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Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

Domy Jednorodzinne w krajach Grupy
Wyszehradzkiej

 

Mimo sytuacji pandemicznej, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, organizuje mobilną wystawę
„Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających
wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2019 i 2020.
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 15
września 2020 do godz.14.00 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:

imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni●

nazwę domu●

nazwę miejscowości, w której dom się znajduje●
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legendę z opisem  pomieszczeń●

Grafikę:

plan budynku z ogrodem●

widok ulicy, przy której dom jest ulokowany●

rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej●

przekrój w charakterystycznym miejscu●

3-4-zdjęcia domu w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć●

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.

Informacje z Oddziałów (SARP Marketing)

IV wyprawa architektoniczna SARP z POLFERRIES
„Sztokholm i jego okolice oraz Gotlandia”

Ostatnie wolne miejsca - zgłoszenia do 30 lipca 2020.

Termin wyjazdu 28 sierpnia – 2 września 2020 r. Program wyjazdu poniżej.

Dodatkowy  nabór  na  wolne  miejsca  dla  architektów  –  członków  SARP  z  możliwością  udziału  także  osób
towarzyszących (spoza SARP).

Prosimy o  zgłoszenia  mailowe do 30 lipca  2020 (po tym terminie  zapisy  bedą możliwe tylko  w przypadku
dostępności miejsc w hotelu). Koszt uczestnictwa 2.170 złotych za osobę  (dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych)
obejmuje pięć noclegów (kabiny dwuosobowe na promach / pokój dwuosobowy w hotelu, przeprawy promami,
śniadania oraz kolacje, przejazd autokarem, opiekę pilota. Liczba miejsc jest ograniczona wielkością autokaru –
decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Wszelkie  zapytania  i  zgłoszenia  mailowe  prosimy  słać  do  koleżanki  Małgorzaty  Schmidt  –  członka  Zarządu
Głównego SARP: m.schmidt@sarp.pl wraz z kopią na adres: marketing@sarp.pl

ZARYS PROGRAMU:

28 sierpnia 2020 (piątek)

15.00 – zbiórka uczestników w Gdańsku Głównym, przejazd autokarem na terminal, zaokrętowanie
18.00  –  wypłynięcie  z  Gdańska,  prom  Polferries  „NOVA  STAR”,  kolacja  na  promie,  nocleg  w  kabinach
wewnętrznych

29 sierpnia 2020 (sobota)

Śniadanie na promie
12.00 – przypłynięcie do Nynäshamn
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12.30 – przejazd autokarem do Sztokholmu
13.30 – zwiedzanie objazdowe: panorama ze wzgórza Fjällgatan, spacer przy Ratuszu i centrum kongresowym
Waterfront,  czas  wolny,  spacer  w  dzielnicy  mieszkaniowej  Hammarby  Sjöstad,   dojazd  do  największego
sferycznego budynku na świecie Ericcson Globe
17.30 – przejazd autokarem do Nynäshamn, zaokrętowanie
20.05 – wypłynięcie z Nynäshamn promem DESTINATION GOTLAND, kolacja na promie (bez kabin)
23.20 – przypłyniecie promu na Gotlandię do Visby.
Nocleg w hotelu

30 sierpnia 2020 (niedziela)

Śniadanie w hotelu
09.00 – całodzienne autokarowe zwiedzanie atrakcji wysp: Gotlandii i Fårö, w trakcie przerwa na czas wolny
19.45 – wypłyniecie z Visby promem DESTINATION GOTLAND, kolacja na promie (bez kabin)
23.10 – przypłyniecie do Nynäshamn, przejście terminalem na prom Polferries „WAWEL”, nocleg w kabinach
wewnętrznych (bez rejsu – prom cumuje nocą w porcie)

31 sierpnia 2020 (poniedziałek)

Śniadanie na promie
9.00 – zwiedzanie Nynäshamn
10.30 – przejazd autokarem do Mariefred
12.00 – zwiedzanie Mariefred, czas wolny
16.00 – przejazd do Södertålje
17.00 – zwiedzanie Södertålje
19.00 – przejazd do hotelu, kolacja w hotelu, nocleg

1 września 2020 (wtorek)

Śniadanie w hotelu
9.00 – przejazd do Sztokholmu, objazdowe zwiedzanie obiektów architektonicznych: Karolinska Institututet, Norra
Tornen, School of Architecture, 79 & Park
13.00 – czas wolny (alternatywnie indywidualne zwiedzanie Starego Miasta lub Museum Vasa)
15.30 – przejazd autokarem do Nynäshamn, zaokrętowanie
18.00 – wypłyniecie  z  Nynäshamn promem Polferries  „NOVA STAR”,  kolacja  na promie,  nocleg w kabinach
wewnętrznych

2 września 2020 (środa)

Śniadanie na promie
12.00 – przypłynięcie do Gdańska, przejazd do dworca głównego
13.00 – zakończenie wyprawy

Organizator zastrzega możliwość drobnych zmian w programie.

