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Okres powakacyjny, począwszy od września do koń-
ca tego roku, jest okresem bardzo intensywnej działalno-
ści WOIIB. W dniach 7-9 września zorganizowaliśmy, 
wspólnie z poznańskim oddziałem PZITB, konferencję 
w Wałczu. Tradycyjnie już tematyka konferencji była 
poświęcona sprawom związanym z nadzorem budow-
lanym oraz rewitalizacją obszarów zurbanizowanych. 
W trakcie konferencji odbyło się spotkanie członków Pre-
zydium dwóch izb okręgowych: Zachodniopomorskiej 
i Wielkopolskiej. Wymieniliśmy się doświadczeniami z pracy obu Izb.

29 września obchodziliśmy Jubileusz 15-lecia WOIIB w połączeniu z Wielko-
polskim Dniem Budowlanych. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą w Farze Po-
znańskiej. Główne uroczystości odbyły się na terenie MTP. To tam 15 lat temu odbył 
się pierwszy Założycielski Zjazd WOIIB. W uroczystości, oprócz członków WOIIB, 
wzięło udział wielu zaproszonych gości. Razem to około 500 osób. Przy tej okazji 
uhonorowano naszych członków dyplomami i odznakami honorowymi w uznaniu 
zasług  za aktywne działanie oraz zaangażowanie w rozwój naszego województwa, 
a także złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Pragnę w tym miejscu podziękować pracownikom biura WOIIB za trud 
włożony w przygotowanie tej uroczystości.

W dniach od 15 do 21 października, na zaproszenie Federacji Francuskiej Budow-
nictwa, została zorganizowana wycieczka techniczna do Lotaryngii. Była to: tech-
niczna, turystyczna i oficjalna wizyta, która w perspektywie czasowej przyczyni się 
do zacieśnienia współpracy na wielu polach, pomiędzy wielką, wschodnią Federacją 
Francuską Budownictwa a WOIIB. Szczegóły dotyczące tej wizyty znajdziecie, Ko-
leżanki i Koledzy, w tym Biuletynie.

24 października odbyła się II Konferencja Programowa WOIIB. Pierwsza część 
konferencji była poświęcona projektowi Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera 
Budownictwa i Urbanisty.W drugiej części konferencji przeanalizowaliśmy pracę 
poszczególnych komisji i zespołów działających w naszej Izbie pod kątem: co należy 
zmienić lub co poprawić w pracach tych komisji i zespołów. Wypracowane wnioski 
z tej konferencji zostaną przedstawione na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
w przyszłym roku. 

6 października br. kaliski oddział PZITB, pod patronatem naszej Izby, zorgani-
zował podsumowanie konkursu „Mister budownictwa Wielkopolski południowej”. 
Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi pucharami.

7 listopada, jak co roku, odbyły się warsztaty organizowane wspólnie z Wielko-
polską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”.

Wkraczamy w bardzo ważny okres w naszej Izbie, zbliża się koniec IV kadencji 
i w miesiącach listopadzie i grudniu na zebraniach wyborczych będziemy wybierali 
delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędzie się 5 kwietnia 2018 
roku. Delegatów wybieramy na zebraniach w pięciu okręgach wyborczych: gnieź-
nieńskim, kaliskim, konińskim, leszczyńskim oraz pilskim i czterech zebraniach 
wyborczych w okręgu poznańskim. Łącznie wybierzemy 168 delegatów, którzy na 
XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w kwietniu 2018 roku wybiorą nowe 
władze naszej Okręgowej Izby i naszych reprezentantów na Krajowy Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy na piątą kadencję, na lata 2018-2022. Poprzednie wybory władz 
Izby miały miejsce na XIII Zjeździe, który odbył się 8 kwietnia 2014 r. 

   Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok i z tej okazji pragnę zło-
żyć Koleżankom i Kolegom oraz Waszym Rodzinom życzenia, by przy świątecznym 
stole nie zabrakło spokoju, ciepła i rodzinnej atmosfery, a 2018 rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność dla wszystkich oraz spełnił wszystkie Wasze marzenia. 

  Z koleżeńskim pozdrowieniem                                
 Przewodniczący Rady WOIIB

                                                                                           inż. Włodzimierz Draber



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2017 (57)

3www.woiib.org.pl

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

Redaktor naczelny:
Mirosław Praszkowski

redakcja@wkp.piib.org.pl

Rada Programowa:
Przewodniczący:

mgr inż. Stefan Granatowicz
Wiceprzewodniczący:

mgr inż. Lech Grodzicki
Sekretarz: mgr inż. Anita Karcz

Członkowie:
mgr inż. Krystyna Chocianowicz

mgr inż. Tadeusz Łuka

Wydawca:
Wielkopolska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14

tel. 61 854 20 10, fax 61 854 20 11

Opracowanie graficzne:
Oficyna Reklamowo-Edytorska Draco-Art.

Renata Drozd

Druk: 
PPR „TONGRAF” w Pile

ul. Pilotów 7, tel. 67 351 19 00

Okładki:
Budynek UBIQ 34.

 Zdj. 1.  – Z archiwum CDF ARCHITEKCI 
Zdj. 2 – Mirosław Praszkowski

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

XV-lecie działalności WOIIB str. 4-6

II Konferencja Programowa WOIIB str. 7

Wizyta we Francji  str. 8-11

Wielkopolskie Porozumienia Samorządów 
Zawodowych  str.  11

X Warsztaty „Projektowanie jako gra 
zespołowa” – zespół biurowo-usługowy 
UBIQ 34 w Poznaniu str. 12-15

Wydarzyło się w naszej Izbie     str. 16-18

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

Przepompownia Ścieków „Garbary” w Poz- 
naniu – historia i współczesność str. 19-21

Kolejne obwodnice na trasie S11  str. 21-22

Sprawozdanie z konferencji „Rewitalizacja 
obszarów zurbanizowanych”  str. 23-24

„Mister Budownictwa Wielkopolski 
Południowej za 2016 rok” i „Dzień 
Budowlanych 2017 roku”      str. 25

70 lat FSNT NOT str. 26

Wernisaż wystawy obrazów Floriana 
Mielcarka „Akwarele – światło palety”    
 str. 26-27

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

Wielkopolski inżynier budownictwa 
 str. 28-31
Zagraniczni studenci str. 32-33

Gruzińska mozaika  str. 33-36

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w I kwartale 2018 roku str. 37-39

Dni Inżyniera Budownictwa
30.01. – 01.02.2018 r.

1. Rok 2018 – Europejski Rok Inżyniera Budownictwa – ECCE Włodzimierz 
Szymczak.

2. Etyka w zawodzie inżyniera budownictwa – prof. Irena Lipowicz.
3. Kodeks budowlany wraz z przepisami wprowadzającymi – Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa.
4. Budownictwo przemysłowe:
 – Tendencje rozwojowe budownictwa przemysłowego wczoraj, dzisiaj 

    i jutro: prof.  Józef  Jasiczak, dr inż. Mariusz Dębiński.
 – Współczesne budownictwo mieszkaniowe wielkopłytowe w aspekcie
         realizacji programu „Mieszkanie Plus” – dr inż. Edmund Przybyłowicz.
 5.   Nowoczesne metody projektowania BIM na przykładzie – budownictwa 

drogowego i budownictwa kolejowego.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzą 
Rada WOIIB, Rada Programowa Biuletynu

TARGI BUDMA 30.01. – 02.02.2018 r.
II Forum Gospodarcze 

Budownictwa i Architektury 
30.01. - 01.02.2018 r.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2017 (57)

4 www.woiib.org.pl

XV-lecie działalności WOIIB 
29 września 2017 r. odbyły się uroczystości Ju-

bileuszu XV-lecia działalności Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

połączone z Wielkopolskim Dniem Budowlanych.
O godz. 13:00 w Farze Poznańskiej została odpra-

wiona msza święta w intencji wszystkich inżynierów 
i techników budownictwa. 

O godz. 15:00 w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, odbyły się główne uroczystości 
Jubileuszu XV-lecia WOIIB. Na uroczystość przybyli m.in.: 
– Piotr Florek – senator Rzeczypospolitej Polskiej,
– Marlena Maląg – wicewojewoda wielkopolski,
– Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa 

wielkopolskiego,
– Waldemar Witkowski – wiceprzewodniczący Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego,
– Tomasz Budasz – prezydent Miasta Gniezna,
– Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta 

Poznania,
– Czesław Bartela – Konsul Honorowy RP w Nancy,
– Didier Roche – prezydent Federacji Budownictwa w De-

partamencie Moselle,
– Daniel Virion – skarbnik Francuskiej Federacji Budowni-

ctwa w Epinal,
– ks. biskup archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak,
– ks. wikariusz biskupi diecezji kaliskiej Aleksander Gen-

dera,
– prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechni-

ki Poznańskiej.
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele 

nadzoru budowlanego i wydziałów architektury urzędów 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich, prezesi i przewod-
niczący stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu innych.

W ramach Jubileuszu XV-lecia WOIIB i Wielko-
polskiego Dnia Budowlanych uhonorowano medalami 
i odznakami honorowymi najaktywniejszych inżynierów:

„Za zasługi dla budownictwa” – Edmunda Przybyłowi-
cza.

„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” –  Kry-
stynę Chocianowicz, Danutę Gawęcką, Klemensa Janiaka, 
Annę Kołłątaj, Balbinę Konieczną, Mirosławę Ogorzelec, 
Mariana Walczaka. 

Odznaczenia wręczali: Wojciech Jankowiak – wicemar-
szałek województwa wielkopolskiego i Włodzimierz Draber 
– przewodniczący Rady WOIIB.

 „Za zasługi dla energetyki” – Lecha Grodzickiego, Ka-
zimierza Ratajczaka i Edwarda Szczechowiaka. 

Odznaczenia wręczali: Marlena Maląg – wicewojewoda 
wielkopolski i Włodzimierz Draber – przewodniczący Rady 
WOIIB.
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Pamiątkowy „Medal Jubileuszowy z okazji 990-lecia ko-
ronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II” nadany przez To-
masza Budasza – prezydenta Miasta Gniezna otrzymali: Jo-
lenta Pankowska i  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa.

Wyróżnienie wręczali: ks. biskup Zdzisław Fortuniak i Je-
rzy Stroński - zastępca przewodniczącego WOIIB.

Pierścienie św. Józefa i listy gratulacyjne, przyznane 
przez ks. Edwarda Janiaka, biskupa diecezji kaliskiej, otrzy-
mali: Łukasz Garczarek, Krzysztof Rudowicz, Marian Wal-
czak i Jerzy Woźniak. 

Wyróżnienie wręczali: ks. Prałat Aleksander Gendera, wi-
kariusz ds. duchowieństwa diecezji kaliskiej i Włodzimierz 
Draber – przewodniczący Rady WOIIB.

Wyróżnienie przyznane przez Jego Eminencję  Arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, 
otrzymali: Piotr Ciesielczyk, Włodzimierz Draber, Witold 
Knychała, Michał Pach, Arkadiusz Pawlik, Grzegorz Rataj-
czak, Kazimierz Ratajczak i Tadeusz Szajerka.

„Złote Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa” otrzymali: Przemysław Grzegorz Barczyński, Zbi-
gniew Bigoszewski, Henryk Czajkowski, Anna Gieczewska, 
Krzysztof Pięta, Roman Pilch, Jolanta Popławska, Janusz 
Szymański, Andrzej Wojciechowski i Jerzy Zielonacki.

Odznaczenia wręczali: Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB 
i Włodzimierz Draber – przewodniczący Rady WOIIB.

 „Srebrne Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa” otrzymali: Elżbieta Chorąży, Maciej Dąbrowski, An-
drzej Dudziński, Seweryn Kaczmarek, Anita Karcz, Andrzej 
Kaszkowiak, Robert Krupa, Żaneta Krysztofiak, Andrzej Ku-
lesa, Renata Makowska, Tadeusz Pawlak, Waldemar Pięta, 
Stefan Wawrzków, Anna Wróblewska, Bogdan Zastawny.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2017 (57)

6 www.woiib.org.pl

Odznaczenia wręczali: Danuta Gawęcka 
– sekretarz PIIB i Włodzimierz Draber – prze-
wodniczący Rady WOIIB.

 Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy 
uroczystości wysłuchali koncertu Alicji Majew-
skiej, której towarzyszył Włodzimierz Korcz 
oraz kwartet smyczkowy.

Po części oficjalnej, już w luźnej, koleżeń-
skiej atmosferze, potoczyły się nieformalne 
rozmowy. Bywa również tak, że Dzień Budow-
lanych to także okazja do spotkania kolegów 
przynajmniej raz w roku. Dodatkowym walo-
rem tegorocznego spotkania były obchody Ju-
bileuszu XV-lecia działalności WOIIB i z tej 
okazji cieszyło się wiele Koleżanek i wielu Ko-
legów. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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24 października 2017 roku o godz. 10.00, w Cen-
trum Kongresowym Instytut Ochrony Roślin  
w Poznaniu przy ul. Węgorka 20, odbyła się 

II już Konferencja Programowa WOIIB. 
Konferencję otworzył przewodniczący 
WOIIB Włodzimierz Draber. W pierwszej 
części planowanym tematem konferencji 
była etyka zawodowa inżyniera budowni-
ctwa. W ostatniej chwili wycofano ten te-
mat w związku z opiniowaniem projektu 
Ustawy o zawodzie architekta, inżyniera 
budownictwa i urbanisty. Ustaliliśmy, że 
dobrze będzie przybliżyć ten projekt ustawy 
naszym członkom oraz zapoznać z uwaga-
mi, jakie zgłosiła PIIB do tego projektu. Do-
skonale i przejrzyście, w formie prezentacji, 
ten temat przedstawił kolega Łukasz Gorgo-
lewski. 

