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Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

WYRÓŻNIENIA SARP I. STOPNIA – ZŁOTE ODZNAKI
SARP

Zarząd Główny SARP w dniu 21.06.2015 r. przyznał Wyróżnienia SARP I-go stopnia – Złote Odznaki SARP:

członkom Oddziału SARP w Białymstoku: kol. Agnieszce Urszuli Dudzie, kol. Bartoszowi Jerema Czarneckiemu,

członkom Oddziału SARP w Krakowie:  kol.  Marcie Annie Urbańskiej,  kol.  Stanisławowi Juchnowiczowi,  kol.
Januszowi Sepiołowi,

członkom Oddziału SARP w Olsztynie: kol. Izabelli Ossowskiej-Rożen, kol. Sławomirowi Hryniewiczowi,

członkom Oddziału SARP w Opolu: kol. Antoniemu Domiczowi, kol. Zdzisławowi Cwynarowi,

członkom  Oddziału  SARP  w  Rzeszowie:  kol.  Alicji  Strojny,  kol.  Matyldzie  Damian,  kol.  Stanisławowi
Wierciochowi,  kol.  Jolancie  Fedaczyńskiej,  kol.  Renacie  Święcińskiej,  kol.  Bartoszowi  Dziochowi,  kol.
Władysławowi Słabemu,

członkom Oddziału SARP w Zielonej Górze: kol. Jolancie Panz-Burkiewicz, kol. Krystynie Goińskiej, kol. Piotrowi
Krysztopowi, kol. Halinie Łowejko.

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Oddziałów SARP.

Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE w
ODDZIAŁACH SARP

Prezydium ZG SARP zaakceptowało propozycje kolejnych terminów Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych
Oddziałów SARP:

02.10.2015 – Białystok – Prezydium ZG reprezentował będzie kol. Z. Reszka,
10.10.2015 – Opole – Prezydium ZG reprezentował będzie kol. K. Ozimek,
23.10.2015 – Kielce – Prezydium ZG reprezentował będzie kol. K. Ozimek,
23.10.2015 – Słupsk – Prezydium ZG reprezentował będzie kol. Z. Reszka,
24.10.2015 – Kraków - Prezydium ZG reprezentował będzie kol. M. Ścisło,
07.11.2015 – Katowice – Prezydium ZG reprezentował będzie kol. M. Ścisło.
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Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

W dniu 3 czerwca 2015 r. z okazji Święta Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia
państwowe. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał na wniosek Zarządu Głównego SARP - dr arch.
Bolesław Stelmach.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1451,dziekuje-za-zaslugi-w-drodze-ku-polskiej-wo
lnosci.html

Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

KONKURS SARP NR 962

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie:

Zamawiający:
Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-1101 Olsztyn
Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie, ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn

Warunki konkursu oraz dodatkowe informacje, znajdują się pod adresem:  

http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architekt
onicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olszty

Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

DOMY JEDNORODZINNE W KRAJACH GRUPY
WYSZEHRADZKIEJ 2015

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do kolejnej, VIII edycji wystawy „Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy
Wyszehradzkiej”.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie:
- 3 zdjęć (nie więcej) domu jednorodzinnego, zrealizowanego w latach 2014-2015 (w formacie  jpg., tif.; min. 300
dpi; co najmniej 1200x3000 pxl.) + wydruku zdjęć w formacie A4
- 1 zdjęcia ID architekta 4x4 cm, 300 dpi

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1451,dziekuje-za-zaslugi-w-drodze-ku-polskiej-wolnosci.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1451,dziekuje-za-zaslugi-w-drodze-ku-polskiej-wolnosci.html
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olszty
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olszty
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- opisu po polsku i angielsku, tzn. nazwa i lokalizacja domu, nazwa pracowni i nazwiska architektów + wydruku w
formacie A4

Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami prosimy dostarczyć do dnia 17 lipca 2015, do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA
INTEGRACYJNA BDA-SARP

Tegoroczny finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz z towarzyszącymi mu
warsztatami odbył w dniach 12-15 czerwca br. w Warszawie.
Warsztaty powadzone przez arch. Karola Langie oraz Ewę Zielińską ze stowarzyszenia „Miastodwa”, odbyły się na
osiedlu Domków Fińskich na Jazdowie.
Część konkursowa Nagrody, podczas której 18 uczestników finału prezentowało swoje prace przed Jury, miała
miejsce 14 czerwca w Pawilonie Wystawowym SARP.