Informacje Handlowe (SARP Marketing)
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RESISTEX – INNOWACYJNY SYSTEM ŚCIAN
ANTYWŁAMANIOWYCH SINIAT

 

Jednym z nowych i ważnych wymagań stawianym ścianom działowym szkieletowym jest odporność na włamania
zgodnie z normą EN1627. Dlatego opracowaliśmy system zbudowany na bazie specjalistycznych płyt gipsowo-
kartonowych Resistex typu DFH2IR, których właściwości umożliwiają uzyskanie odporności na włamanie w klasie
RC3,  a  dodatkowe  elementy  wzmacniające,  takie  jak  płaszcze  z  blach  stalowych,  kraty  stalowe,  profile
wzmocnione typu UAR czy UA, pozwalają nawet na osiągnięcie klasy RC4 czy RC5.

Innowacyjna  struktura  rdzenia  płyt  Resistex  zapewnia  osiągnięcie  niespotykanych  dotąd  parametrów
wytrzymałościowych w zakresie działania sił wyrywających i ścinających, które powstają na skutek mocowanych
obciążeń. Pozwala to na rezygnację z konieczności stosowania dodatkowych elementów wzmacniających, takich
jak płyty konstrukcyjne.

Systemy antywłamaniowe Siniat są chętnie stosowane przez projektantów w  pomieszczeniach wymagających
ochrony  antywłamaniowej,  tj.  strefach  chronionych  w  bankach,  serwerowniach,  strefach  w  obiektach
handlowych  z  drogocennym  zaopatrzeniem,  ściany  miedzy  odrębnymi  mieszkaniami  w  budownictwie
wielorodzinnym  lub  jednorodzinnym  szeregowym.

https://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/products/plyty-g-k/plyta-resistex
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Przegrody antywłamaniowe wg technologii Siniat poddane zostały wymagający testom wytrzymałościowym w
zakresie odporności na włamanie wg normy EN1627 w akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie
Unii Europejskiej, takich jak CERTEST czy ISTITUTO GIORDANO.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź www.siniat.pl

Pobierz broszurę

Inne

DOM ARCHITEKTA SARP ZAMEK TUCZNO - APEL o
WSPARCIE

Wspólna  sprawa  -  DOM  ARCHITEKTA  SARP  ZAMEK
TUCZNO -  Apel  o wsparcie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie SARP i Sympatycy SARP

wszyscy wokoło znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Epidemia koronawirusa spadła na nas nieoczekiwanie, a jej
skutki są tragiczne w wielu obszarach naszej działalności.
Zagrożone są nasze zdrowie i życie. Epidemia uderzyła w nasze firmy, w nas jako pracodawców i w nas jako
pracowników. Uderzyła też w nasz majątek, ten prywatny i ten,
będący naszą wspólną stowarzyszeniową własnością.

Po latach dewastacji Zamku Tuczno przez nieuczciwego najemcę, po latach zmagań sądowych o odzyskanie naszej
własności, 3 lata temu, w maju 2017 r. uruchomiliśmy ponownie Dom Architekta SARP Zamek Tuczno. Przez te 3
lata odrobiliśmy straty,  zamykając 2018 i  2019 r.  niewielkim dochodem. Obiecująco otworzyliśmy ten rok z
ambitnymi planami dalszego rozwoju.  Założenia wydawały się  realne do spełnienia.  Świadczył  o  tym pakiet
rezerwacji na ten rok, z licznymi dużymi imprezami i szkoleniami. Niestety epidemia uderzyła w nas boleśnie.
Wszystkie  imprezy  od marca  do lipca  zostały  odwołane.  Zmuszeni  byliśmy praktycznie  zamknąć  działalność
Zamku.  Rozwiązaliśmy umowy o  pracę  z  częścią  załogi  (z  oczywistych  względów kosztowych tą  najbardziej
doświadczoną). Osobom na umowę zlecenie zawiesiliśmy wykonanie umów. W drastyczny sposób obcięliśmy
koszty.  Jednakże  działanie  Zamku,  nawet  zamkniętego,  generuje  znaczne  koszty,  nie  dając  jakichkolwiek
przychodów.