Druga część konferencji była poświę-
cona komisjom i zespołom działającym 
w naszej Izbie. Przewodniczący poszcze-
gólnych komisji i zespołów w krótkim 
wystąpieniu przedstawili zadania i formy 
pracy w poszczególnych komisjach i zespołach. Po każ-
dym wystąpieniu odbywała się dyskusja. Pracę: Komisji  
ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń przedstawił kol. 
Grzegorz Ratajczak, Zespołu ds. Procesów Budowlanych 
kol. Andrzej Mikołajczak, Zespołu Prawno-Regulamino-
wego kol. Piotr Żabierek, Zespołu ds. Współpracy z Zagra-
nicą kol. Krzysztof Pięta, Rady Programowej Biuletynu In-

formacyjnego WOIIB kol. Stefan Granatowicz, Zespołu ds. 
Informacji Technicznej i Integracji kol. Zenon Wośkowiak, 
Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków 

WOIIB kol. Andrzej Mikołajczak, Ko-
misji Funduszu Zapomóg oraz Zespo-
łu ds. Współpracy z WOIA  kol. Jerzy 
Stroński, który dodatkowo poinformo-
wał o działaniu Wielkopolskiego Poro-
zumienia Samorządów Zawodowych. 

Oceniając dyskusję, można wy-
ciągnąć ogólny wniosek,  że do pracy 
komisji i zespołów nie ma zastrzeżeń, 
a drobne uwagi i propozycje, w formie 
wniosków, powinny pojawić się na ko-
lejnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wy-
borczym WOIIB. 

W podsumowaniu II Konferencji 
Programowej przewodniczący podzię-
kował członkom za udział w Konferen-
cji i dyskusję. Stwierdził, że zaintere-

sowanie członków konferencją jest zbyt małe, szczególnie 
wśród młodych inżynierów. Frekwencja w ilości 76 człon-
ków jest zbyt niska. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
nastąpi znaczna poprawa i zwiększy się zainteresowanie ży-
wotnymi sprawami WOIIB.

Relacja: Włodzimierz Draber
Foto: Mirosław Praszkowski

II Konferencja programowa WOIIB
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Od 15 do 21 października, na zaproszenie Fe-
deracji Francuskiej Budownictwa, została 
zorganizowana wycieczka techniczna do 

Lotaryngii. Była to: techniczna, turystyczna i oficjalna wizy-
ta, która w perspektywie czasowej przyczyni się do jeszcze 
wiekszego zacieśnienia współpracy na wielu polach pomię-
dzy Wielką Wschodnią Federacją Francuską Budownictwa 
a Wielkopolską Okręgową Izbą  In-
żynierów  Budownictwa.

Wczesnym rankiem, 15 paź-
dziernika o godzinie 4:00, sprzed 
siedziby WOIIB wyruszyliśmy 
autokarem w kierunku Nancy w 
regionie Lotaryngii we Francji. 
Celem naszej wizyty były Depar-
tamenty BTP w: Nancy, Epinal, 
Metz i Strasburgu, wchodzące 
w skład Wielkiej Wschodniej Fe-
deracji Francuskiej Budownictwa. 
Na miejsce dotarliśmy wieczorem, 
do Hotelu Cœur de City Hôtel 
Nancy Stanislas by HappyCulture. 
Grupa liczyła 30 osób, z tłuma-
czem i dwójką kierowców. W wy-
jeździe uczestniczyło 27 członków 
naszej Izby różnych specjalności. 
Partnerzy z Federacji Francuskiej 
Budownictwa przygotowali dla nas 
bardzo bogaty program tej wizyty. 

W pierwszym dniu wizyty, 16 paździer-
nika, mieliśmy spotkanie z Konsulem Hono-
rowym Rzeczypospolitej Polskiej w Nancy 
– Czesławem Bartelą, który poświęcił dla 
nas cały dzień. Pokazał nam wiele miejsc 
w Nancy związanych z polskim królem 
Stanisławem Leszczyńskim, który przyczy-
nił się do rozwoju tego miasta. Tego dnia 
również zwiedziliśmy rezydencję wzniesio-
ną przez króla Stanisława Leszczyńskiego 
w Lunéville. 

W drugim dniu wizyty, 17 października, 
pokazano nam nowoczesne centrum szko-
lenia w zawodach budowlanych w CFA 
Pont-a-Mousson. Następnie, w godzinach 
popołudniowych spotkaliśmy się oficjalnie 
z partnerami z Departamentu Federacji Fran-

cuskiej Budownictwa BTP de Meurthe-et-Moselle w Nancy 
z Prezydentem Danielem Cerruti. W trakcie tego spotkania 
strona francuska przedstawiła prezentację dotyczącą stanu 
budownictwa we Francji i problemów z nim związanych. Po 
prezentacji odbyła się dyskusja i strona polska przedstawiła 
swoje problemy związane z budownictwem w naszym re-
gionie. Kolejnym  tematem omawianym w trakcie spotkania 

Wizyta we Francji
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była sprawa rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Francu-
ską Federacją Budownictwa a Wielkopolską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa. Po spotkaniu w BTP zwiedzali-
śmy Merostwo w Nancy. 

W trzecim dniu wizyty doszło do najważniejszego spot-
kania z Departamentem Federacji Francuskiej Budownictwa 

Po powrocie do Nancy spotkaliśmy się na placu Stanisława 
Leszczyńskiego z Merem Nancy Sylvie Pitiot, która poka-
zała nam zorganizowaną na tym placu aranżację ogrodów 
z różnych roślin. To była bardzo interesująca prezentacja.

W czwartym dniu wizyty pożegnaliśmy Nancy i udaliśmy 
się w kierunku Metz. Pierwszym punktem programu tego 
dnia było zwiedzanie Centrum Pompidou w Metz. Jest to 
fantastyczna budowla pod względem konstrukcyjnym i trafi-
liśmy na wystawę ciekawych projektów architektonicznych. 
Po zwiedzeniu Centrum Pompidou udaliśmy się na spotka-
nie z partnerami do siedziby Departamentu Federacji Fran-
cuskiej Budownictwa BTP de Moselle w Metz. Powitał nas 
prezydent BTP de Moselle Didier Roche.

 W spotkaniu oprócz nas udział wzięli inżynierowie 
francuscy i przedstawiciele przedsiębiorstw. Prezentację 
dotyczącą budownictwa we Francji przedstawiła Aleksan-
dra Kukla, a po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca 
budownictwa w obydwu krajach. W spotkaniu brał udział 
dyrektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Metz Marcel Po-
insignon, który zaproponował możliwość współpracy z Poli-
techniką Poznańską w ramach wymiany studentów pomiędzy 
uczelniami. Prezydent Didier Roche zaproponował rozsze-

BTP des Vosges w Epinal z prezyden-
tem Sylvie Tuaillon oraz Danielem 
Virion.  

To jest departament, z którym 
współpracujemy od dziesięciu lat na 
polu wymiany uczniów pomiędzy Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Gnieźnie i Centrum Szkolenia 
w Zawodach Budowlanych w Ar-
ches. Spotkanie rozpoczęliśmy w CFA 
w Arches, gdzie aktualnie przebywali 
polscy uczniowie i mogliśmy zoba-
czyć ich w trakcie zajęć praktycznych. 

 Informacja o tym spotkaniu ukaza-
ła się w lokalnej telewizji i prasie fran-
cuskiej.

Po wizycie w CFA w Arches, od-
były się rozmowy z partnerami z BTP 
des Vosges w Epinal na temat dalszej 
współpracy i wymiany uczniów po-
między szkołami. 

Ustalono, że wymianą uczniów ze 
strony francuskiej będzie się zajmował 
Daniel Virion. Ustalono również, że 
uczniowie z Francji w ramach wymia-
ny przyjadą do Polski wiosną przyszłe-
go roku. Szczegółowy termin zostanie 
określony w terminie późniejszym. 
Strona Polska zaprosiła Partnerów 
z Epinal na Targi BUDMA 2018. Po 
rozmowach wizytowaliśmy budowę 
budynku wielopiętrowego w Epinal. 
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rzenie współpracy w zakresie wymiany 
uczniów o kolejną szkołę francuską i pol-
ską. W imieniu WOIIB zabrał głos prze-
wodniczący Włodzimierz Draber i z dużym 
uznaniem odniósł się do propozycji strony 
francuskiej. Zaprosił partnerów z Metz do 
Poznania na Targi Budma 2018, gdzie bę-
dzie możliwe sfinalizowanie propozycji 
francuskich na temat rozszerzenia współ-
pracy pomiędzy Departamentem Federacji 
Francuskiej Budownictwa BTP de Mosel-
le w Metz a WOIIB. Następnym punktem 
programu było zwiedzanie Metz. Naszym 
przewodnikiem po Metz był prezydent fir-
my Wiedemann–Jasalu Jean Jaskowiak, 
Polak  mieszkający na stałe w Metz. 

Odbyliśmy spacer promenadą wzdłuż 
rzeki Mozeli do mostu Moyen. Jean Ja-
skowiak pokazał nam starówkę Metz z Ba-
zyliką św. Piotra, jedną z najstarszych 
w Europie. Po zwiedzeniu Metz odbyło się 
spotkanie we Francuskiej Izbie Przemysło-
wo-Handlowej w Metz. Zmęczeni po tak 
wyczerpującym dniu, dotarliśmy do auto-
karu i udaliśmy się do Strasburga. W go-
dzinach wieczornych zakwaterowaliśmy 
się w  hotelu Le Grand Hotel w Strasburgu.

W piątym dniu naszej wizyty zwiedzili-
śmy Parlament Europejski, braliśmy udział 
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9października 2017 r., po raz pierwszy, spotkanie od-
było się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Poznaniu przy ul. Palacza 8. Gości 

przywitali: prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekar-
skiej – Alina Górecka i wiceprzewodniczący Rady Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa – Jerzy Stroński.

Alina Górecka opowiedziała w kilku słowach o roli sa-
morządu aptekarskiego w Polsce, a następnie przedstawiła 
prezentację „Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego – przy-
czyny i oczekiwania”. Wskazała, że Ustawa nie likwiduje 
żadnego z podmiotów prowadzących apteki w Polsce, ale jej 
celem jest skuteczne wyegzekwowanie działania aptek zgod-
nie z prawem, powrót apteki do systemu ochrony zdrowia 
oraz właściwe wykorzystanie roli farmaceuty jako zawodu 
zaufania publicznego. W sytuacji poważnego braku kadr me-
dycznych w Polsce wyciąganie apteki i farmaceuty z syste-
mu ochrony zdrowia jest szkodliwe.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na podobieństwa 
w ograniczaniu niezależnego wykonywania innych zawo-
dów zaufania publicznego, co ma niekorzystny wpływ na ich 
rozwój i działanie w interesie społecznym.

Wielkopolskie Porozumienia
Samorządów Zawodowych

Drugą prezentację „Plan miasta zapisany symbolem” 
przedstawił prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich 
Oddział w Poznaniu – architekt Piotr Kostka. Prezentacja 
zwróciła uwagę słuchaczy, jak bardzo przemyślaną i rozwi-
janą jest topografia i plan miasta Poznania. Prezentacja ta 
była przyczynkiem do licznych pytań związanych z dalszym 
rozwojem miasta i aglomeracji poznańskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowania terenów zielonych i oczekiwa-
nym rozwojem infrastruktury komunikacyjnej. 

Prezes Górecka podziękowała za wystąpienie i zwróciła 
uwagę, jak wielki wpływ na architekturę miasta miały apte-
ki, czego dowodem jest publikacja Hanny Cytryńskiej „Po-
znańskie apteki – wnętrza, architektura, wyposażenie”, którą 
podarowała prelegentowi. 

Zwrócono uwagę na konieczność współpracy wszystkich 
samorządów zawodowych w przypadku pojawienia się pro-
jektu zmiany Konstytucji RP.

Następne spotkanie Porozumienia Samorządów jest prze-
widziane w styczniu 2018 r.

Opracowała: Alina Górecka

w prezentacji pokazującej pracę Parlamentu Europejskiego, 
z przewodnikiem zwiedziliśmy salę obrad. 

 Następnie, z partnerami Departamentu Federacji Fran-
cuskiej Budownictwa BTP du Bas–Rhin w Schiltigheim 

prezydentem Jean-Luciem Wiedemannem 
oraz prezydentem Wielkiej Wschodniej Fede-
racji Francuskiej Budownictwa Jean-Markiem 
Schaffnerem, zwiedzaliśmy budowę budynku 
wielopiętrowego z mieszkaniami pod wynajem 
zaprojektowanego w systemie BIM. Po wizy-
cie na budowie, kontynuowano rozmowy przy 
wspólnym obiedzie. Kolejnym punktem tego 
dnia było spotkanie w merostwie w Strasburgu, 
gdzie przedstawiono prezentację projektu roz-
woju ekonomicznego miasta Strasburga. Na-
stępną atrakcją było zwiedzanie starówki Stras-
burga i rejs statkiem po kanałach tego miasta. 
To był już ostatni punkt naszej wizyty we Fran-
cji. Następnego dnia rano ruszyliśmy w kierun-
ku Polski. Na ul. Dworkową w Poznaniu dotar-

liśmy późnym wieczorem. Na pewno była to niezapomniana 
wizyta, a jej uczestnicy w pełni zadowoleni z tak owocnej 
wizyty.

  Relacja: Włodzimierz Draber
Foto: Marek Diering, Archiwum FTB Francja
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7 listopada br. w Poznaniu odbyły się X warsztaty 
z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa” orga-
nizowane wspólnie przez Wielkopolską Okręgową 

Izbę Inżynierów Budownictwa i Wielkopolską Okręgową 
Izbę Architektów RP. Poświęcono je kompleksowi biurowo-
-usługowemu UBIQ 34, znajdującemu się przy ul. Grunwal-
dzkiej 34a w Poznaniu. Obiekt został wyróżniony przez Pre-
zydenta Miasta Poznania nagrodą im. Jana Baptysty Quadro 

X Warsztaty 
Projektowanie jako gra zespołowa
– zespół biurowo-usługowy UBIQ 34 w Poznaniu

za najlepszą realizację architektoniczną 2015 roku, a także 
zdobył dwie główne nagrody, w kategorii najlepszego bu-
dynku biurowego i najlepszej rewitalizacji w Polsce, w kon-
kursie „Eurobuild Awards in Architecture 2016” organizo-
wanym przez Eurobuild Central & Eastern Europe wraz ze 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich. 