Jury w składzie: arch. Jacek Lenart (przewodniczący Jury), arch. Erhard An-He Kinzelbach (członek Jury), arch. Ewa
Kuryłowicz(członkini Jury), arch. Elke Reichel (członkini Jury), Grzegorz Stiasny (członek Jury), arch. Karol Langie
(sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu), dr Olaf Bahner (sekretarz organizacyjny ze strony BDA,
bez prawa głosu), postanowiło przyznać:

Grand-prix ex-aequo

arch. Hannesowi  Schmidtowi z Bauhaus-Universitat Weimar. Jego praca pod tytułem „LUECKE – tymczasowa
restauracja w Weimarze” wykonana została pod kierunkiem prof. Bernda Rudolfa.

Praca ta składa się z projektu, realizacji i prowadzenia czasowego pawilonu restauracji z herbarium na terenie
rodzimego uniwersytetu.
Jury  doceniło  mocne  akcentowanie  części  realizacyjnej  projektu  i  sposób  jej  dopilnowania.  W  świecie
zawodowym, gdzie młodzi architekci mają coraz mniej okazji materializacji swoich projektów na wczesnym etapie
kariery,  „LUECKE”  stanowi  przykład  doskonałego  pomysłu  wspartego  przekonaniem,  konsekwencją  i  wiedzą
praktyczną, co zaowocowało wzbogaceniem tkanki miasta – już na etapie studiów uniwersyteckich.
Projekt uznano również za niezwykle przekonujący, jeśli  chodzi o odniesienia w nim zawarte w stosunku do
kwestii rozwoju zrównoważonego we współczesnej architekturze.

Grand-prix ex-aequo otrzymała także

arch. Klara Charlotte Bindl z RWTH Aachen University. Jej praca pt. “Laleburg I jego drugi ratusz”, wykonana
została pod kierunkiem prof. Anne-Julchen Bernhardt.
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Rysunkowo-tekstowa księga oparta jest na oryginalnej, XVI-wiecznej, przewrotnej historii typu sowizdrzalskiego.
Teoretyczna interpretacja tej  opowieści,  w której  niezbyt rozgarnięci,  lecz przez to bardzo ludzcy obywatele
przystępują do budowy drugiego ratusza swojego fikcyjnego miasta Lanebergu, w dzisiejszych czasach opowiada
w poetycki sposób o podstawowych wartościach architektury i obawach związanych z jej powstawaniem.
Praca pokazuje,  że podstawą twórczości  architektonicznej  mogą też być ludzkie ułomności  –  nierozerwalnie
związane z działalnością każdej społeczności. Ten filozoficzny, socjo-kulturowy temat ambiwalencji dobrych i złych
intencji leżących u podstaw architektury wciąż pozostaje aktualny, pomimo iż oryginalny manuskrypt na którym
opiera się praca powstał w 1594 roku. 

Jury  13-tej  edycji  Dorocznej-Polsko  Niemieckiej  Nagrody  BDA-SARP  2015  postanowiło  również  przyznać
trzy równorzędne wyróżnienia:

arch. Karolinie Wierzbickiej z Politechniki Wrocławskiej. Praca pod tytułem „Central Park Wrocław”, wykonana
została pod kierunkiem dr Jerzego Gomółki. 

Wyróżnienie przyznano za odważną próbę pozbycia się dziedzictwa infrastruktury XX wieku (wielkiego węzła
komunikacyjnego w centrum miasta i odzyskania przestrzeni zajętej przez ruch samochodowy dla mieszkańców.
Porostawione estakady obsadzone zielenią, przecinające staw utworzony w miejscu ronda są znakiem przejścia
kultury inżynieryjnej wydajności i traktowania przestrzeni jako zasobu podlegającego eksploatacji, ku cywilizacji
XXI wieku, od której oczekujemy restytucji przestrzeni współżycia człowieka i natury.

Równorzędne wyróżnienie Jury postanowiło przyznać również

pracy arch. Sophii Martinetz z Technische Universitat Braunschweig . Promotorem pracy pod tytułem “Demos i
desmos – centrum obsługi gości niemieckiego Bundestagu” był prof. Volker Staab.

Wyróżnienie  przyznano za  projekt  strefy  pieszej  z  centrum informacyjnym ulokowanych  pośród  najbardziej
prestiżowych  gmachów  państwa,  proponujący  ludzką  „demokratyczną”  skalę,  nie  zaburzając  przy  tym
monumentalnego „genius loci”.

Jury przyznało kolejne równorzędne wyróżnienie

projektowi  wykonanemu  przez  arch.  Marcina  Ewý  z  Krakowskiej  Akademii  im.  A.  Frycza-Modrzewskiego.
Promotorem pracy o tytule „Nowy Kleparz 2.0” był prof. Artur Jasiński.