https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/resistex-system-scian-antywlamaniowych
https://www.siniat.pl/pl-PL/download/file/pl/9c01a360dfce4f978dbdabdc007d8e2f/resistex-system-scian-antywłamaniowych-katalog-rozwiazan?rev=40b522e2-e865-4cf7-bde8-ed6b4e87cf27
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Zakładamy, że epidemia skończy się w maju lub czerwcu. W zależności od sytuacji będziemy zdolni do wznowienia
działalności od lipca lub sierpnia. Ciężko pracujemy nad
przełożeniem niektórych rezerwacji. Jednakże Zamek musi do tego czasu przetrwać. Zamek potrzebuje pieniędzy
natychmiast,  bowiem  brak  planowych  przychodów  w  marcu  i  kwietniu  spowodował  nagły  brak  płynności
finansowej  i  niemożność  realizacji  lutowych,  marcowych  i  bieżących  zobowiązań  (płace,  dostawy,  energia).
Zaległości płatnicze gwałtownie rosną.
Zwracam się do wszystkich członków SARP, do Sympatyków Zamku o pomoc w przetrwaniu.
Można to zrobić na dwa sposoby.

1. Darowizna na rzecz Zamku - cegiełka pomocowa w dowolnej wysokości.

Darowiznę proszę wpłać na konto: 47 1020 2847 0000 1102 0160 4131
PKO BP O. Wałcz
Zamek w Tucznie sp. z o.o.
78-640 Tuczno
ul Zamkowa 1
koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA

Lista Darczyńców dostępna jest na stronie: http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12

2. Zakup voucherów na pobyty w Zamku w przyszłym terminie. Proponujemy atrakcyjne ceny szczególnie dla
członków SARP (realizacja do końca 2021 r.):
1 voucher = 1 osobodoba - zawiera: nocleg w pokoju standard 2-4 osobowym, lub apartamencie, śniadanie i
obiadokolację - w cenie:
- 135,00 zł dla członków SARP, pokój standard,
- 145,00 zł dla pozostałych osób, pokój standard,
- 175,00 zł dla członków SARP w Apartamencie,
- 185,00 zł dla pozostałych osób w Apartamencie,
- 95,00 zł dzieci członków SARP w wieku 6-12 lat,
- 105,00 zł dzieci pozostałych osób w wieku 6-12 lat
dzieci do 6 lat bezpłatnie
dzieci powyżej 12 lat jak dorośli
(Podane vouchery nie mają zastosowania w terminach świątecznych: 24-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021, 2-
5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022).

Sposób zakupu voucherów jest prosty.
Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131
PKO BP O. Wałcz
Zamek w Tucznie sp. z o.o.
78-640 Tuczno
ul Zamkowa 1
koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adres mailowy wpłacającego
(na ten adres będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów).

UWAGA!
Jeśli ktoś będzie chciał fakturę za pobyt musi podać swój NIP w momencie zakupu vouchera

http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12
http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12
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http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12

Inne

VOCHERY pobytowe w Zamku Tuczno

VOCHERY pobytowe w Zamku Tuczno

ważne do końca 2021 r.:

Zachęcamy do odpoczynku w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i jeziorami, renesansowym
Zamku Wedlów w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim. Okolica jest przepiękna, połączone rzekami pełne ryb jeziora,
obfitujące w grzyby i zwierzynę lasy, naturalne krajobrazy Parku Drawieńskiego znakomicie nadają się na piesze,
rowerowe,  kajakowe,  motocyklowe  wycieczki.  Oferujemy  liczne  atrakcje,  organizujemy  indywidualne  oraz
grupowe zajęcia  integracyjne w plenerze jak:  wycieczki  rowerowe,  spływy kajakowe,  rajdy  off-road,  pokazy
rycerskie, podchody w lesie i wiele innych. Zamek to znakomite miejsce wypadowe do okolicznych zabytków i
ciekawych miejsc.

http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12
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Vouchery na usługi hotelowe w pokoju 2-4 osobowym lub apartamencie już:

od 95 PLN / za osobonoc

Zakup voucher do zrealizowania w dowolnym okresie do końca 2021 r.
Zachęcamy do odpoczynku w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i jeziorami, renesansowym
Zamku Wedlów w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim.