Spotkanie, które odbywało się w prezentowanym obiek-
cie, otworzyli szefowie obu izb okręgowych. Wiceprzewod-
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niczący WOIIB inż. Jerzy Stroński przypomniał, że obecne 
warsztaty są już dziesiątymi z kolei. Autorem pomysłu ta-
kich wspólnych spotkań był arch. Marian Urbański. Z kolei 
przewodniczący WOIA arch. Krzysztof Frąckowiak zwró-
cił uwagę na niespotykaną dotąd w Poznaniu, a występują-
cą przy tym przedsięwzięciu, sytuację, kiedy projektant był 
równocześnie inwestorem. 

okazy innych gatunków 
drzew. Wejścia i wjaz-
dy na teren kompleksu 
zlokalizowano od strony 
pieszojezdni łączącej ul. 
Ułańską i Wojskową.

Zabytkowy budynek 
„A”, jedyny który ist-
niał na działce, został 
podzielony pod wzglę-
dem funkcjonalnym na 
dwie odrębne strefy: 
usługową, gdzie została 
zaprojektowana restau-
racja, i biurową – obec-
nie siedzibę pracowni 
architektonicznej CDF Architekci. Jak zwykle w przypad-
ku budynków istniejących, starych (ten pochodzi z końca 
XIX w.) i zabytkowych, projektantów i wykonawców cze-
kało wiele niespodzianek. Jedną z nich była znajdująca się 
pod blisko czwartą częścią budynku zasypana „piwnica – 
nie piwnica”. Poziom fundamentów tej części jest taki sam 
jak części podpiwniczonej. Pozostało tajemnicą, dlaczego 
dotąd nie była wykorzystana na piwnice. Emocje wzbudził  
też – odkryty po skuciu tynków – sejf wmurowany w ścianę 
(podobno pusty). Pierwotna koncepcja nadbudowy budynku 
o przeszkloną kostkę upadła na skutek protestu Miejskiego 
Konserwatora Zabytków Marii Strzałko. Skończyło się na 
nieznacznym nadmurowaniu budynku, dzięki czemu pod-
dasze stało się użytkowe, a zewnętrzna forma zachowana. 
Wykorzystanie zasypanej dotychczas części pod budynkiem 
i zapewnienie tego samego poziomu podłogi co w pozostałej 
części piwnic wymagało podbicia istniejących fundamen-
tów. W ten sposób zostały one całkowicie odsłonięte, a po-
nieważ są wykonane z bloków granitowych, stanowią dodat-
kowy element dekoracyjny pomieszczenia.

Przeznaczeniem budynku „B” jest funkcja biurowa uzu-
pełniona o parking podziemny z miejscami postojowymi 
oraz pomieszczeniami technicznymi.  Budynek złożony 
jest z dwóch segmentów, każdy z niezależnym wejściem, 
pionem komunikacyjnym oraz sanitariatami, powierzchnią 
biurową typu open-space.  Układ ten gwarantuje dużą swo-
bodę aranżacji przestrzeni wewnętrznej z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Obiekt 
zaprojektowano zgodnie z parametrami budynku biurowego 
klasy A. Elewacje od strony wewnętrznego dziedzińca mak-
symalnie przeszklono, natomiast elewacje przy granicach 
działki, od strony budynków sąsiednich, są licowane ręcz-
nie formowaną cegłą. Zróżnicowanie wysokości zabudowy 
dwóch segmentów budynku umożliwiło realizację obszer-
nych użytkowych tarasów na najwyższych kondygnacjach. 
Zastosowane materiały elewacyjne współgrają z istniejący-
mi formami przestrzennymi sąsiadującej zabudowy oraz ist-
niejącym zabytkowym budynkiem „A”. Główne wejścia do 

Przed przystąpieniem do zasadniczej części warsztatów, 
w związku z ich jubileuszem,  przedstawiono krótką prezen-
tację przypominającą wszystkie dotychczasowe spotkania. 
Po niej moderatorzy spotkania, inż. Łukasz Gorgolewski 
i arch. Katarzyna Weiss, oddali głos architektowi Karo-
lowi Fiedorowi, gospodarzowi obiektu, szefowi pracow-
ni CDF Architekci. Opowiedział on, jak doszło do tego, że 
jako projektant zdecydował się „przejść na drugą stronę” 
i wystąpić jako inny uczestnik procesu budowlanego – in-
westor. Doświadczenie to dało mu jako projektantowi nowe 
spojrzenie na oczekiwania i uwarunkowania inwestora. 
W przypadku tego obiektu również inne potraktowanie 
przedsięwzięcia przez inwestora, spowodowało znacznie 
większe zwrócenie uwagi na czynnik estetyczny. W aspekcie 
ekonomicznym związane to było czasem z przeznaczeniem 
większych środków na uzyskanie oczekiwanej formy, kosz-
tem tych przeznaczonych na technikę. Szczęśliwie udało się 
uzyskać efekt końcowy, który zapewnił wysoki poziom za-
równo estetyczny, jak i techniczny.

Kompleks biurowy UBIQ 34 jest usytuowany pomiędzy 
ulicami Grunwaldzką, Wojskową i Ułańską w Poznaniu, na 
terenie dawnej jednostki koszarowej, mieszczącej w okre-
sie międzywojennym m.in. XV Pułk Ułanów Poznańskich. 
Cały obszar wpisany jest do Rejestru zabytków jako „Zespół 
koszarowy przy ul. Grunwaldzkiej 34a”. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się wolnostojące budynki dawnej jed-
nostki koszarowej oraz współczesne obiekty mieszkaniowe 
wielorodzinne.  UBIQ 34 to zespół trzech budynków nazwa-
nych „A”, „B”, „C”, wyznaczających kameralny dziedziniec 
pomiędzy nimi. Na terenie działki rośnie wartościowy sta-
rodrzew, na który składają się kasztanowce oraz pojedyncze 
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budynku zlokalizowano od strony we-
wnętrznego dziedzińca kształtowane-
go bryłami budynków „A”, „B” i „C”. 
Właśnie na parterze tego budynku od-
bywały się tegoroczne warsztaty.

Budynek „C”, najmniejszy w kom-
pleksie, został zaprojektowany jako 
pawilon wielofunkcyjny, umożliwia-
jący dogodną organizację konferen-
cji, wystaw i różnego rodzaju poka-
zów multimedialnych. Na żelbetowej 
kostce części podziemnej postawiono 
kostkę szklaną części nadziemnej. Na 
parterze i w części podziemnej pawi-
lonu znajdują się dwie sale wielofunk-
cyjne, połączone otwartą klatką scho-
dową.

O zagadnieniach związanych z sze-
roko pojętą branżą sanitarną opo-
wiadał w dalszej części inż. Piotr 
Kliński z pracowni Termo Studio 
w Poznaniu. Podkreślił, że z punk-
tu widzenia technicznego posta-
wione zadanie nie było szczególnie 
skomplikowanym, w porównaniu 

z innymi realizowanymi przez jego 
pracownię. Natomiast szczególność 
polegała na tym, że inwestorem był 
projektant, co w efekcie przekłada-
ło się na dużą wagę czynnika este-
tycznego i dostosowaniu do tego 
wymagań technicznych, oraz to, 
że projekty były wykonywane dla 
inwestora blisko zaprzyjaźnionego, 
z uwagi na długoletnią wspólną pra-
cę przy projektach wielobranżowych 
różnych obiektów. W efekcie zdarzało 
się kilkukrotne przeprojektowywanie 
przyjętych prawidłowo technicznie 

rozwiązań po to, żeby „ładniej” wy-
glądało. Bliskość sąsiedniej zabudowy 
mieszkalnej stawiała wysokie wyma-
gania akustyczne. To oraz zabytkowy 
charakter terenu i wymagania este-
tyczne sprawiły, że należało ukryć, 
występujące często na zewnątrz in-
nych obiektów, elementy typu centrale 
i kanały wentylacyjne, agregaty wody 
lodowej i tym podobne urządzenia. 
Dlatego tutaj większość z nich umiesz-
czono w części podziemnej budyn-
ku „B”. Budynki „A” i „B” połączo-
no podziemnym kanałem, w którym 
poprowadzono instalacje. Również  
w podziemiu budynku „A”, ze wzglę-
du na odsłonięte ceglane stropy koleb-
kowe, instalacje wentylacji poprowa-
dzono pod podłogą.

Następne wystąpienie dotyczyło 
zagadnień konstrukcyjnych. Swoją 
prezentację przedstawił projektant inż. 
Przemysław Drzewiecki z pracowni 
Bud-Ekspert w Poznaniu. Praca nad 
projektem konstrukcyjnym była najbar-

nach musiał być zachowany, a część 
ścian usunięta. Sklepienia, wcześniej 
otynkowane, zostały oczyszczone 
i obecnie strop oglądać można w czy-
stej ceglanej formie.

Z uwagi na konieczność podwyż-
szenia ścian budynku należało zde-
montować istniejącą konstrukcję dachu 
oraz wykonać strop antresoli, na której 
obecnie znajdują się pomieszczenia 
biurowe.  Konstrukcję stropu zapro-
jektowano jako żelbetową z elementa-
mi stalowymi służącymi do podparcia 
elementów dachu, którego konstrukcja 
różni się od pierwotnej. Obecny dach 
krokwiowo-płatwiowy zastąpił dawny 
dach wieszarowy.

Budynki nowe „B” i „C” nie były 
już takim wyzwaniem projektowym. 
Budynek „B zrealizowany został jako 
żelbetowy monolityczny. Budynek 
„C” jako układ w części monolitycz-
ny żelbetowy, a w części nadziemnej 
jako stalowy złożony z ram o sztyw-
nych węzłach. W ramach inwestycji 
należało też zaprojektować podziemny 
kanał, łączący budynek „B”, w piw-
nicy którego znalazła się większość 
urządzeń technicznych, z zabytkowym 
budynkiem „A”, gdzie całe rozpro-
wadzenie instalacji należało wykonać 
pod posadzką kondygnacji podziem-
nej. Kanał ten (niewidoczny dzisiaj dla 
użytkowników) był elementem, przy 
projektowaniu którego wszyscy bran-
żyści musieli ściśle współpracować 
by w niewielkiej przestrzeni zmieścić 
to, co jest konieczne do funkcjonowa-
nia współczesnych budynków. Można 
powiedzieć, że była to prawdziwa gra 
zespołowa.

Projektantem instalacji elektrycz-
nych był inż. Ryszard Konieczka 
z pracowni ELKO. W pełni zgodził się 
z opinią inż. Piotra Klińskiego co do 
stopnia trudności i szczególnego cha-
rakteru tego projektu.

Jako ostatni głos zabrał Michał Fe-
lińczak z firmy iCOMFORT, projektant 
i wykonawca instalacji audiovideo. 
Zwrócił uwagę na wysokie wymaga-
nia dotyczące wykonania instalacji 
w budynku „A”, sprowadzające się 
m.in. do tego, że przewody należało, 

dziej interesująca w przypadku budyn-
ku zabytkowego. Należało przegłębić 
część piwniczną. Wiązało się to z ko-
niecznością podbicia fundamentów, co 
wykonane zostało tradycyjną metodą 
odcinkowego podchwytywania istnie-
jącej konstrukcji. Sporym wyzwaniem 
było też uzyskanie większych po-
mieszczeń w poziomie piwnic. Układ 
ceglanych sklepień opartych na ścia-
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Warsztaty projektowe Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów

„Projektowanie jako gra zespołowa”
L.p. Data Miejsce Temat Prezentujący

I 07.11.2008 r. Waga Miejska Centrum 
Kulturalno-Handlowe 
„Stary Browar” w Poznaniu

arch. Przemysław Borkowicz Studio ADS – architektura
inż. Jerzy  Kolbusz – konstrukcja
inż. Ireneusz Smól – inst. sanitarne
inż. Piotr Boroń – inst. elektryczne

II 07.01.2010 r. WOIIB Kompleks mieszkalno-usługowy 
City Park w Poznaniu

arch. Sławomir Rosolski – architektura
inż. Jerzy Szubski – Project Manager

III 04.11.2010 r. WOIIB Mosty w Poznaniu 
– mosty: Teatralny, Dworcowy, 
Rocha i kładka Malta

arch. Stanisław Sipiński – architektura

IV 07.11.2011 r. Biblioteka 
WFPiK UAM

Budynek biblioteki 
Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM

arch. Jacek Bułat, arch. Paweł Świerkowski - architektura
inż. Piotr Fait – konstrukcja
inż. Henryk Górka – inst. teletechniczne

V 07.11.2012 r. Okrąglak Poznański „Okrąglak” arch. Grzegorz  Kołodziej, arch. Łukasz Lenczewski 
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska – architektura
inż. Wiesława Gałązka – konstrukcja 
inż. Grzegorz Biernacki – HVAC

VI 05.11.2013 r. Biblioteka 
Raczyńskich

Rozbudowa Biblioteki 
Raczyńskich

arch. Marek  Moskal, arch. Jerzy  Szczepanik-Dzikowski  
JEMS Architekci – architektura
inż. Piotr  Pachowski – konstrukcja,  
inż. Edward  Boruń  – inst. elektryczne   
inż. Sławomir  Sawicki – inst. sanitarne

VII 06.11.2014 r. ICHOT ICHOT – Brama Poznania arch. Arkadiusz Emerla, arch. Wojtek Kasinowicz   
Ad  Artis  Architects – architektura
inż. Marcin  Matoga – konstrukcja  
inż. Ireneusz  Żmuda – inst. sanitarne,
inż. Marek Sadowski – inst. elektryczne  

VII 08.11.2015 r. PURO Hotel PURO Hotel w Poznaniu arch. Jarosław Wroński, arch. Dariusz Stankiewicz  
ASW Architekci – architektura
mgr Zbigniew Karolczak – archeologia
inż. Karol Zimny – konstrukcja 
inż. Maciej Walawender – konstrukcja 
inż.  Marek  Kubacki – inst. sanitarne

IX 07.11.2016 r. CBPIO PCSS Centrum Badawcze  
Polskiego Internetu Optycznego
w Poznaniu

arch. Ewa Sipińska, arch. Stanisław Sipiński – architektura 
inż.  Ireneusz  Osajda – konstrukcja
inż. Rafał Mikołajczak – IT

 

z braku tynku, układać we wskazanych 
przez architektów fugach murowa-
nych stropów. Natomiast prawdziwym 
technicznym wyzwaniem była instala-
cja nagłośnienia w „nieakustycznym” 
przeszklonym pawilonie „C”, przewi-
dzianym na różnego rodzaju imprezy, 
w tym również koncerty.