Jury  doceniło  wybór  problemu  zauważonego  w  tkance  urbanistycznej  Krakowa,  z  jego  części  historycznej,
niemniej zaniedbanej. Lokalizację stanowi prominentny plac Nowy Kleparz, zajęty przez targ działający w ciągu
dnia, zamierający wieczorem, zużywający cenną publiczną przestrzeń miasta.
Autor  zaprezentował  rozwiązanie  umożliwiające  utrzymanie  społecznie  aktywnej  przestrzeni  handlowej  w
godzinach dnia i uwolnienie tej przestrzeni w godzinach wieczornych dzięki zastosowaniu środka i koncepcji czysto
architektonicznych.
Propozycja wpisuje się w katalog dobrych urbanistycznych projektów rewitalizacyjnych dla współczesnych miast,
które powinny być elastyczne, wielofunkcyjne i inspirujące dla mieszkańców.

(Uzasadnienia na podstawie tekstów sporządzonych przez Sędziów opracował: Karol Langie)

Uroczystość wręczenia Nagrody połączona z prezentacją prac konkursowych odbyła się 15 czerwca 2015 r. o
godz. 13.00 w Pawilonie Wystawowym SARP w Warszawie, ul. Foksal 2.
Nagroda  otrzymała  Patronat  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  oraz  wsparcie  Fundacji  Współpracy  Polsko-
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Niemieckiej.
Patronat medialny nad Nagrodą objął ARCH, natomiast Partnerem wydarzenia była GIRA.

 

INFORMACJE OGÓLNE O NAGRODZIE:

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego przez 16 lat
konkursu  na  najlepszą  pracę  dyplomową w dziedzinie  architektury  przemysłu  w którym brali  udział  młodzi
architekci  z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to projekt dyplomowy magisterski,
którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.
Zgodnie z tradycją, Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP odbywa się każdego roku w
maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech.
Zarówno strona niemiecka, jak i polska występuje organizując Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną
BDA  –  SARP  o  patronat  odnośnego  Ministra.  Na  uroczystość  ogłoszenia  wyników  rywalizacji  zapraszani  są
Ambasadorowie Niemiec w Polsce oraz przedstawiciele instytucji niemieckich działających w Polsce; jeśli finał
odbywa się w Niemczech zapraszany jest Ambasador Polski w Niemczech.
Celem Nagrody  jest  promocja  współpracy  i  integracji  środowiskowej  młodych  architektów Niemiec  i  Polski
poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury,  a także wspieranie wzajemnych
kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Współpraca pomiędzy SARPem a BDA to również prezentowanie prac finałowych, m.in.  podczas corocznego
szczecińskiego Westivalu.

W roku ubiegłym wystawa pokonkursowa w Szczecinie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyli na
nią licznie nie tylko uczestnicy Westivalu, ale również polscy i niemieccy finaliści oraz przedstawiciele BDA.

Wystawa pokonkursowa prezentowana była również w siedzibie BDA.
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Autodesk Revit LT

Autodesk Revit LT dostępny dla każdego architekta.

Kup program w pakiecie 20% taniej
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Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty cenowej AEC Design na zakup funkcjonalnego oprogramowania
Autodesk Revit LT z 3-letnią aktualizacją oraz bezpłatnym wdrożenie w pakiecie za jedyne 6990 PLN.

Pakiet promocyjny zawiera:
- oprogramowania Autodesk Revit LT
- 3-letnią aktualizację
- 3-dniowe szkolenie z Międzynarodowym Certyfikatem Autodesk
- telefoniczną lub mailową opiekę trenera przez 60 dni od zakończenia szkolenia

Kup program, przyjdź na szkolenie, zacznij pracę od zaraz!

Rozwiązanie Autodesk Revit LT 2016 to lżejsza i tańsza wersja popularnego programu Revit Architecture, które
dedykowane jest specjalistom z branży architektoniczno-budowlanej, w szczególności działającym w małych i
średnich biurach i pracowniach, którzy chcą wykorzystać zalety modelowania informacji o budynku (BIM).

Zaoszczędź 20% na oprogramowaniu, dzięki któremu:

- wdrożysz BIM - trójwymiarowe modelowania informacji o budynku
-  zwiększysz  wydajność  pracy  –  modelowanie  konstrukcyjne,  modelowanie  architektoniczne  3D,  importy  i
eksporty
- poprawisz komunikację i koordynację działań wewnątrz zespołu projektowego - łączenie plików z innych aplikacji
Revit, funkcja elementów oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików
- skrócisz proces tworzenia gotowej dokumentacji technicznej - linie i komponenty szczegółu2D, śledzenie wersji,
wymiarowanie, oznaczanie i opisywanie, etapy, zestawienia, przedmiary materiałów

ZADZWOŃ:

22 746 05 30
696 988 403
501 094 251

NAPISZ:

info@aecdesign.pl
AEC Design
ul. Głogowska 31, 01-743 Warszawa

www.aecdesign.pl

D o w i e d z  s i ę  w i ę c e j :  
http://aecdesign.pl/index.php/component/k2/item/333-autodesk-revit-lt-dostepny-dla-kazdego-architekta-kup-p
rogram-w-pakiecie-20-taniej

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

http://www.aecdesign.pl/
http://aecdesign.pl/index.php/component/k2/item/333-autodesk-revit-lt-dostepny-dla-kazdego-architekta-kup-program-w-pakiecie-20-taniej
http://aecdesign.pl/index.php/component/k2/item/333-autodesk-revit-lt-dostepny-dla-kazdego-architekta-kup-program-w-pakiecie-20-taniej
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Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i
Efektywności Energetycznej
Architekcie, tutaj musisz być!
 
