundacja „Różynka” z 

gminy Świątki. 
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SPOTKANIE W SARP 

 

 Publikujemy opracowanie Anny Dąbrowskiej-Sosak „Wyjazd studyjny 

do spalarni śmieci MVA Pfaffenau w Wiedniu”, prezentowane wraz ze zdjęcia-

mi podczas spotkania w SARP.  

 

 MVA PFAFFENAU w wiedeńskiej dzielnicy SIMMERING – to szczyt 

osiągnięć technologicznych w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów komunal-

nych. Spalarnia śmieci – bo o niej mowa – była celem wyjazdu studyjnego w dniach 

10.12÷12.12.2009, w którym, z ramienia Rady Osiedla Kortowo, miałam przyjem-

ność brać udział. 

 Zorganizowany przez olsztyński Zakład Gospodarki Odpadami Komunal-

nymi trzydniowy wyjazd, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokal-

nych, ratuszowi urzędnicy, pracownicy ZGOK oraz dziennikarze umożliwił dokład-

ne obejrzenie „wiedeńskiego cudu” – jak o najnowszej spalarni śmieci MVA PFA-

FFENAU mówią. 

 I mówią słusznie. Wyłoniony w konkursie architektonicznym projekt, we-

dług którego obiekt został zrealizowany stanowi nie tylko niezwykle udaną „o budo-

wę” do bardzo zaawansowanej technologii, ale swoją formą wyraźnie pozytywnie 

wyróżnia się w otoczeniu przemysłowych obiektów dzielnicy, w której jest położo-

ny. 

Elegancka, szaro – pomarańczowa bryła spalarni, pełna lekkości i finezji znakomicie 

wpisuje się w kontekst przestrzenny. Zaproponowana przez austriackich architektów 

forma nie sugeruje, że obserwowany obiekt to spalarnia śmieci. Nie ma śladu fruwa-

jących papierów, chmar ptaków, gryzoni czy też charakterystycznego smrodu rozkła-

dających się śmieci. 

 Spalarnia ta rocznie unieszkodliwia 250 tyś ton śmieci czyli dwa razy tyle, 

ile wytwarzają mieszkańcy Olsztyna i okolicznych gmin. Jest jedną z czterech spa-

larni śmieci w Wiedniu, ale technologię ma zdecydowanie najnowocześniejszą. 

Przez dwa lata bezawaryjnego funkcjonowania dzięki sprawnie działającemu syste-

mowi monitorowania i zapobiegania samozapaleniu się składowanych w silosach 

śmieci – zdała egzamin. 

 O jej funkcji mówią jedynie podjeżdżające śmieciarki, które po przejecha-

niu przez automatyczne wagi kierują się do jednego z 12 znajdujących się na rampie 

rozładowczej zsypów. Jeśli nawet otwartych jest kilka jednocześnie zsypów, charak-

terystyczny zapach rozkładających się śmieci jest ledwo wyczuwalny. To zasługa 

specjalnego systemu podciśnieniowego, który zapobiega wydostawaniu się zapa-

chów na zewnątrz silosu o pojemności 18 tyś m³ śmieci. Po automatycznym za-

mknięciu silosu śmieci są obserwowane przez szybę przez operatora ładowarki, któ-
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ry ładuje je do dwóch pieców o pojemności 60 ton odpadów każdy. Śmieci spalane 

są w temperaturze 1000ºC. W czasie spalania jednego wsadu zużywa się 7 megawa-

tów energii elektrycznej, ale w tym samym czasie wytwarza się 15 megawatów ta-

kiej samej energii i 15 megawatów energii cieplnej. Wytwarzany jest również gips 

budowlany. Powstały w procesie spalania produkt uboczny w postaci popiołu i żużlu 

spalany jest w temperaturze 1500ºC w spalarni odpadów niebezpiecznych, położonej 

po przeciwnej stronie drogi dojazdowej. Niewielkie ilości nie dającego się spalić 

żużlu składowane są w nieczynnych szybach kopalnianych. 

 Ze względu na bardzo wymagające w Austrii normy ochrony środowiska do 

atmosfery wydostaje się niewielka ilość niebezpiecznych substancji. Za przekrocze-

nie tych norm grożą olbrzymie kary finansowe. 

 Wnętrze spalarni to również udana zabawa dizajnerska, podobnie jak bryła. 

Lekkie aluminiowo – szklane elementy wnętrz pomieszczeń ogólnych właściwie 

korespondują z wielkoprzestrzenną bryłą części technologicznej. Kolorowe poma-

rańczowo – granatowe elementy pomostów technologicznych i konstrukcji wspor-

czych prowadzą do najnowszej generacji urządzeń. Cały obiekt spełnia najwyższe 

standardy zarówno technologiczne, jak i estetyczne. 

 Już dzisiaj wiadomo, że w Olsztynie odstąpiono od budowy spalarni o poło-

wę mniejszej. Dobrze się stało. Bo że podołalibyśmy zaprojektować obiekt równie 

nowoczesny i elegancki – to w mojej ocenie pewnik. Gorzej byłoby z budową, za-

chowaniem reżimów technologicznych oraz obiektami towarzyszącymi.  W połącze-

niu z raczkującą u nas selektywną zbiórką odpadów – takie przedsięwzięcie mogłoby 

okazać się katastrofą. Chyba lepiej musimy się do tak ambitnego przedsięwzięcia 

przygotować. 

 A przy okazji pobytu w Wiedniu polecam MVA PFAFFENAU jako obiekt 

godny obejrzenia nie mniej niż spalarnia Spittelau zaprojektowana przez Hunder-

twassera, dom handlowy Hansa Hollina, piękne stare miasto czy też założenie 

Schonbrunn. 

      arch. Anna Dąbrowska-Sosak 

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

SPOTKANIA CZWARTKOWE 

 18 listopada—”Chiny” - opowiadał  Jan Olszewski 

 25 listopada—”Manhattan” - przedstawili Wiesia i Wojtek Gadomscy 

Czekamy na zdjęcia z Twoich podróży! 

       Ewa Rombalska 
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Hala rozładunkowa z dokami rozładunkowymi 

Makieta 
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stronie internetowej. 