Po prezentacjach uczestnicy war-
sztatów zwiedzili budynek „A”, opro-

wadzani przez arch. Karola Fiedora, 
oraz nastąpiła część mniej oficjalna – 
rozmowy przy kawie w kuluarach. 

W tegorocznym spotkaniu uczestni-
czyło około 70 osób.

Przygotował:
Łukasz. Gorgolewski

Współpraca:
Krystyna Chocianowicz
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

10 sierpnia
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB, podczas którego wybrano 
materiały do publikacji w Biuletynie nr 3/2017 (56).

11 sierpnia 
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie członków 
transgranicznych.

11 sierpnia
OKK WOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budow-
lanych w sesji jesiennej 2017 roku.

25 – 26 sierpnia
Udział załogi WOIIB w III Regatach Żeglarskich zorganizowanych przez War-
mińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

29 sierpnia Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

31 sierpnia

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia 
nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia 
z listy członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu 
zgonu.

 4 września Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

 7 września 
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

7 – 9 września
Konferencja w Wałczu poświęcona sprawom związanym z nadzorem budowla-
nym oraz rewitalizacją obszarów zurbanizowanych.

8 września
Udział członka Prezydium w uroczystości Jubileuszu 15-lecia w Dolnośląskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

12 września Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

14 września

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
Projektowanie i bezpieczne wykonywanie robót budowlanych poniżej po-
wierzchni terenu, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Głębokie wykopy 
i wykopy liniowe.

14 września Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

14 września

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na 
temat: 
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

15 września
OKK WOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków osób powtórnie przystępują-
cych do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2017 r.

15 września
Udział przewodniczącego w uroczystości Jubileuszu 25-lecia Samorządu Zawo-
dowego Biegłych Rewidentów.

19 września Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

21 września 

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
1. Zasady projektowania i odbioru rusztowań do wykonania robót budowlanych.
2. Deskowania wielkoformatowe  do konstrukcji żelbetowych – nowatorskie roz-
wiązania.

22 września Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

22 września
Udział członka Prezydium w uroczystości Jubileuszu 15-lecia w Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
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25 września Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego WOIIB.

26 września

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia 
nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia 
z listy członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu 
zgonu.

26 września
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:      
Ochrona oraz renowacja budowli z zastosowaniem systemów marek HAHNE, 
RUREDIL oraz  MONOLITH. 

28 września

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na 
temat:  Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej lub powietrznej do roz-
działu energii elektrycznej we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach trans-
formatorowych. Wymagania aktualnych norm.

29 września
Uroczystości z okazji XV-lecia działalności WOIIB i Wielkopolskiego Dnia Bu-
dowlanych. O godz. 14:00 msza święta w Farze Poznańskiej w intencji inżynie-
rów i techników budownictwa. O godz. 15:00 część oficjalna w Sali Ziemi MTP.

 4 października
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wnio-
sków.

 4 października
Udział Przewodniczącego w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Po-
znańskiej.

 5 października
W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków na 
temat: Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

 5 października
W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na 
temat:  „Technologia BIM – Modelowanie informacji o budynku – wizje i rze-
czywistość”.

 6 października Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.
 6 października Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej.
 9 października W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie z samorządami.

10 października
OKK WOIIB zakończyło kwalifikację wniosków o nadanie uprawnień budowla-
nych w sesji jesiennej 2017 r.        

10 października Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

10 października
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wnio-
sków.

12 października

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
1. Zielone dachy – nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Mykologia - 
wybrane zagadnienia.
2. Przyczyny zagrzybiania budynków i metody ich zwalczania.

13 października
Udział przewodniczącego i zastępcy w obchodach Dnia Budowlanych w Wielko-
polskiej Izbie Budownictwa.

15 października Jednodniowe szkolenie dla członków OSD i OROZ z mec. Jolantą Szewczyk.

15 – 21 października
Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB zorganizował wyjazd techniczny 
do Lotaryngii we Francji.

19 października
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
Zasady i sposoby wzmacniania konstrukcji budowlanych różnych typów.

19 października
W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków na 
temat: „Technologia BIM – Modelowanie informacji o budynku – wizje i rzeczy-
wistość”.

19 października

W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie dla członków na te-
mat: 
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.   
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Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli:

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

Krzysztof Adamski   Kościan
Paweł Bartkowiak   Leszno
Zenon Bojarski   Gniezno
Włodzimierz Chmielewski  Zagórów
Zygmunt Dobosz   Krotoszyn
Jan Dopieralski   Gniezno
Ignacy Marek Felman  Poznań
Jarosław Górski   Luboń
Henryk Kiniorski   Poznań
Zdzisław Kryś   Mikstat
Janusz Nowak   Kórnik
Jacek Kazimierz Poreda  Poznań
Grażyna Przybyła   Swarzędz
Zenon Pytlak   Poznań
Waldemar Leszek Rabiega Opatówek

20 października
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował IV Zawody 
Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego WOIIB.

20 – 21 października
Reprezentacja WOIIB uczestniczyła w VIII Międzynarodowych Zawodach Pły-
wackich „MASTERS”, organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izby In-
żynierów Budownictwa.

24 października
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat: In-
stalacje techniczne w budynkach wielorodzinnych po 23.02.2013 roku.

24 października Obyła się II Konferencja Programowa WOIIB.

25 października
Udział przewodniczącego i zastępcy w posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpie-
czeństwa Pracy z okazji  15-lecia działalności.

26 października 
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Geotechnika i geologia inżynierska w fazie projektowej (dokumentacja, kategorie 
geotechniczne, aktualne przepisy) i powykonawczej (monitorowanie obiektów).

26 października

W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie dla członków na 
temat: 
„Technologia BIM – Modelowanie informacji o budynku – wizje i rzeczywi-
stość”.

30 października
Udział przewodniczącego w Jubileuszu 70-lecia Oświaty na Golęcinie, zorgani-
zowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy.

30 października

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia 
nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z 
listy członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.
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Zespół Informacji Technicznej i Integracji Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa, w ramach cyklu wykładów: historia i przy-

szłość budownictwa Wielkopolski, zorganizował 15 marca 
br. konferencję nt. „POZNAŃSKI SYSTEM KANALIZA-
CJI – PRZEPOMPOWNIA GARBARY”.

Konferencja odbyła się w siedzibie WOIIB w Po-
znaniu .  Wygłoszono dwa bardzo  in te resu jące 
i pouczające referaty, których autorami byli pracownicy 
„Aquanetu” – Poznań. Pierwszy przedstawił historię starej 
przepompowni, a drugi mówił o nowoczesnej wybudowanej 
obok. Następnie po wysłuchaniu referatów i dyskusji uczest-
nicy konferencji zwiedzili starą i nową PRZEPOMPOWNIĘ 
GARBARY, zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Garbary 
120.

Historię starej przepompowni ścieków przybliżył, a nie-
którym przypomniał, inż. Piotr Burdajewicz. Historycznie pa-
trząc na zagadnienie gospodarki wodno-ściekowej w Pozna-
niu, należy wspomnieć, że jej uporządkowanie w mieście to 
w dużym stopniu dzieło Edwarda Raczyńskiego. Rozbudował 
poznańskie wodociągi i przekazał je miastu w 1847 roku. Sta-
cja wodociągowa zlokalizowana została na terenie Gazowni, 
w budynku do dziś istniejącym, stanowiącym piękny zabytek 
budownictwa Poznania. 

W 1888 rozpoczęto tworzyć planową kanalizację w mie-
ście, a w 1904 r. rozpoczęto budowę przepompowni ście-
ków. Zabytkowy neogotycki kompleks budynków prze-
pompowni został zlokalizowany przy ul. Garbary (dawniej 
TAMY GARBARSKIEJ) w pobliżu stacji kolejowej Poznań 
- Garbary. Autorem projektu był ówczesny miejski radca bu-

Przepompownia Ścieków 
„GARBARY”  w Poznaniu

historia i współczesność
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dowlany architekt Fritz Teubner. Budynki w bardzo dobrym 
stanie zachowały się do dzisiaj. 

Przepompownia składa się trzech hal połączonych w ca-
łość i budynku administracyjno-socjalnego posadowionego 
obok nich. Hale posiadają okazałe neogotyckie szczyty z ce-
glanym ornamentem, a całość wykończona jest glazurowa-
nymi, kremowymi i zielonymi elementami ceramicznymi. 

Zabudowania przepompowni w latach 2000/2001 zostały 
gruntownie odnowione i wyglądają obecnie bardzo ładnie. 
Należy dodać, że strona frontowa od ul. Garbary jest wspa-
niale podświetlona i o zmroku prezentuje się szczególnie 
rewelacyjnie. To oraz fakt, że wyposażenie starej przepom-
powni jest kompletne i zachowane w dobrym stanie sprawia, 
że przepompownia jest niewątpliwie pięknym historycznym 

zabytkiem. Według powszechnej opinii zwiedzają-
cych, naturalnym wydaje się przekształcenie obiektu 
w Muzeum Wodociągowo-Kanalizacyjne Poznania. 
Obiekt, do czasu uruchomienia nowej przepompow-
ni, był w pełni eksploatowany.

Autorem drugiego referatu „BUDOWA NOWEJ 
PRZEPOMPOWNI GARBARY” był inż. Robert 
Adamczak. 

Stara przepompownia pod wieloma względami 
nie spełniała już w ostatnich latach swojego zada-
nia w systemie kanalizacyjnym miasta. Program 
funkcjonalno-użytkowy nowej przepompowni został 
opracowany siłami własnymi, czyli przez pracowni-
ków firmy „Aquanet z Poznania”. 

Warunki, jakie powinna spełniać nowa przepom-
pownia, to:

- zwiększenie wydajności i sprawności technolo-
gicznej urządzeń,

- tryb automatycznej pracy obiektu bez obsługi 
stałej,

- zdalne sterowanie i wizualizacja oraz raporto-
wanie pracy przepompowni,

- pewność zasilenia i oszczędności energetyczne,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemu z uwzględ- 

nieniem stanów powodziowych.
Nowa przepompownia ma jedną kondygnację 

nadziemną i dwie podziemne. Poniżej powierzchni 
znajduje się bezobsługowy mechanizm przepom-
powni. Wszystko jest sterowane komputerowo. Pod-
ziemna część podzielona została na część płytszą, 

w której mieści się hala krat i piaskowniki, oraz część głęb-
sza z halą pomp. Wszystkie cele projektu zostały spełnione. 
Wydajność przepompowni podstawowej wynosi 4,5 m³/s 
przy pracy 4 pomp (2 pompy na rurociągu DN-1200 i 2 pom-
py na DN-1000). Wydajność przepompowni powodziowej 
wynosi 3,0 m³/s. Hałas max 1 m od urządzeń to 90 dB, krót-
kotrwały 110 dB. Maksymalny hałas na zewnątrz – w dzień 
60 dB, w nocy 50 dB. Przepompownia posiada bardzo dobre 
zabezpieczenia antyodorowe, a mianowicie:

- usytuowanie zastawek na dopływie do hali krat poniżej 
zwierciadła ścieków (ok. 15 cm),

- szczelne przykrycie włazów w hali krat i piaskowników 
oraz zastawek i krat,

- szczelny system przenośników ślimakowych i płuczek,
- kurtyna zamgławiania przy otwieraniu bramy hali do od-

bioru skratek i piasku,
- system wentylacji mechanicznej wraz z oczyszczaniem 

powietrza na adsorberach.

Podobnymi elementami są także wykończone wnętrza trzech  
hal i pozostałych budynków. Każda z trzech hal pokryta jest 
osobnym dachem.

 Przepompownia powstała celem umożliwienia przetłocze-
nia ścieków z miasta do oczyszczalni zbudowanej na nieco 
wyżej położonych terenach Szeląga. Rozruch przepompowni 
nastąpił w 1908 r., a pełną wydajność Qdśr.= 0,42 m³/s osiąg-
nęła w następnym 1909 roku. Wyposażenie stanowiły: pom-
py tłoczne, rurociąg tłoczny 800 mm oraz pompy powodzio-
we. Po modernizacji w latach 1963-1972 wydajność wzrosła  
do Qdśr.=1,16 m³/s. Nastąpiła wymiana agregatów pompo-
wych i rurociągu tłoczonego na 1000 mm. Zamontowano 
nowe kraty. Koleją modernizację przepompowni przeprowa-
dzono w 1999 r. Nastąpiła kolejna wymiana pomp i krat oraz 
zastawek, jak i też udoskonalenie przelewu. Wybudowano 
drugą nitkę rurociągu tłocznego o przekroju 1200 mm. Za-
stosowano automatyczne sterowanie pomp. Po tej moderni-
zacji wydajność przepompowni wzrosła do Q max 3,3 m³/s. 
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Kolejne obwodnice na trasie S11

Budowa obwodnicy Jarocina oraz II etap budowy 
obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to inwestycje 
drogowe zrealizowane w ostatnim czasie w Wiel-

kopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Poznaniu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zadania były realizowa-
ne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosiła 85%.