W dniach 22-24 września w Warszawskim Centrum EXPO XXI  odbędzie się  piąta edycja  Międzynarodowych
Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej.
 
Od 2011 roku Targi te oraz towarzyszące im konferencje stanowią platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń z
zakresu sektora energetycznego na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej. To doskonałe miejsce spotkań
dla  architektów  i  projektantów  aktywnych  na  polu  OZE  i  zainteresowanych  najnowszymi  rozwiązaniami  w
dziedzinie OZE, budownictwa i renowacji.
Podczas targów będzie okazja do zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami oraz z innowacyjnymi produktami
takich  firm jak  Daikin,  która  jest  światowym liderem na  rynku  rozwiązań  HVAC,  czy  firmy  Astat  oferującą
kompleksowe rozwiązania związane z ograniczeniem kosztów energii w budynkach. 
Pierwszego dnia RENEXPO® Poland odbędzie się organizowany przez Polską Organizację Rozwoju Technologii
Pomp  Ciepła  (PORT  PC)  ,,IV  Kongres  PORT  PC'',  którego  celem  będzie  przedstawienie  nowych  możliwości
polskiego  rynku;  wskazanie  na  rentowność  pomp  ciepła  przede  wszystkim  w  odniesieniu  do  budynków
energooszczędnych. Natomiast ostatniego dnia targów odbędzie się Forum Pomp Ciepła, podczas którego firmy z
branży zaprezentują swoje produkty oraz usługi.
Kolejnym ważnym tematem podczas targów będzie fotowoltaika.  Targi  RENEXPO® Poland skupiają w Polsce
największy odsetek firm z tej branży i są miejscem spotkania branży PV z polski i nie tylko. 
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki  we współpracy z REECO Poland po raz piąty organizuje  Międzynarodową
Konferencję Fotowoltaiki w Polsce w ramach której eksperci, przedstawiciele przemysłu PV, władz państwowych i
samorządowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych  będą dyskutowali na temat szans oraz barier na
drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Konferencja PV co roku gromadzi dużą liczbę uczestników i cieszy się
wielkim uznaniem, dlatego nie może zabraknąć nikogo, kto w jakikolwiek sposób jest powiązany z ta branżą.
Ponadto odbędzie się również bezpłatne ,,4-te Forum PV''.
W ramach targów odbędą się również takie wydarzenia jak: 4-te Forum Biogazu, 4-ta Konferencja na Temat
Biopaliw,  2-gie  Forum  Energia  i  Obiekty  Wielkopowierzchniowe,   1-szy  Kongres  Stowarzyszenia  Branży
Fotowoltaicznej oraz Piąta Polska Konferencja Hydroenergetyczna.
Odwiedzający  targi  RENEXPO®  Poland,  będą  mieli  okazję  miedzy  innymi  zapoznać  się  z   kompletnymi
rozwiązaniami umożliwiającymi uzyskiwanie prądu z promieniowania słonecznego, które zaprezentuje firma IBC
SOLAR.  Obecna  na  targach  będzie  również  firma  RENUSOL  GmbH,  która  od  1997  roku  specjalizuje  się  w
zaawansowanych rozwiązaniach dla instalacji systemów fotowoltaicznych na wszystkich rodzajach dachów, firma
SELFA GE S.A.,  polski  producent elementów grzejnych i  modułów fotowoltaicznych zaprezentuje nowatorską
technologię wykorzystywaną do produkcji modułów PV: automatyczny system potrójnej kontroli, bezdotykowe
lutowanie gorącym powietrzem oraz laminację w głębokiej próżni. Na targach swoją obecność potwierdziły także
tak wiodące firmy w branży jak miedzy innymi Jinko Solar, FreeVolt, BRUK-BET  Sp. z o.o., Fronius International
GmbH, Frankensolar CZ s.r.o. czy Remor. "Na tych targach nie może zabraknąć nikogo, kto profesjonalnie  zajmuje
się energia odnawialna a przede wszystkim pompami ciepła i fotowoltaika" mowi Project Manager RENEXPO®
Poland Małgorzata Bartkowski. Jednak targi skierowane są nie tylko do profesjonalistów, przyjęta ustawa skłania
się ku prosumentom stąd też i oni są ważną grupą docelową targów. Podsumowując: na RENEXPO® Poland trzeba
być - tutaj każdy znajdzie cos dla siebie.
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Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji online na www.renexpo-warsaw.com.
 
