SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN
Gdańsk, 22 września 2021 roku (środa), godzina 9.00, Politechnika Gdańska, ul. G.
Narutowicza 11/12, budynek Hydromechaniki nr 11.
Część I zebrania Sekcji:
Rozpoczęcie zebrania:
1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina powitała uczestników otwartego
zebrania Sekcji IPB, podziękowała władzom Politechniki Gdańskiej za udostępnienie
sali na zebranie Sekcji oraz wiceprezesowi Zarządu NDI SA Ryszardowi Trykosko za
zorganizowanie wyjść na wiodące budowy regionu, w szczególności za
zorganizowanie wyjazdu na budowę przekopu Mierzei Wiślanej.
2. Protokół z zebrania w dniu 21 czerwca 2021 roku został przyjęty przez uczestników
zebrania.
3. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili:
- prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju
- dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska PG
- Ryszard Trykosko, wiceprezes Zarządu NDI SA
Wygłoszone referaty:
Referaty dotyczyły prezentacji pomorskich inwestycji
1. Centrum Kompetencji STOS - siedziba dla Centrum Informatycznego TASK oraz
centrum danych i usług IT dla regionu
- wprowadzenie o inwestycji, prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK
- prezentacja projektu i stanu realizacji, mgr inż. Michał Sadowski, dyrektor Projektu,
przedstawiciel Biura Inżyniera Budowy NDI SA
2. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
- wprowadzenie o inwestycji, Ryszard Trykosko, wiceprezes Zarządu NDI SA
- prezentacja projektu i stanu realizacji, Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną, mgr inż. Paweł Ciomek, kierownik robót mostowych NDI, przedstawiciel
Biura Inżyniera Budowy NDI SA – Basics
Dyskusja po wygłoszonych referatach dotyczyła głównie problemów technologicznych
i organizacyjnych związanych z realizacją prezentowanych inwestycji.

Sprawy wniesione i wolne wnioski:
1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina podziękowała członkom
i sympatykom Sekcji za zaangażowanie w przygotowanie artykułów do numeru
specjalnego Przeglądu Budowlanego, wydanego pod patronatem Sekcji
a w szczególności wiceprzewodniczącej prof. Annie Sobotce za opracowanie
artykułu dotyczącego historii Sekcji IPB KILiW PAN i cyklicznych konferencji
IPB.
2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina przedstawiła stan przygotowań do
tegorocznej konferencji IPB, która będzie miała miejsce w Białymstoku w dniach
18-20 października. Zaprosiła także na otwarte posiedzenie Sekcji, które odbędzie
się tradycyjnie podczas konferencji, we wtorek 19 października.
3. Dr inż. Paweł Nowak przedstawił informacje na temat: "Innowacyjne materiały
dydaktyczne dla inżynierów i menedżerów budownictwa – projekty dydaktyczne
prowadzone na Politechnice Warszawskiej”.
Część II zebrania Sekcji:

Wizyty na budowach
1. Budowa Centrum STOS.
Kolejno nastąpiło przejście na budowę, zwiedzanie budowy oraz przejazd
autokarem na budowę przekopu Mierzei Wiślanej.
2. Przekop Mierzei Wiślanej.
Kolejno nastąpiło zwiedzanie budowy, podsumowanie i zamknięcie posiedzenia,
przejazd do Gdańska.

Przewodnicząca Sekcji
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