Obie obwodnice łączy nie tylko dotacja z Funduszy Unii 
Europejskiej, ale także to, że przebiegają w ciągu drogi 
ekspresowej S11. Wykonawcy rozpoczęli prace związane 

z budową w tym samym czasie, tzn. pod ko-
niec 2014 roku, a co ważniejsze, oba odcinki 
zostały oddane do ruchu w tym roku. Nadzór 
inwestorski nad całością robót prowadziła fir-
ma Lafrentz – Polska Sp. z o.o. Koszt budowy 
obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, długoś-
ci 13 km, wyniósł 285 mln złotych, a obwod-
nica Jarocina o długości 10 km plus 3 kilo-
metrowy odcinek dojazdowy  kosztowała 294 
mln złotych. Wykonawcą robót w przypadku 
obwodnicy Jarocina była firma BUDIMEX 
S.A., natomiast  II etap obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego wykonała firma Mota-Engil 
Central Europe S.A. i Mota-Engil, Engenharia 
e Construção S.A.

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego 
w ciągu drogi S11 budowana była w dwóch 
etapach. W 2009 r. ukończony został I,  ponad 

6-kilometrowy etap budowy. Na rozpoczęcie II etapu miesz-
kańcy czekali 5 lat. Oddany ostatnio odcinek to około 13 
km dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, która pozwala 
na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. 
Zmodernizowano  też prawie 1,5-kilometrowy fragment dro-
gi krajowej nr 25, stanowiący wyjazd ul. Kaliską w stronę 
Kalisza. 

Ciekawym doświadczeniem przy realizacji obu odcinków 
ekspresówek były badania archeologiczne, które na obwod-
nicy Ostrowa Wielkopolskiego (etap II), wraz z rozbudową 
ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25, objęły 26 sta-

Zasilanie energetyczne nowej przepompowni to stacja 
transformatorowa K-6 15/0,4 kV zasilana linami kablowymi 
15 kV z dwóch niezależnych terenowo źródeł: GPZ-24 Cy-
tadela i MST-74. Moc zapotrzebowania dla obiektu wynosi 
2400 kW (GPZ-24:1400 kW i MST-74:1000 kW). Docelowo 
planowane jest zasilanie 3 liniami z dwóch niezależnych źró-
deł (GPZ-24 Cytadela, Nowy GPZ Garbary sekcja I i Nowy 
GPZ Garbary sekcja II). Na wypadek kryzysu energetyczne-
go, który potencjalnie mógłby wystąpić np. podczas wyso-
kich stanów powodziowych lub innych zdarzeń, na terenie 
przepompowni zainstalowano agregat prądotwórczy o para-
metrach 480 kW, 600 kVA.

 Za transport ścieków z Przepompowni Garbary odpowiadają 
dwa równoległe rurociągi DN 1200 i DN 1000, które dodatko-
wo połączone są między sobą w dwóch miejscach. Zapewnia to 
większą elastyczność ruchową układu. Po wyjściu z pompow-
ni ścieki tłoczone są do komory rozdziału, gdzie rozdzielane są 

do Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej oraz 
poprzez Wartę do prawobrzeżnego kolektora i dalej do Central-
nej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

 Nową Przepompownię Poznań Garbary zrealizowano 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Kontrakt o wartości ok. 
39 mln zł podpisano w grudniu 2013 r., a zakończono w paź-
dzierniku 2016 r. Przepompownia jest jedną z największych 
i najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce. 

W konferencji uczestniczyło 98 osób i niewiele mniej 
zwiedziło starą i nową przepompownię. Bardzo pozytywnym 
był duży udział młodej kadry inżynierskiej, w tym naszych 
koleżanek z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

    Zenon Wośkowiak
 przewodniczący Zespołu 

ds. Informacji Technicznej i Integracji
Zdjęcia: Włodzimierz Dudlik

Trasa S11 – Wiadukt nad ulicą Grabowską.
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nowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 1515 arów 
(ponad 15 hektarów).

Na większości stanowisk przeważała funkcja osadnicza, 
w związku z powyższym odkryto pozostałości budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, studnie, piece i paleniska. 
Oprócz śladów życia codziennego odkryto również 165 gro-
bów popielnicowych, często w obstawie kamiennej. Wypo-
sażenie grobów stanowiły dary grobowe: gliniane naczynia, 

Dwujezdniowa droga ekspresowa S11 
uwalnia również Jarocin od ciężkiego ru-
chu, a kierowcom podróżującym tranzytem 
umożliwia szybką i bezpieczną podróż. 

W ramach projektu wybudowano ponad 
10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3-ki-
lometrowy fragment drogi, stanowiący łącz-
nik pomiędzy DK 11 a węzłem Jarocin.

Tu również rozpoczęto od badań  arche-
ologicznych. Na budowie obwodnicy Jaro-
cina wyznaczono do badań łącznie 721,21 
arów na siedmiu stanowiskach archeolo-
gicznych. Podczas badań pozyskano liczny 
materiał zabytkowy (głównie fragmenty ce-
ramiki), dokumentujący ślady osadnictwa 
pradziejowego. Wyniki badań zostały opra-
cowane naukowo, wzbogacając zasób wie-
dzy o przeszłości Wielkopolski. 

Nowe trasy ekspresowe są doskonale sko-
munikowane z innymi, kluczowymi dla miast drogami po-
przez węzły Mieszków, Jarocin oraz Ostrów Wielkopolski 
Wschód i Ostrów Wielkopolski Południe. Komunikację lo-
kalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo 
ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne, w ramach 
których powstało 28 obiektów inżynierskich. Powstały rów-
nież urządzenia związane z ochroną środowiska, a także 
urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego 

i sprawne odwodnienie jezdni. 
Jako inwestycja ponadregionalna droga 

ekspresowa S11 zapewnia połączenie po-
między Poznaniem i południową częścią 
Wielkopolski oraz Górnym Śląskiem. Droga 
ekspresowa S11 połączy województwo wiel-
kopolskie z województwem śląskim i krajami 
Europy Południowej. W tym miejscu warto 
dodać, że obecnie trwa wyłanianie wyko-
nawców na opracowanie projektowe, mające 
na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z koncepcją progra-
mową dla całej trasy nr 11 od Szczecinka do 
Kępna, oczywiście z wyłączeniem istnieją-
cych już obwodnic Poznania, Jarocina, Os-
trowa Wlkp. i budowanej obecnie obwodnicy 
Kępna. Podobne opracowanie powstaje rów-
nież dla dalszego odcinka drogi krajowej nr 
25, poprzez Kalisz aż do Konina.

Alina Cieślak
Zdjęcia: 

Z archiwum GDDKiA w Poznaniu

Trasa S11 – Węzeł Ostrów Wlkp. Południe 

Trasa S11 -  Węzeł Jarocin 

metalowe (żelazne i brązowe) szpile, bransolety, naszyjniki, 
noże, tarczki guzikowate, kółka i zwoje spiralne z drutu oraz 
wyroby krzemienne i kamienne. Pozostałości osady kryły 
również znaleziska zwracające szczególną uwagę opinii pub-
licznej, a mianowicie dwa skarby, zawierające łącznie 106 
monet rzymskich.
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Sprawozdanie z konferencji 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”

W dniach 7-9 września br. odbyły się w Wałczu, 
już po raz dziewiętnasty, „Warsztaty nadzoru 
inwestycyjnego”. W ramach warsztatów odby-

ła się piętnasta już konferencja poświęcona rewitalizacji ob-
szarów zurbanizowanych oraz trzecia konferencja pod nazwą 
IKAR przeznaczona dla prezentacji prac naukowych przez 
doktorantów.

Ogółem w warsztatach w 2017 roku uczestniczyło 140 
osób. 

Szczególną uwagę podczas konferencji „Rewitalizacja 
obszarów zurbanizowanych” w 2017 roku poświecono „Po-
wodziom w miastach powodowanych wodami opadowymi”.

Powodzie, czyli okresowe zalania wodą obszarów, także 
tych zagospodarowanych, występowały „od zawsze”. Naj-
częstszą przyczyną ich powstawania były wody występujące 
z koryt płynących cieków. Wezbrania tycvh wód powodo-
wane były nadmiernymi opadami atmosferycznymi lub roz-
topami. W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się 
występowanie powodzi o szczególnym charakterze, dotyczą-
cych obszarów zurbanizowanych, a przyczyną ich powsta-
wania są opady atmosferyczne. Powodzie te są najczęściej 
o charakterze gwałtownym, rzadko związane są z cieka-
mi lub zlokalizowanymi w pobliżu zbiornikami wodnymi. 
Przyczyny występowania tych powodzi związane są z wy-

stępowaniem deszczu o dużym na-
tężeniu w połączeniu z uszczelnie-
niem (zabetonowaniem) dużych 
obszarów miejskich. Rozwinięta 
sieć dróg (i chodników) uszczel-
nionych nawierzchnią, duże place 
np. parkingowe czy przeznaczone 
do składowania materiałów, coraz 
gęstsza zabudowa mieszkaniowa 
i przemysłowa, a więc coraz więk-
szy udział obszarów nieprzepusz-
czalnych w ogólnej powierzchni 
miast, powoduje, że wody opa-
dowe spływają po powierzchni, 
nie mając możliwości wsiąkania 
w grunt. Istniejąca kanalizacja sa-
nitarna czy deszczowa, projekto-
wana i wykonana przed laty, przy 
innych parametrach techniczno-

-użytkowych, najczęściej nie jest w stanie odprowadzić nad-
miaru wód opadowych ze względu na zbyt małe przekroje 
rurociągów. W takiej sytuacji obserwuje się często wybijanie 
wody przez guliki uliczne i intensywne występowanie wody 
na powierzchni. Mówimy wtedy o powodziach miejskich 
powodowanych głównie przez wody opadowe. Właśnie tej 
tematyce w głównej mierze poświęcona była konferencja 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Wałcz 2017. 

Wszystkie referaty zgłoszone na konferencję i przyjęte po 
recenzjach zostały opublikowane w Przeglądzie Budowla-
nym nr 9. Referaty, które tematycznie szczególnie związane 
były z powodziami w miastach, w rozszerzonej wersji zo-
stały dodatkowo opublikowane w monografii pt. „Powodzie 
w miastach – przyczyny, skutki, zapobieganie”. 

W pierwszej kolejności w monografii przedstawiono rys 
historyczny powodzi występujących w Poznaniu na prze-
strzeni ostatnich kilkuset lat. Omówiono znaki powodziowe, 
jakie udało się zlokalizować w Poznaniu.

W dalszej kolejności autorzy omówili krótko zagad-
nienia związane z tematem: planowanie przestrzenne 
a powodzie miejskie. Wskazano na nieprawidłowo-
ści występujące zarówno w gospodarce wodnej jak 
i planowaniu przestrzennym na terenach zurbanizowa-
nych. Przedstawiono podstawowe problemy związane 
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z wdrażaniem zasad planowania przestrzen-
nego w gospodarowaniu zasobami wodnymi 
w miastach z uwzględnieniem wymogów UE. 
Przeprowadzono analizę przyczyn powodzi 
miejskich oraz możliwości ograniczenia ich 
występowania poprzez odpowiednie zapisy 
w lokalnych dokumentach planistycznych 
oraz wdrażanie systemów retencji wód opa-
dowych. Przedstawiono również narzędzia 
jakimi dysponuje dziś inżynier rozwiązujący 
problemy odwodnienia obszarów zurbanizo-
wanych.

W dalszej części monografii przedstawio-
no problemy związane z zagospodarowaniem 
terenów zagrożonych powodzią w nadwar-
ciańskich miastach Wielkopolski, a także 
problemy związane z rewitalizacją terenów 
nadbrzeżnych na przykładzie Jeziora Po-
widzkiego.

Omówiono również problemy techniczne 
związane z retencjonowaniem wód opadowych oraz napra-
wą uszkodzeń obiektów, które ucierpiały podczas powodzi. 
Przedstawiono historyczne systemy odwadniania dachów 
oraz koncepcję tzw. kaskadowego odwodnienia budynku 
z wykorzystaniem kaskadowych ogrodów opóźniających 
spływ wód deszczowych.

Opisano również sposób budowy podziemnych zbiorni-
ków prefabrykowanych, żelbetowych przeznaczonych do 
gromadzenia wód opadowych. Pokazano przykład budowy 
takiego zbiornika w zwartej zabudowie osiedlowej przy wy-
korzystaniu zmodyfikowanych szalunków używanych do 
obudowy wykopów liniowych.

W końcowej części monografii opisano sposoby doko-
nywania ocen, napraw i wzmocnień obiektów, które uległy 
uszkodzeniu wskutek powodzi lub podtopień. Ostatni frag-
ment monografii zawiera zwięzły opis systemu kanalizacji 
podciśnieniowej jako rozwiązania zalecanego do stosowania 
w terenach zalewowych.

Obrady podczas konferencji odbywały się w czterech se-
sjach:

sesja 1: Powodzie w miastach – rys historyczny, przyczy-
ny,

sesja 2: Powodzie w miastach – zapobieganie, zagospoda-
rowanie, rewitalizacja terenów zagrożonych powodzią,

sesja 3: Powodzie w miastach – usuwanie skutków, na-
prawy uszkodzonych obiektów,

sesja 4: Problemy techniczne związane z rewitalizacją 
obiektów zurbanizowanych.

Ogółem podczas konferencji wygłoszono 19 referatów, 
a dyskusją objęto 29 referatów.

W konferencji uczestniczyli członkowie izb inżynierów 
budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych, przedstawiciele Wielkopolskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego 

Zarządy Gospodarki Wodnej z Poznania, biura projektów 
„Biprowodmel” z Poznania, firm wykonawczych z branży 
inżynieryjnej i budowlanej, takich jak WUPRINŻ, ENVI-
ROTECH, FABET, KOPRAS i BAUDER.

Na szczególne podkreślenie zasługuje uczestnictwo pra-
cowników z licznych ośrodków naukowych, między innymi 
z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki 
Poznańskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Gliwi-
ckiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Lwowskiej, 
Politechniki Świętokrzyskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Techniki Budowlanej 
w Warszawie.