REECO Poland Sp. z o.o. 
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16
Fax: +48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

Transformacja energetyczna gospodarstwa
domowego

Maksymalne wykorzystanie Słońca

Już dzisiaj, każdy dom może maksymalnie wykorzystywać Słońce: do ogrzewania i wentylacji budynku, jak również
do  produkcji  własnego  prądu.  Viessmann  proponuje  kompletne  rozwiązanie  systemowe,  gdzie  rekuperator
aktywnie współpracuje z pompą ciepła wykorzystując ciepło z gruntu, wody lub powierza atmosferycznego. A
pompa ciepła i rekuperator, zasilane są darmowym prądem produkowanym przez własną elektrownię słoneczną.

Własna elektrownia słoneczna

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Bezpłatny prąd solarny
można wykorzystać do zasiania odbiorników energii elektrycznej w domu (np. oświetlenie, urządzenia RTV i AGD),
a jego nadmiar odprowadzić za wynagrodzeniem do publicznej sieci energetycznej. Jednak, już dzisiaj dostępne są
rozwiązania, w których darmowy prąd słoneczny można maksymalnie wykorzystać na własne potrzeby - również
do ogrzewania, chłodzenia domu i do zasilania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła. 
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Viessmann oferuje innowacyjną koncepcję instalacji fotowoltaicznej z pompami ciepła i rekuperatorem, która
pozwala maksymalnie wykorzystać bezpłatny prąd solarny i ciepło z gruntu, wody lub powietrza. Gdy instalacja
fotowoltaiczna Vitovolt dostarcza więcej prądu niż wykorzystują domowe urządzenia elektryczne automatycznie
załącza się pompa ciepła, która ogrzewa dom, ciepłą wodę użytkową lub chłodzi pomieszczenia w budynku. Jeśli w
danym momencie dom nie potrzebuje ogrzewania, ciepło może być magazynowane w tzw. zbiorniku buforowym.
W ten sposób, zmagazynowane w ciągu dnia ciepło, możne zostać wykorzystane do ogrzewania również w nocy.
Ilość prądu solarnego, którego nie zużyły domowe urządzenia elektryczne, mierzona jest przez licznik energii i
zgłaszana pompie ciepła. Na tej podstawie pompa wie ile prądu solarnego ma do dyspozycji w danej chwili.
Uwzględnia  przy  tym  stan  naładowania  zbiornika  ciepłej  wody  użytkowej,  zasobnika  buforowego,  sposób
korzystania z ogrzewania i chłodzenia domu, jak również instalacji wentylacyjnej.

Skuteczne ogrzewanie ciepłem z powietrza

W koncepcji maksymalnego wykorzystania bezpłatnego prądu solarnego na własne potrzeby istotną rolę odgrywa
pompa ciepła - im pracuje efektywniej tym potrzebuje mniej prądu. Do dyspozycji mamy pompy wykorzystujące
ciepło z powietrza atmosferycznego, gruntu i wody gruntowej – o wysokiej efektywności pracy.
Już  dzisiaj  pompy  efektywnie  wykorzystują  ciepło  z  zimnego  powietrza,  nawet  o  temperaturze  -20°C.  Przy
mroźnym powietrzu, pompy ciepła Vitocal produkują ponad 2 razy więcej energii cieplnej niż zużywają prądu
(COP>2).
Jeśli  dom wyposażony  jest  w instalację  gazu,  łatwo można  zastosować  pompę ciepła  w obecnej  instalacji.
Hybrydowa pompa ciepła Vitocaldens 222-F to kompaktowe urządzenie, w którym znajduje się powietrzna pompa
ciepła Vitocal 200-S i wysokosprawny kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W, zasilany gazem ziemnym lub
płynnym. Na zewnątrz budynku znajduje się jednostka zewnętrzna modułu pompy ciepła. Jednostka montowana
wewnątrz  wyposażona jest  w:  osprzęt  modułu pompy ciepła,  kocioł  gazowy i  zasobnik warstwowy c.w.u.  o
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pojemności  130 litrów o wydajności  182 l/10 min c.w.u.  o  temperaturze  45°C.  Całe  urządzenie  potrzebuje
niewielkiej powietrzni podłogi do jego ustawienia, bo tylko: 595x600 mm.
Dodatkowa zaleta hybrydy to brak konieczności stosowania zasobnika buforowego wody grzewczej w instalacji z
grzejnikami lub z zasilanym bezpośrednio ogrzewaniem podłogowym (bez zaworu mieszającego). Zmniejsza to
ilość potrzebnego miejsca i obniża koszty inwestycji.
Pracą kotła  i  pompy ciepła  w Vitocaldens  222-F  steruje  regulator  pogodowy Vitotronic  200 typ WO1C.  Na
podstawie cen prądu i gazu, stale kontroluje koszty ogrzewania. W pierwszej kolejności wybiera najtańszy w
danym momencie sposób ogrzewania. Regulator przystosowany jest do współpracy z instalacją fotowoltaiczną.
Pozwala maksymalnie wykorzystać darmowy prąd ze słońca na własne potrzeby, również do ogrzewania domu. 