Voucher (1 osobodoba) zawiera:

nocleg w Zamku w pokoju hotelowym lub apartamencie,●

śniadanie (stół szwedzki) w Restauracji Zamkowa,●

obiadokolacja serwowana w Restauracji Zamkowa,●

Do dyspozycji Państwa są również:

zamkowa sala zabaw dla dzieci,●

Sala Kominkowa z żywym ogniem z kominka,●

sala bilardowa z barkiem w podziemiach Zamku,●

bezpłatny parking,●

bezpłatne WiFi w całym Zamku.●

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Opłata klimatyczna 2 PLN/osoba/doba płatna na miejscu.
Czworonożni przyjaciele mile widziani (opłata 15 PLN za dobę).

Ceny voucherów:

135,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
145,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla osób niebędących członkiem SARP●

Dodaj do koszyka
175,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
185,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla osób niebędących członkiem SARP●

http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=11
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=12
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=13
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Dodaj do koszyka
95,00 PLN (osobonoc) dzieci członków SARP – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka
105,00 PLN (osobonoc) dzieci pozostałych osób – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka

Dzieci w wieku do lat 6 - bezpłatnie w pokoju rodziców na obecnych łóżkach. Dzieci powyżej 12 lat traktowane
są jak dorośli.
Doba hotelowa 15:00-12:00

Sposób zakupu voucherów:
Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:

PKO Bank Polski S.A.
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

ZAMEK TUCZNO
ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno

koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adresem mailowym wpłacającego
(na ten adres mailowy będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów).

UWAGA!
Jeśli ktoś będzie chciał fakturę za pobyt musi podać swój NIP w momencie zakupu vouchera!!!

Rozliczenie nastąpi w momencie ustalania terminów pobytu z recepcją wg stawek powyżej.
Ewentualna nadwyżka wynikająca z konkretnych rezerwacji będzie możliwa do wykorzystania w gastronomii
(bez alkoholu) po cenach bieżących.
Zakupione vouchery nie mają zastosowania w terminach świątecznych: 24-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021,
2-5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022 r.

www.zamek-tuczno.com.pl
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12

Odeszli od nas (SARP Poznań)

Wspomnienie po zmarłym architekcie - Krzysztof
Wiza (1935-2020), SARP i WOIA RP

http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=14
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=16
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=17
http://www.zamek-tuczno.com.pl/
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12
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Krzysztof Wiza urodził się 10 listopada 1935 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki
Wrocławskiej  uzyskując  13  stycznia  1960  roku  tytuł  magistra  inżyniera  architekta,  przedstawiając  projekt
Biblioteki  Publicznej we Wrocławiu.

W lipcu 1968 roku, decyzją Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania, otrzymał uprawnienia budowlane w
specjalności  architektonicznej  do  projektowania  bez  ograniczeń.  W  1988  roku  uzyskał  uprawnienia  do
projektowania w planowaniu przestrzennym.
Pracę zawodową rozpoczął w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego PROZAMET Oddział
Poznań współpracując  z  architektami:  Zenonem Stępniowskim i  Andrzejem Pajzdreskim.  W tamtym okresie
projektował w zespole m.in. Fabrykę Ogniw i Baterii „Centra” w Poznaniu, Fabrykę Okuć w Buku, Fabrykę Sprzętu
Rolniczego w Inowrocławiu, Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu, Halę Wystawową nr 14 A na terenie MTP,
Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Kiekrzu. Opracowywał także plany szczegółowe m.in. śródmieścia Gostynia
i Obornik, terenów przemysłowych w Pleszewie oraz plan ogólny Wolsztyna.

W czerwcu 1961 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu. W 1974 roku
otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi  w Rozwoju Województwa Poznańskiego.  W lutym 2002 roku został
członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Pasjonował się fotografią. Fotografował szczególnie obiekty architektoniczne w ciekawych ujęciach zarówno w
ciągu dnia, jak i nocą. Lubił swoimi zdjęciami obdarowywać Przyjaciół…..

Zmarł 4 lipca 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lipca 2020 roku na poznańskim Cmentarzu
Junikowo.