Pod względem merytorycznym i organizacyjnym należy 
uznać, że konferencja była udana. Szczególne podziękowa-
nia należą się autorom referatów, a także recenzentom.

Konferencja w takiej formie odbyła się dzięki wsparciu 
sponsorów: WUPRINŻ S.A. Poznań, Envirotech Sp. z o.o. 
Poznań, Kopras Sp. z o.o. Wronki, Bauder Polska Sp. z o.o. 
Fabet Sp. z o.o. Konin, EBG Projekt Stare Miasto, Pracow-
nia Projektowa Roman Pilch Konin, Firma Tadeusza Hoppe 
Gniezno. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję.

Patronat medialny nad konferencją objął Przegląd Bu-
dowlany, a współpraca z Redaktor Naczelną Grażyną Fur-
mańczyk-Ziemińską układała się wzorowo, za co serdecznie 
dziękujemy.

Na zakończenie szczególne słowa podziękowania składam 
współpracownikom Komitetu Organizacyjnego: pani dr inż. 
Annie Szymczak-Graczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oraz panu mgr. inż. Zbigniewowi Augustyniako-
wi z CUTOB w Poznaniu, przy czym należy podkreślić, że 
Zbigniew Augustyniak był pomysłodawcą i organizatorem 
wszystkich dotychczasowych „Warsztatów nadzoru inwesty-
cyjnego”.

  przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
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6 października 2017 roku, w restauracji Hotelu „La-
zur” w Nowych Skalmierzycach, odbyła się uroczy-
stość podsumowania 43. edycji konkursu „Mister 

Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” 
i „Dzień Budowlanych 2017 roku”. Organizatorami obu 
uroczystości byli:
– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział w Kaliszu,
– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

w Poznaniu,
– Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Na-

czelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.
Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła prezenta-

cja osiągnięć z okazji jubileuszu 60-lecia Rady Federacji 
SNT-NOT w Kaliszu, a zwłaszcza dorobku oraz osiągnięć 
inżynierów i techników budownictwa z południowej Wiel-
kopolski. Z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego NOT, 
prezes Rady kol. Adam Błochowiak uhonorował zasłużo-
nych członków Oddziału PZITB w Kaliszu:

– Srebrną Odznaką Honorową NOT kol. Łukasza Gar-
czarka,

– Diamentową Odznaką Honorową NOT:
 – kol. Tomasza Kulczyńskiego,
 – kol. Szczepana Mikurendę,
 – kol. Mariana Walczaka.
Po ogłoszeniu wyników konkursu wręczenia tytułów, 

w obecności władz administracyjno-samorządowych z połu-
dniowej Wielkopolski, dokonali:

- Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB 
w Kaliszu, kol. mgr inż. Szczepan Mikurenda,

- przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów w Poznaniu, kol. inż.  Włodzimierz Draber,

- prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu, kol. mgr 
inż. Adam Błochowiak,

- przewodniczący Komisji Konkursowej, kol. mgr inż. 
Andrzej Jaroń.

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych 
obiektów na terenie południowej Wielkopolski, cechujących 
się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyj-
no-architektonicznymi, a dobrym i poprawnym wykonaniem 

„Mister Budownictwa
 Wielkopolski Południowej za 2016 rok”

i  „Dzień Budowlanych 2017 roku”

z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem te-
renu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem 
przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektan-
tów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów 
i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER 
BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wy-
różnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wyko-
nawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiek-
tów.

Relacja: Marian Walczak
Zdjęcia: Mirosław Praszkowski
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Otwarcie wystawy. Od lewej: Mirosława Ogorzelec,
 Maciej Piotrowski i Florian Mielcarek

Wernisaż wystawy obrazów 
Floriana Mielcarka 

„Akwarele – światło palety”

19 października 2017 roku, na Uniwersytecie im. 
Adma Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Lu-
brańskiego, odbyła się uroczystość jubileuszo-

wa 70-lecia Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu Naczelnej 
Organizacji Technicznej, którą w 1947 roku zorganizowali 
przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych. 

Podsumowano bardzo intensywną pracę wielu działaczy 
stowarzyszeń w okresie tych 70 lat i uwypuklono sukcesy, 
jakie osiągnięto dla ruchu stowarzyszeniowego społeczności 
technicznej. 

Uroczystość otworzył przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Obchodów, kol. Jan F. Lemański.

Działalności NOT-u w ciągu 70 lat przedstawił przewod-
niczący Rady NOT, kol. Kazimierz Pawlicki. 

3 listopada 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 9 
w Lesznie, odbył się wernisaż prac Floriana Miel-
carka, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-

żynierów Budownictwa. Organizatorami wystawy byli: Ga-
leria Sztuki Współczesnej Art. 9, WOIIB i SP nr 9 w Lesznie. 

Kurator Galerii – Maciej Piotrowski, serdecznie podzię-

70 lat FSNT NOT
Referat techniczny nt. „Energooszczędne budownictwo, 

budynek pasywny – od teorii do praktyki” wygłosił dr Ro-
man Pieprzyk. 

Po prelekcjach uroczyście uhonorowano odznaczeniami 
m.in. kol.: Kazimierza Pawlickiego, Jana Lemańskiego, Je-
rzego Gładysiaka i Stefana Granatowicza. Następnie głos 
zabrali przedstawiciele zaproszonych gości, w tym reprezen-
tujący WOIIB wiceprzewodniczący Jerzy Stroński. Wystę-
py przedstawicieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu  
i Chóru Męskiego „Kompanii Druha Stuligrosza” zakończy-
ły obchody 70. rocznicy istnienia Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu.

               Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
 mgr inż. Jerzy Stroński

Przystanek kultury 
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kował sponsorom i organizatorom wystawy za możliwość 
poznania bardzo ciekawych prac artysty amatora, leszczy-
nianina z urodzenia – Floriana Mielcarka. Większość pre-
zentowanych na wystawie prac została wykonana w tech-
nice akwareli. Jest to bardzo trudna technika, wymagająca 
wprawnej ręki,  umiejętności doboru kolorów i dobrej kom-
pozycji obrazu. 

Maciej Piotrowski powitał wszystkich zgromadzonych, 
a szczególnie serdecznie: Mirosławę Ogorzelec – sekretarz 
Rady WOIIB i Romanę Barską – dyrektor biura WOIIB.

Florian Mielcarek powiedział zebranym, że rysunek od-
ręczny zawsze mu towarzyszył w pracach zawodowych.  
Z obowiązku przeistoczył się w sposób spędzania wolne-
go czasu, a nawet stał się wręcz życiową pasją. Pejzaże, 

architektura i natura są najczęstszymi tematami jego prac. 
Ulubione techniki to akwarela i grafiki. 

 Uroczystość otwarcia wystawy urozmaicili swoimi wy-
stępami: zespól taneczny „Iskierki” oraz młody piosenkarz 
Mariusz Peisert.

Wystawa prac Floriana Mielcarka była czynna w SP nr 9 
w Lesznie do 27 listopada.  Planowane jest jej przeniesienie 
do siedziby Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w Poznaniu.

Relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski



Mgr inż. Lech Grodzicki urodził się w Krośnie 
nad Wisłokiem. W 1958 r. ukończył III Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu i rozpoczął stu-

dia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Po-
znańskiej, które ukończył w 1963 roku, uzyskując dyplom 
mgr. inż. budownictwa lądowego w specjalności wodno-ka-
nalizacyjnej. 

W 1967 r. ukończył kurs rzeczników patentowych, 
a w 1971 roku  Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii 
Wodnej i Sanitarnej Politechniki Warszawskiej.

Od 1978 r.  posiada uprawnienia kierownika budowy i ro-
bót, a od 1982 r. uprawnienia projektanta. Od 1965 r. na-
leży do NOT – PZITS. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy 
PZITS od 1982 r. oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowla-
nego w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego od 1993 
roku. Jest niezależnym konsultantem, członkiem SIDiR/FI-
DIC od 2000 r. 

 Pracę zawodową rozpoczął w 1964 r. w Poznańskiej Ga-
zowni przy ul. Grobla, na stanowisku zastępcy głównego 
energetyka ds. gospodarki wodą i parą. 

W październiku 1965 r. podjął pracę w Wojewódzkim 
Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Po-
znaniu, gdzie od 1968 r. kierował działem inwestycji miej-
skich (infrastruktura) na obszarze woj. wielkopolskiego. 
Równolegle zdobywał praktykę projektową w HYDRO-
PROJEKCIE, gdzie m.in. uczestniczył w projektowaniu Po-
znańskiego Węzła Wodnego. Jest współautorem i autorem 
koncepcji – programów ogólnych sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych szeregu miast wielkopolskich. 

Od 1973 r. do 1998 r. był dyrektorem Zarządu Inwesty-
cji Szkół Wyższych w Poznaniu. Należał do ścisłego grona 
inicjatorów budowy kampusu uniwersyteckiego na Morasku. 
Kierował inwestycjami poznańskich uczelni wyższych, m.in. 
na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie, 
kampusu Akademii Rolniczej (dziś – Uniwersytet Przyrodni-
czy) na Sołaczu, osiedli akademickich przy ul. Serafitek i ul. 
Obornickiej, wraz ze szpitalikiem studenckim oraz szeregu 
innych obiektów naukowych, badawczych, produkcyjnych, 
kultury oraz rolniczych i przemysłowych. W okresie jego 
działalności powstał najwyższy jak dotąd budynek w Pozna-
niu – wieżowiec Akademii Ekonomicznej (dziś - Uniwersy-
tet Ekonomiczny). Za przygotowanie i wdrożenie projektu 
Kampusu UAM – Morasko został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 Wielkopolski inżynier budownictwa

W latach 1982-1984 został skierowany jako specjalista 
do Algierii, gdzie w biurze urbanistycznym, jako generalny 
projektant branży sanitarnej, wykonał projekty sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych oraz konsultował projekty ur-
banistyczne dla szeregu miast.

Od 2001 r. jest członkiem PIIB. Podczas I Zjazdu Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został 
wybrany członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 
W latach 2006-2010 był zastępcą przewodniczącego OSD. 
W trakcie III i IV kadencji samorządu pełni funkcję prze-
wodniczącego OSD WOIIB. 

23 września 2003 r., uchwałą Rady WOIIB, został powo-
łany w skład Rady Programowej powstającego Biuletynu 
Informacyjnego. Ponownie wchodzi w skład Rady Progra-
mowej Biuletynu WOIIB w 2006 r., a od 2013 r. pełni obo-
wiązki zastępcy przewodniczącego Rady Programowej.

Żonaty, dwóch dorosłych synów oraz 5 wnucząt.

 Mirosław Praszkowski
Co zadecydowało, że został Pan inżynierem budownictwa?
Lech Grodzicki
Zanim odpowiem na to proste pytanie, muszę dotrzeć 

z Krosna do Poznania. W Krośnie urodziłem się przez przy-
padek. W 1939 roku rodzice byli zmuszeni do ucieczki z Po-
znania, gdyż ojciec jako student Uniwersytetu Poznańskiego 
znalazł się na niemieckiej liście proskrypcyjnej. Trafili do 

„Inżynier powinien się charakte-
ryzować ciekawością świata, cieka-

wością zawodową, a także chęcią do 
podejmowania różnorakich wyzwań 

zawodowych”.
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Krosna nad Wisłokiem. Jako ciekawostkę podam, że w sierp-
niu 1944 roku zostaliśmy wysiedleni do Łęk Dukielskich, 
w pobliżu których krótko potem rozegrała się wielka bitwa 
o Przełęcz Dukielską. Wspomnienia z tamtych wydarzeń po-
jawiały się w mojej pamięci jeszcze przez wiele lat.

Po wojnie rodzina wiele razy zmieniała miejsce zamiesz-
kania, przez kilka lat mieszkaliśmy na Ziemiach Odzyska-
nych (Połczyn Zdrój, Sulechów, Żary), był też epizod wiejski, 
gdy ojciec został nauczycielem w Przystankach koło Pniew.

Rodzice zawsze pragnęli wrócić do Poznania. Wreszcie 
udało się im kupić domek o powierzchni 40 m kw. w Nowej 
Wsi pod Swarzędzem. Był sierpień 1956 roku. Domek w po-
łowie był w stanie surowym. Znaleźli się dobrzy rzemieślni-
cy, a ja pod ich nad-
zorem zdobywałem 
pierwsze doświad-
czenia budowlane, 
pracując jako po-
mocnik. Potrafiłem 
przygotować zapra-
wę murarską, rozpo-
znać gatunki cegły 
i  poznałem wiele 
innych przydatnych 
spraw tajemnych, acz 
bardzo potrzebnych 
w budownictwie. Ma-
turę zdałem w III Li-
ceum Ogólnokształ-
cącym w Poznaniu.

Wtedy marzyły mi 
się studia romani-
styczne. Wiele za tym 
wyborem przemawia-
ło. Jednak trzeźwa 
ocena perspektyw 
życiowych, a i zdo-
byte doświadczenie 
pomocnika murarskiego, spowodowały, że wybrałem budow-
nictwo. I tak zostałem studentem Politechniki Poznańskiej na 
Wydziale Budownictwa Lądowego. 

 M.P.
Jak wyglądały początki pracy młodego inżyniera?
Lech Grodzicki
Mając na początku 1964 r. dyplom magistra inżyniera, 

udałem się do fundatora mojego stypendium, czyli Poznań-
skiego Przedsiębiorstwa Budowlanego nr 3, by uzgodnić 
warunki zatrudnienia. Okazało się, że odbywając dwuletni 
staż, będę zarabiał ok. 1200 zł brutto. Było to niewiele. A tu, 
w perspektywie założenie rodziny. Znalazłem ogłoszenie 
z poznańskiej Gazowni, która poszukiwała inżyniera o mo-
jej specjalności. I tak zatrudniłem się w Gazowni 17 lutego 
1964 roku. 