Dzięki  zwiększeniu  zużycia  prądu  solarnego  na  potrzeby  własne  wyraźnie  wzrasta  opłacalność  inwestycji  w
instalację fotowoltaiczną. A, dzięki wykorzystaniu darmowej energii elektrycznej rośnie opłacalność stosowania
pomp ciepła oraz wentylacji z odzyskiem ciepła. Jeszcze większą opłacalność inwestycji uzyskać można korzystając
z dotacji, np. program Prosument.
Oferta  urządzeń  firmy  Viessmann  obejmuje  prawie  cały  zakres  przedsięwzięć,  których  program  Prosument
dotyczy: kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kompletne systemy fotowoltaiczne; technologie
biogazowi  również  leżą  w  zakresie  oferty  firmy.  Zawiera  wszystko  co  potrzebne  żeby  uniezależnić  się  od
tradycyjnych paliw i energii – wszystko dostarczane z jednej ręki

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Markiza VMZ Solar do okien pionowych

To odpowiednie połączenie skutecznej ochrony pomieszczenia przed nagrzewaniem z najwyższym komfortem
obsługi. Markiza VMZ Solar zapewnia osiem razy skuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem pomieszczenia w
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porównaniu  z  zasłonami  wewnętrznymi,  umożliwiając  jednocześnie  dopływ  naturalnego  światła  i  kontakt
wzrokowy z otoczeniem. Posiada system automatycznego uruchamiania w zależności od nasłonecznienia. Przy
dużej ilości słońca markiza samoczynnie się rozwija a gdy jest pochmurno zwija zwiększając napływ naturalnego
światła. Dzięki markizie możemy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z klimatyzacji, która generuje wysokie
koszty eksploatacji. Co więcej rozwinięta markiza w ciągu chłodnych nocy chroni wnętrze przed stratami ciepła
obniżając rachunki za ogrzewanie. Markiza poprawia współczynnik przenikania ciepła okna aż do 16%. FAKRO.

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

Kongres Oświetleniowy LED Polska 2015

SARP został patronem pierwszego w Polsce wydarzenia poświęconego wyłącznie technologii LED w oświetleniu.
Kongres Oświetleniowy LED Polska to wykłady połączone ze stoiskami informacyjnymi firm.
Prelegentami  będą  eksperci  w  dziedzinie  najnowszych  trendów  oświetleniowych  oraz  przedstawiciele
najlepszych ośrodków badawczo-rozwojowych. Najwięksi globalni gracze branży oświetleniowej  przedstawią
profesjonalne rozwiązania techniczne.
Kongres odwiedzą: architekci,  biura projektowe oświetlenia,  wykonawcy oświetlenia,  przedstawiciele działów
inwestycyjnych  miast  i  gmin,  zakłady  energetyczne,  służby  utrzymania  ruchu,  producenci  oświetlenia,
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dystrybutorzy oświetlenia, hurtownie elektrotechniczne.

Dla słuchaczy udział w Kongresie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest Akademia LED. Partnerem został Pol-lighting.

Więcej na http://www.akademialed.pl/kongres-oswietleniowy-led-polska/

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

http://www.akademialed.pl/kongres-oswietleniowy-led-polska/
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Magis
Ciesz się latem z Magis!  Odkryj duży wybór produktów odpowiednich na zewnątrz!
Silne i oryginalne propozycje Magis, włoskiej marki, specjalizującej się w nowoczesnym stylu, są źródłem inspiracji
w układzie przestrzeni zewnętrznej.
Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z nowego katalogu , "Magis-Home":  pokazuje on jak w mądry i zabawny
sposób można mieszać różne produkty.
Pełen katalog można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zarządu Głównego SARP w Warszawie.
 

Chair_One, chair design Konstantin Grcic ; Baguette, table design Ronan & Erwan Bouroullec 
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Piña, low chair + foot-stool design Jaime Hayón



Biuletyn SARP
nr 6/2015, 14.07.2015 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 6/2015 | 17

Pipe, chair design Jasper Morrison; First, table design Stefano Giovannoni

Folly, bench design Ron Arad

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

Finał konkursu Entra Excellence Award

Dobiegł końca prowadzony przez nas konkurs Entra Excellence Award 2015 i wyłoniliśmy zwycięzców pierwszej
edycji. Ilość, pomysłowość i wysoka jakość prac, które do nas wpłynęły napawa optymizmem. Jurorzy bardzo
wysoko  oceniali  zarówno  poziom  jakościowy  wizualizacji  ale  przede  wszystkim  kreatywność  uczestników
konkursu. Drzwi ukryte mają inspirować i popychać do rozwoju i przecierania nowych szlaków. Ten cel został
osiągnięty.

Jury konkursu

Skład konkursowego Jury stworzyły osoby różnych profesji związanych na wiele sposóbów z projektowaniem. I tak
wśród jurorów znaleźli się:

Wiesław  Jackiewicz  –  właściciel  firmy  Entra  oraz  marek  Asilo,  Entra  i  Discret.  Pomysłodawca  i  twórca
nowatorskiego  i rewolucyjnego podejścia do produkcji i montażu drzwi ukrytych. Pasjonat prostego i użytecznego
designu.  Swoje  wieloletnie  doświadczenie  w  produkcji  drzwi,  wykorzystuje  do  tworzenia  coraz  bardziej
zaawansowanych technologicznie drzwi ukrytych, pozostawiając ich finalny wygląd projektantom i użytkownikom
drzwi.

http://www.asilo.pl/
http://www.asilo.pl/zwyciezcy-entra-excellence-award-2015/www.entra.pl
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Wacław Kłos  – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Entuzjasta nowoczesnego designu i
skandynawskiego  wzornictwa.  Wiedzę  dotyczącą  projektowania  zdobywał  zarówno  w  Polsce  jak  i  w
Danii. Działalność zawodową rozpoczynał jako architekt, projektant wnętrz by ostatecznie w pełni skupić się na
grafice  i  designie  3D jako założyciel  firmy EPI  Studio.  Jego pasje  to  animacja  i  gry  komputerowe.  Poszerza
horyzonty  zarówno zawodowe jak  i  osobiste  poprzez  aktywne podróżowanie.  Wyznawca zasady:  tworzenie
wizualizacji to ciągła obserwacja.

Rafał Maj – Dyrektor Marketingu i Archispace PROCAD SA Od 16 lat związany z branżą budowlaną, designem i
projektowaniem w najnowocześniejszych technikach CAD. Fotografik, pasjonat sztuki.

Agnieszka Puchyr – inż. architekt, jest dyrektorem biura architektonicznego URBAN PROJECT oraz prowadzi blog o
tematyce architektonicznej panidyrektor.pl.  Poszukuje ludzi, którzy w przestrzeni polskiego internetu PISZĄ O
ARCHITEKTURZE. Jest twórcą programu „PROMOCJA ARCHITEKTURY” i  od jesieni 2014 roku rozpoczyna serię
spotkań i warsztatów związanych z tematem.

Jan Raniszewski – inż. architekt, twórca między innymi projektu Placu Przyjaciół Sopotu, Akademii Polonijnej w
Częstochowie,  laureat  wielu  prestiżowych  nagród,  między  innymi  Nagrody  Prezydenta  Miasta  Gdańska,
Stowarzyszenia Włoskich Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich w Częstochowie. Na co dzień
wielbiciel inteligentnych pomysłów designerskich. Dostrzega sztukę i kunszt projektowania zarówno w budynkach
jak i najprostszych meblach. Właściciel i główny projektant 3A Studio.

Jury oceniało prace niezależnie. Każdy z jurorów mógł przyznać pracy od 1 do 10 ptk. Po zsumowianiu punktacji
wyłonieni zostali zwycięzcy.

3 miejsce

Jan Jakub Domański  – architekt i grafik z Krakowa. Stara się żeby jego projekty charakteryzowała prostota i
funkcjonalność. Są to cechy uniwersalne, które zawsze będą modne, zarówno w odniesieniu do wnętrz jak i
architektury.

„W moim projekcie  chciałem pokazać,  że  ukryte  drzwi  mogą  znaleźć  zastosowanie  nie  tylko  w projektach
mieszkalnych jako wejścia do garderoby czy sypialni, ale także w obiektach użyteczności publicznej. Wiele jest
przestrzeni zarezerwowanych wyłącznie dla obsługi. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć przypadkowe wejścia
osób niepożądanych. Projekt przedstawia drzwi na stacji  metra – efekt wkomponowania w ścianę podkreśla
taśma LED idąca przez drzwi i laminat imitujący beton sąsiadujących ścian.”

http://www.epistudio.pl/
https://www.archispace.pl/
http://www.panidyrektor.pl/
http://www.raniszewski.pl/
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2 miejsce

Maciej Dylewski – absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się szeroko pojętym
projektowaniem (meble, wnętrza, budynki mieszkalne, mała architektura) oraz grafiką 3d.
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„Prezentowane pomieszczenie domu mieszkalnego służy jako strefa relaksu. W projekcie wykorzystana
jest ościeżnica Discret z okładziną marmurową.”