Staż odbywałem na stanowisku zastępcy głównego ener-
getyka ds. gospodarki wodą i parą. A były to surowce stra-
tegiczne dla zakładu. Odpowiadałem za sprawne funkcjo-
nowanie ujęcia wody z Warty. Gazownia pobierała na dobę 
tyle wody co miasto Gniezno. Pod moją opieką był cały 
system kanalizacyjny zakładu, z jego osadnikami włącznie, 
oraz system zasilania wodą produkcji. Do tego dochodzi-
ły jeszcze inne systemy wspierające produkcję. To było dla 
mnie ogromne wyzwanie zawodowe. Okazało się, że sta-
cja ujęcia  wody korzysta ze starych pomp, które pobierają 
mnóstwo energii elektrycznej; stacja uzdatniania wody też 
wymagała odpowiedniej reorganizacji i unowocześnienia. 
Zaproponowałem nowe rozwiązania techniczne i technolo-

giczne dla tych elementów i zgłosiłem je w formie projek-
tu racjonalizatorskiego. Propozycje zostały dobrze przyjęte 
i zostałem zobowiązany do ich zrealizowania. Udało mi się 
wdrożyć zaprojektowane zmiany. 

Praca w Gazowni była dla mnie bardzo owocna zawodo-
wo. Musiałem sam dochodzić do wielu rozwiązań technicz-
nych, by zapewnić sprawność technologiczną podległej mi 
części produkcyjnej. Moje pomysły weryfikowali świetni in-
żynierowie i technicy, wieloletni praktycy na poszczególnych 
stanowiskach. Było to wyzwanie zawodowe, ale i poczucie 
ogromnej satysfakcji przy realizacji poszczególnych rozwią-
zań. Nie obyło się to jednak bez zmagań prawnych dotyczą-
cych autorstwa projektów.

 M.P.
Jak potoczyły się dalsze losy?

Lech Grodzicki z Aktem erekcyjnym budowy Kampusu UAM na Morasku.
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Lech Grodzicki
Już nie pamiętam, jaką drogą trafiłem w 1965 roku do Wo-

jewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej na stanowisko starszego inspektora, a później naczel-
nika Wydziału Inwestycji. Była to jednostka koordynująca 
całą działalność komunalną w 101 miastach województwa, 
poza miastem Poznaniem. Poznań miał odrębną jednostkę 
koordynującą. Zważywszy na moje doświadczenie prawne  
i techniczne, zatrudniono mnie jako specjalistę ds. wynalaz-
czości. Tutaj pojawiło się szerokie pole dla innowacji, bo 
kilkudziesięcioletnie stacje wodociągowe wymagały moder-
nizacji. Miałem wsparcie doświadczonych inżynierów pro-
jektantów, że wymienię inż. Józefa Ornafę z Biura Projektów 
Budownictwa Komunalnego. Przy współpracy z nim, wraz 
z moją żoną zrobiliśmy programy zwodociągowania i skana-
lizowania wielu miejscowości w Wielkopolsce. 

Współpracowałem również z inż. Leszkiem Dudzińskim 
z HYDROPROJEKTU, m.in. przy przebudowie Poznańskie-
go Węzła Wodnego. Znów zaprocentowały doświadczenia 
z pracy w Gazowni. 

Od 1978 r. posiadam uprawnienia kierownika budowy 
i robót, a od 1982 r. uprawnienia projektanta. Od 1965 r. 
należę do PZITS. Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy 
PZITS od 1982 r. oraz uprawnienia rzeczoznawcy budow-
lanego w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego od 
1993 roku. Jestem też niezależnym konsultantem, członkiem 
SIDiR/FIDIC od 2000 r. 

 2 maja 1973 roku objąłem obowiązki dyrektora w Za-
rządzie Inwestycji Szkół Wyższych w Poznaniu. Pracowałem 
tam do 1998 r. z dwuletnią przerwą na urlop bezpłatny, pod-
czas którego byłem na kontrakcie CNERU (Centre National 
d’Études et de Recherche appliquée en Urbanisme) w Algie-
rii jako generalny projektant.

Po likwidacji Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Po-
znaniu rozpocząłem działalność gospodarczą w Agencji In-
westycyjnej TERRA, w której pracuję do dziś.

 M.P.
Proszę więcej opowiedzieć o Pańskiej działalności w Al-

gierii.
Lech Grodzicki
Praca i pobyt w Algierii były dla mnie i mojej żony bardzo 

dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Pracowa-
łem w biurze projektowym urbanistycznym w mieście Tiaret, 
a po paru miesiącach, gdy przyjechała żona, zamieszkaliśmy 
w mieście Dżilfa. Zawodowo było to dobre doświadczenie. 
Projektowaliśmy, począwszy od koncepcji, poprzez projekt 
wstępny, do projektu wykonawczego sieci wodociągowe i ka-
nalizacyjne dla miast, które miały się rozwijać w różnych 
regionach Algierii. Praca ta wymagała wyjazdów w teren, 
co miało znaczenie poznawcze. Przy okazji nauczyłem się 
stosowanej tam, w projektowaniu i organizacji procesu in-
westycyjnego, francuskiej terminologii, a także poznałem 
słownictwo miejscowe. Do Algierii pojechałem Fiatem 125p, 

który cały czas służył nam dzielnie. W wolnych chwilach wy-
rywaliśmy się z synami na wycieczki z namiotem w góry, ste-
py, na Saharę i czasami nad Morze Śródziemne. Przejechali-
śmy tam ponad 50 tys. kilometrów. Fascynacja pustynią i jej 
mieszkańcami pozostała do dziś.

 M.P.
Proszę wymienić Pańskie najważniejsze realizacje bu-

dowlane.
Lech Grodzicki
Nie pomijając mojej działalności w Gazowni, która ży-

ciowo i zawodowo była dla mnie bardzo ważna, to najważ-
niejszym moim osiągnięciem było wybranie lokalizacji i roz-
poczęcie budowy na Morasku kampusu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Gdy przyszedłem w 1973 r. do Zarządu 
Inwestycji Szkół Wyższych, to już od wielu lat trwało pro-
jektowanie  Wydziału Fizyki na terenach Marcelina. Prace 
projektowe ślimaczyły się. Potrzeba było jednak przestrze-
ni pod kompleksową rozbudowę uniwersytetu. W tym rejo-
nie mogliśmy wygospodarować tylko ok. 90 ha. Uniwersytet 
zaczynał się „dusić” w mieście. Zasugerowałem władzom 
UAM podjęcie kompleksowych działań. Po przeanalizowaniu 
potrzeb przestrzennych uczelni doszedłem do wniosku, że dla 
zapewnienia rozwoju UAM niezbędny jest obszar 200–250 
hektarów. Szczęśliwie w tym czasie miasto było w trakcie 
prac nad planem perspektywicznym, w którym uniwersyte-
towi przypadło blisko 300 ha. By ogłosić konkurs na projekt 
kampusu, najpierw należało stworzyć program, dziś nazywa-
ny funkcjonalno-użytkowym, w którym zostaną zdefiniowa-
ne perspektywy rozwoju. Program skrupulatnie przygotował 
inż. arch. Lech Sternal. Po tym mogłem ogłosić konkurs, któ-
ry wygrali młodzi architekci z Opola – Marian Fikus, Jan 
Godlewski i Jerzy Gurawski.

To było najważniejsze moje przedsięwzięcie zawodowe  
z zakresu organizacji procesu budowlanego. Jako inżynier 
jestem dumny z tej realizacji.

 M.P.
Proszę wymienić najtrudniejszy dzień, wydarzenie zawo-

dowe, z którym musiał się Pan zmierzyć.
Lech Grodzicki
Najtrudniejsze wydarzenie zawodowe i życiowe miało 

miejsce w Algierii w mieście Tiaret, gdzie pracowałem od po-
czątku listopada 1982. Wiosną 1983 roku dojechała do mnie 
żona z młodszym synem, który miał na miejscu uczęszczać 
do szkoły francuskiej. Żonie, jako doświadczonemu projek-
tantowi, algierski dyrektor, p. Sehimi, również oferował pra-
cę na miejscu. Ale zanim żona dotarła, zmienił się dyrektor, 
a nowy, p. Bouchebbat, poinformował nas, że następnego 
dnia mamy pojechać daleko na południe, na skraj pustyni, 
do miasta Dżilfa. Zapytałem go, czy dostaniemy mieszkanie 
i czy będzie zapewniona szkoła dla syna. Odpowiedział, że 
mieszkać będziemy w hotelu, a szkoły dla syna tam nie ma 
i jego właściwie to nie obchodzi. Odpowiedziałem, że nie 
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wyrażam zgody. Następnego 
dnia rano podjechał samochód 
ciężarowy by nas przewieźć do 
Dżilfy. Odmówiliśmy po raz ko-
lejny. Odbyłem bardzo gorącą 
wymianę zdań z dyrektorem, 
który zagroził mi odesłaniem 
do Polski. Odpowiedziałem, że 
w każdej chwili możemy wrócić 
do ojczyzny, to nie jest kara. 
Dyrektor zaniemówił z wra-
żenia. Jeszcze nikt mu się tak 
ostro nie postawił. Dzięki me-
diacji dyr. Andrzeja Orczykow-
skiego zapewniono nam miesz-
kanie w Dżilfie i pracowaliśmy 
tam do końca kontraktu. W su-
mie okazało się to zbawienne ze względu na klimat i warunki 
pracy. Gdy po jakimś czasie dyrektor Bouchebbat przyjechał 
wizytować oddział w Dżilfie, to jego pierwsze słowa brzmia-
ły: „W którym pokoju pracują państwo Grodziccy? To są 
moi najlepsi inżynierowie”.

Z innym wyzwaniem zmierzyłem się przy realizacji budo-
wy Fabryki Czekolady Stollwerck w Jankowicach koło Tar-
nowa Podgórnego. Zlecenie na projekt było z grudnia 1994 
r. Wspólnie z inż. Leszkiem Kaczorowskim, który prowadził 
pracownię projektową, organizując proces inwestycyjny do-
prowadziliśmy do otwarcia gotowej fabryki w październiku 
1995 roku.

 M.P.
Czy jest wydarzenie zawodowe, wobec którego czuje Pan 

niedosyt?
Lech Grodzicki
Nie udało się doprowadzić do końca, sugerowanej przeze 

mnie władzom uniwersytetu, obserwacji terenu towarzyszą-
cej  budowie kampusu Morasko. Skromne początki z udzia-
łem młodych naukowców z zakresu archeologii, geografii  
i biologii  nie przełożyły się na kompleksowe badania i ob-
serwacje procesu zmian dokonywanych w środowisku natu-
ralnym podczas budowy kampusu. A szkoda. Mogły powstać 
ciekawe badania naukowe o wpływie procesu urbanizacji na 
środowisko. Nie było mi też dane doprowadzenie do końca 
budowy kampusu UAM.

 M.P.
Jakimi cechami powinien charakteryzować się współczes-

ny inżynier budownictwa?
Lech Grodzicki
Powinien się charakteryzować ciekawością świata, cie-

kawością zawodową, a także chęcią do podejmowania róż-
norakich wyzwań zawodowych. Trudno mi jest pogodzić 
się z postawami młodych inżynierów zatrudnionych w wy-
konawstwie, którzy na pytania o rozwiązanie problemów 
techniczno-projektowych w trakcie budowy odpowiadają, że 

od tego są projektanci. Na pytanie: jak pan by to zaprojek-
tował, odpowiada, że to nie są jego kompetencje. Uważam, 
że wykształcenie inżynierskie nakłada na każdego obowiązek 
twórczego myślenia i pełnego zaangażowania w realizację 
określonego obiektu budowlanego.

 M.P.
Czym pasjonuje się Lech Grodzicki w wolnym czasie, je-

śli takowy ma?
Lech Grodzicki
Pasjonuje mnie genealogia. Prowadzenie poszukiwań hi-

storycznych powiązań rodzinnych różnych osób, historycznie 
wiążących się z naszą rodziną. A jest wśród nich wielu inży-
nierów. 

Lubię podróże i poznawanie ciekawych miejsc. To skłon-
ność ciągnąca się od dzieciństwa. W czasach studenckich 
zafascynowały mnie Włochy i żyjący tam ludzie. Z wieloma 
utrzymuję od tamtego czasu dobre, przyjacielskie, a nawet 
można by powiedzieć rodzinne kontakty. Dziś jest to Afryka 
północna i kraje nad Morzem Śródziemnym.

Nadal jest we mnie ta ciekawość świata i ciekawość ludzi.

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Bardzo chciałbym…
Lech Grodzicki
Zawodowo, to bardzo chciałbym, żeby pozycja inżyniera 

była w Polsce związana z szacunkiem dla osób, które wy-
konują ten zawód. Jednocześnie, by te osoby, swoimi dzia-
łaniami lub zaniechaniem działań, nie przynosiły ujmy nam 
wszystkim. Mówię to w oparciu o doświadczenia z Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego.

Prywatnie, chciałbym mieć więcej sił, by móc nadal pod-
różować, lepiej realizować pasje historyczne.

Mirosław Praszkowski
Dziękuję za rozmowę. Życzę, by spełniły się Pańskie ocze-

kiwania zawodowe i prywatne.

Algierski „dowód osobisty” czyli karta pobytu
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Hubi – bo tak brzmiało fonetycznie jego imię – 
był Arabem, a dokładniej Kurdem z Iraku. Stu-
diował „Drogi kołowe” na Wydziale Budowni-

ctwa Lądowego. Poznałem go dość przypadkowo. W czasie 
wakacji otrzymałem miejsce w akademiku. Uprzedzono 
mnie, że w tym pokoju już mieszka jeden student zagra-
niczny. Byłem zdumiony, kiedy po wejściu zauważyłem, że 
na nocnym stoliku mojego „współspacza” stoi oprawiona 
w szkło ramka z portretem Lenina. Spotkaliśmy się dopie-

ro wieczorem. Wyjaśnił mi, że pochodzi z rodziny komu-
nistycznej, a jego wujek jest wysoko postawioną osobą we 
władzach Iraku. W wolnych chwilach dużo rozmawialiśmy, 
popijając herbatę przez niego przyrządzoną. Przepis na pra-
wie czarną herbatę był prosty. Należało zagotować pełny 
czajnik wody i wrzucić do niego całe opakowanie herbaty 
„Ulung”. Nie była to herbata jego marzeń, ale w Polsce do-
stępna. Dowiedziałem się od niego wiele interesujących in-
formacji na temat życia w Iraku. 

Obrazki sprzed pół wieku

ZAGRANICZNI STUDENCI
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na polskie uczelnie zaczęli trafiać studenci z innych kra-

jów. Byli to przeważnie młodzi ludzie z tzw. Krajów Trzeciego Świata. Ich pobyt w Polsce zaczynał się 
od półrocznego kursu języka polskiego. Po zaliczeniu tego kursu byli centralnie kierowani na poszczegól-
ne uczelnie i wydziały. Na Politechnice Poznańskiej najliczniejszą grupę w tym czasie stanowili studenci 
z Wietnamu i Kuby. Wietnamczyków, jak pamiętam, było kilkunastu, a Kubańczyków kilku. Byli również pojedynczy 
przedstawiciele takich krajów jak: Irak, Egipt i Libia. „Mówiło się” wówczas, że wszyscy ci studenci byli powiązani 
z aparatem władzy w danym kraju. Konkretne wydziały i kierunki studiów – jak się domyślam – wybierał kraj, z któ-
rego pochodził student. Na Politechnicze Poznańskiej najbardziej „obleganym” wydziałem była Budowa Maszyn. 
Zaledwie po kilku studentów zagranicznych miały pozostałe wydziały.
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Przez cały okres wspólnego zamieszkiwania Hubi starał 
się mnie przekonać, że najlepszym ustrojem dla Iraku jest 
prawdziwy komunizm, nie taki, jak w Polsce i innych kra-
jach socjalistycznych. Zapytałem go kiedyś, co będzie robił 
po skończeniu studiów. Odpowiedział, że wróci do Iraku, za-
łoży – przy pomocy wujka – firmę budowy dróg. Zapewni 
to jemu i jego rodzinie dostatnie życie. Zwróciłem mu uwa-
gę, że jeśli w Iraku komuniści zdobędą władzę, to jego firmę 
mu zabiorą i upaństwowią. Chwilę się wahał i odpowiedział, 
że jeśliby tak się stało, to on odpowiednio wcześniej firmę 
sprzeda i wyjedzie do Szwecji. Chciałoby się powiedzieć – 
jak prawdziwy komunista.

Nie przypominam sobie, żeby w naszych rozmowach Hubi 
wspominał kiedyś o dążeniu Kurdów do utworzenia samo-
dzielnego państwa. Spotkałem go później, po wkroczeniu 
wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Był bardzo 
zadowolony. Przekonywał mnie, że wojska te powinny wkro-
czyć jeszcze do Rumunii i Jugosławii. Jednocześnie zwrócił 
mi uwagę, że w Iraku doszedł do władzy Saddam Husajn, 
który będzie mordował Kurdów. Nic mi wówczas to nazwi-
sko nie mówiło. Po latach okazało się, że Hubi w tej ostatniej 
sprawie miał rację.

Wietnamczycy studiujący na Wydziale Budowy Ma-
szyn Politechniki Poznańskiej stanowili bardzo odrębną 
grupę. Trzymali się zawsze razem i trudno było nawiązać 
z nimi kontakt. Mnie się udało. Zawdzięczam to opubli-
kowaniu w TS „Politechnik” mojej recenzji książki ame-
rykańskiego autora opisującego wojnę w Wietnamie. 
Książka była politycznie poprawna, bo tylko taka mogła 
być wydana w Polsce. Opisywała walkę Wietkongu – ar-

Magiczne Zakaukazie – cel mojego krótkiego majowego wyjazdu. Joga i trekking w Gruzji. Piękne, dla mnie zupełnie 
nowe miejsce, gdzie wraz z grupą znajomych praktykujących jogę postanowiliśmy spędzić kilka dni.

Majestatyczne góry z maleńkimi osadami, do których dotrzeć można tylko terenowymi samochodami, ale też tętniące 
gwarem Tbilisi czy czarnomorskie Batumi. Przyroda urzekająca, ale jako podróżujący inżynier (skrzywienie zawodowe?) nie 
mogłam nie interesować się miejscowym budownictwem – prawdziwa mozaika.

Na następnych stronach kilka zdjęć pokazujących ogromną różnorodność.

mii wietnamskiej – z wojskami amerykańskimi. Oczywi-
ście sympatia autora była po stronie Wietnamczyków. 
Po ukazaniu się tej recenzji skontaktował się ze mną 
przedstawiciel studentów wietnamskich i przekazał po-
dziękowania za publikacje o walce narodu wietnam-
skiego. Zaprosił mnie również na spotkanie z nimi. 
Zajmowali kilka położonych obok siebie pokojów na par-
terze Domu Studenta nr 3. Studia traktowali bardzo po-
ważnie. Nie wszyscy dobrze opanowali język polski i ko-
ledzy tłumaczyli im trudniejsze fragmenty wykładów na 
język wietnamski. Mieli wewnętrzny, bardzo surowy regu-
lamin pobytu na studiach. Nie wolno im było brać udziału 
w imprezach rozrywkowych. Surowo zabronione było cho-
dzenie do kina na filmy amerykańskie i zachodnie. Opusz-
czać akademik i wychodzić do miasta mogli za specjalną 
zgodą i tylko we dwóch. Wszystkie te ograniczenia egze-
kwowane były przez przedstawiciela ambasady wietnam-
skiej, który mieszkał razem z nimi.

Przeciwieństwem Wietnamczyków byli Kubańczycy. Ci 
w pełni korzystali z uciech życia studenckiego. Próbowali 
nawet nauczyć polskich studentów gry w futbol amerykań-
ski. Niestety bez powodzenia. Oddzielną grupę studentów 
zagranicznych stanowili Grecy, którzy zaraz po wojnie ze 
względów politycznych osiedlili się w Polsce. Ci bardzo 
szybko zasymilowali się w środowisku studenckim. Poznać 
ich można było po greckich nazwiskach i lekkim cudzoziem-
skim akcencie.

Trzeba zauważyć, że w tamtych czasach nie było przy-
padków rasizmu wśród polskich studentów. Przynajmniej ja 
o takich zachowaniach nie słyszałem.

Marek Adamiec

Wakacyjne wspomnienia

Gruzińska mozaika
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Tbilisi - stare zabytkowe budynki z charakterystycznymi wykuszami

Tbilisi - stare miasto - koronkowe balkony
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Tbilisi – a to jedna z nowych konstrukcji – zadaszona kładka pie-
sza nad rzeką Kurą

Jeden z wielu polskich akcentów w gruzińskiej stolicy

Svanetia (wysokogórski region Gruzji) - średniowieczne baszty 
obronne - elementy krajobrazu  charakterystyczne dla tej części 
kraju.

Większość dachów w tym regionie pokryta jest  kamiennym łupkiem

Ściany również z miejscowego budulca, co nie dziwi, jeśli sprawdzi 
się, jak trudno dotrzeć do wysoko położonych górskich osad.

Wszystkie instalacje gazowe prowadzone są na zewnątrz budynków 
– przedziwna plątanina tworząca osobliwy krajobraz gruzińskich 
wsi i małych miast.
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Przy budowie nowych obiektów wykorzystywane są pozostałości 
starych budowli, a niektóre rozwiązania konstrukcyjne budzą zdzi-
wienie, szczególnie kogoś, kto jak ja, zajmuje się projektowaniem w 
swoim codziennym życiu.

Budynek mieszkalny jakich wiele – ten w Batumi, ale podobne były  
i w Tbilisi i w Gori. Żadnych reguł dotyczących dbałości o elewa-
cję - balkon można zabudować albo usunąć, loggię pomalować na 
dowolny kolor A stolarkę wymienić na taką, jaka się podoba, lub....

...jaka akurat jest dostępna - eklektyzm, od którego można dostać 
zawrotów głowy.

Ushguli - jest uważane za najwyżej położoną osadę Europy. 
Wioska znajduje się na wysokości 2200 m n.p.m., u stóp najwyższej 
góry Gruzji – Szchary  (5068 m n.p.m.).

Relacja i zdjęcia: Krystyna Chocianowicz
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w I kwartale 2018 roku
Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   

wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-

nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego.

11-01-2018 r.
16:00 – 19:10

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak,                                  
2. mgr P. Stawicki  

Informacja:                                                                                                                               
CUTOB-PZITB                                     

 telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                      

2. 1. Zasady i sposoby wzmacniania kon-
strukcji budowlanych różnych typów – 
cz. II konstrukcje murowe.

18-01-2018 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB     
 Wykładowcy:                                                

1. dr inż. E. Przybyłowicz 
2. dr inż. M. Pikos                                                  
3. dr inż. B. Ksit                          

Informacja:                                        
 CUTOB-PZITB                                      

telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

3.  1. Zasady i sposoby wzmacniania kon-
strukcji budowlanych różnych typów – 
cz. III  konstrukcje stalowe.

25-01-2018 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

 Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                     

prof. dr hab. inż. Maciej Szumigała
Informacja:                                                                                                                               

CUTOB-PZITB                                     
telef. 61 853 68 05 wew. 333

biuro@cutob-poznan.pl                      
4. Branża ogólnobudowlana – PZITB 

1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   
wprowadzone w latach 2017/2018.

2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-
nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego. 

08-02-2018 r.                                        
11:00 - 14:10                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak                                  
2. mgr P. Stawicki   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                     

 telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                      

5. 1. Remonty i naprawy balkonów.         
2. Naprawa i konserwacja balkonów  i log-

gii. Warunki użytkowania.

15-02-2018 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. dr inż. E. Przybyłowicz                                   
2. dr inż. M. Pikos 

Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                     

 telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  
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6. Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   

wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-

nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego. 

15-02-2018 r.                                  
16:00 - 19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, 
al. 1 Maja 9 

– sala konferencyjna 

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak                                   
2. mgr P. Stawicki 

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                      

7. Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   

wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-

nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego. 

01-03-2018 r.                                  
14:00 - 19:00                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6.

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak                                  
2. mgr  P. Stawicki   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                     

 telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                      

8. 1. Zasady wykonywania wzmocnień 
i zabezpieczeń obiektów budowlanych 
z wykorzystaniem technik iniekcyjnych.

01-03-2018 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                   

1. dr inż. E Przybyłowicz                                  
2. Przedstawiciele firmy SIKA, 

MC BAUCHEMIE,  REMMERS.
Informacja:                                                                                                                 

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333

biuro@cutob-poznan.pl                      
9. KONTRAKTY BUDOWLANE w świetle 

pełnienia samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie 

1. Wykonawca – rola w procesie inwesty-
cyjnym. 

2. Umowa o roboty budowlane – obowiąz-
ki wykonawcy i inwestora w świetle 
realizacji procesu inwestycyjnego.

3. Funkcja projektanta a umowa o prace 
projektowe.

4. Funkcja kierownika budowy, inspek-
tora nadzoru budowlanego a umowa o 
pełnienie funkcji.

08-03-2018 r.                                         
16:00 - 19:00                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  

mec. Jolanta Szewczyk 
– Radca Prawny PIIB                         

 informacja: 
telef. 61 854 20 23                 

 irena.p@wkp.piib.org.pl  

10. KONTRAKTY BUDOWLANE w świetle 
pełnienia samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie. 

1. Wykonawca – rola w procesie inwesty-
cyjnym. 

2. Umowa o roboty budowlane – obowiąz-
ki wykonawcy i inwestora w świetle 
realizacji procesu inwestycyjnego.

3. Funkcja projektanta a umowa o prace 
projektowe.

4. Funkcja kierownika budowy, inspektora 
nadzoru budowlanego a umowa  
o pełnienie funkcji.

15-03-2018 r.                                        
11:00 - 14:00                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  

mec. Jolanta Szewczyk 
– Radca Prawny PIIB                         

 informacja: 
telef. 61 854 20 23                 

 irena.p@wkp.piib.org.pl  
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….

................................................................................................................................................................

w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...

imię i nazwisko……………………………………….....……................. nr członkowski……………............………..

nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….

 Podpis …….............................................…………………….

UWAGA !
•	 Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
•	 W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i  zaświadczenia 
o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: 
CUTOB-PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853 68 05 w. 333, 304, fax 61 853 60 37, 

email: biuro@cutob-poznan.pl 
lub WOIIB, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, tel. 61 854 20 23, 61 854 20 10, fax 61 854 20 11, 

email: irena.p@wkp.piib.org.pl

11. Branża elektroinstalacyjna – 
SEP O/Poznań 
Seminarium szkoleniowe. Przepisy bu-
dowy i eksploatacji urządzeń,  instalacji 
i sieci elektroenergetycznych.

22-03-2018 r.                                         
09:00                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                          
 SEP O/Poznań                                  
 Informacja:                                                                                   

Biuro SEP - tel. 61 853 65 14

12. Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   

wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-

nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego.

22-03-2018 r.                                  
16:00 - 19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak                                   
2. mgr  P. Stawicki   

 Informacja:                                                                      
CUTOB-PZITB                                      

telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl  

13. Branża elektroinstalacyjna –
SEP O/Kalisz             
Nowoczesne sposoby zdalne-
go zarządzania oświetleniem dróg.                                                                                                             
Technologia LED w oświetleniu drogo-
wym.

Marzec 2018
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP O/Kalisz
Informacje: 

telef. 62 765 85 33

14. Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym   

wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierow-

nika budowy w świetle  zmienionych 
przepisów Prawa budowlanego. 

05-04-2018 r.                                 
16:00 - 19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół  Szkół Rolniczo-

Budowlanych 
im. „Synów Pułku”,  

 ul. 1 Maja nr 1 – aula szkoły.

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    

1. mgr inż. Z. Augustyniak                                   
2. mgr  P. Stawicki

Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                    

  telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl  