1 miejsce

Agnieszka Kołacz – grafik 3D i właścicielka KOLA Studio Wizualizacje Architektoniczne. W swojej pracy realizuje
projekty oraz współpracuje z zespołami wykonawczymi z różnych części świata. Daje jej to świeże spojrzenie na
opracowywane  tematy,  a  także  zapewnia  bycie  w  stałym  kontakcie  z  aktualnymi  trendami  w  branży
architektoniczno-wnętrzarskiej.

„Zastosowanie  płyt  OSB  w  projektach  wnętrz  jest  jednym  z  najnowszych  trendów  w  światowym  designie.
Niewielka  cena,  wytrzymałość  i  odporność  na  wilgoć  powoduje,  że  architekci  coraz  częściej  sięgają  po  ten
materiał. Jednak to charakterystyczny wygląd jest jego największą zaletą. W swoim projekcie przedstawiam kącik
do  czytania  książek  w  przestrzeni  klatki  schodowej.  Z  korytarza  prowadzą  drzwi  do  sypialni.  Ukryte  drzwi
pozwalają w pełni współgrać dwóm dominującym materiałom: betonowi i płycie.”

Zobacz wszystkie prace

Najlepsze prace są publikowane do funpagu ChowajDrzwiKtoMoże. Śledź nasz funpage w celu czerpania inspiracji
dla swojego wnętrza. Celem konkursu było propagowanie pomysłowych i inteligentnych pomysłów dla wnętrze.
Cel został osiągnięty a efekty prac oddajemy w wasze ręce.

Kamil Łaszcz

http://www.kolastudio.pl/
https://www.facebook.com/ChowajDrzwiKtoMoze
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Kierownik Działu Marketingu i Eksportu
+48 512 413 654 | k.laszcz@entra.pl

Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

NOWI CZŁONKOWIE SARP

Oddział Wybrzeże:

Tomasz Janiszewski
Piotr Kluzowicz
Natalia Miler
Krzysztof Pietras
Joanna Wróblewska
Justyna Czyszek (reaktywowana)

Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

SKREŚLENI CZŁONKOWIE

Oddział Białystok

Halina Łapińska – skreślona 01.03.2015 r. (własna prośba)
Lech Ryszawa – skreślony 01.03.2015 r. (własna prośba)

Oddział Bydgoszcz

Jan Tamulewicz – skreślony 07.07.2015 r. (własna prośba)

Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP)

ODESZLI OD NAS

W dniu 9 maja 2015 r.
zmarł w wieku 41 lat
Kolega Janusz Michał KANIEWSKI
Członek Oddziału SARP w Warszawie

W dniu 7 czerwca 2015 r.
zmarł w wieku 86 lat
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Kolega Henryk GĄSZEWSKI
Członek Oddziału SARP w Warszawie

W dniu 8 czerwca 2015 r.
zmarła w wieku 80 lat
Koleżanka Maria MÜLLER
Członek Oddziału SARP we Wrocławiu

W dniu 11 czerwca 2015 r.
zmarł w wieku 88 lat
Kolega Henryk SEKULAR
Członek Oddziału SARP Wybrzeże

W dniu 12 czerwca 2015 r.
zmarła w wieku 83 lat
Koleżanka Melania JARACZEWSKA
Członek Oddziału SARP w Warszawie

W dniu 13 czerwca 2015 r.
zmarł w wieku 87 lat
Kolega Oskar GÓRNY
Członek Oddziału SARP w Bielsku-Białej  

W dniu 16 czerwca 2015 r.
zmarła w wieku 79 lat
Koleżanka Marcella PRUSKA
Członek Oddziału SARP w Poznaniu

W dniu 26 czerwca 2015 r.
zmarł w wieku 84 lat
Kolega Tadeusz STASIŃSKI
Członek Oddziału SARP Wybrzeże

W dniu 27 czerwca 2015 r.
zmarł w wieku 93 lat
Kolega Adam WOŹNIAK
Członek Oddziału SARP w Katowicach

W dniu 3 lipca 2015 r.
zmarł w wieku 90 lat
Kolega Edmund MAŁACHOWICZ
Członek Oddziału SARP we Wrocławiu

 

http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/henryk_gaszewski,5434
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/maria_müller,5436
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http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/marcela_pruska,5421
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/tadeusz_stasinski,5397
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/adam_wozniak,5398
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/edmund_malachowicz,5419

