
       

 

 

 
Budowa mostu nad Wisłą w ciągu obwodnicy Oświęcimia (DW 933). 
 
Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 4 993 m. Obwodnica ma 
przekrój jednojezdniowy, jedynie na odcinku przebudowy ul. Chemików 
założono wykonanie dwóch jezdni. Na trasie przewiduje się budowę 
mostu nad Wisłą i estakady nad linią kolejową i przyległym terenem, 
obiekt inżynierski nad ulicą Dębową w Bobrku, przejścia dla zwierząt i 
przepusty pod drogą. Ponadto zaprojektowano wykonanie chodnika 
(docelowo ciągu pieszo-rowerowego), biegnącego na północ, aż do ul. 
Nadwiślańskiej w Bobrku. Celami projektu są: uzyskanie sprawnego 
połączenia miasta Oświęcim i gmin przyległych z siecią TEN-T, a w 
dalszej kolejności z Krakowem, poprzez zmodernizowaną drogę 
wojewódzką nr 933 i wybudowaną zachodnią obwodnicę Chrzanowa, 
uzyskanie sprawnego połączenia z Aglomeracją Górnośląską poprzez 
autostradę A-4, drogę wojewódzką nr 933, a w przyszłości poprzez drogę 
ekspresową S-1, utworzenie bezpośredniego połączenia drogi krajowej nr 
44 z drogą wojewódzką nr 933, które stanowiło będzie dodatkową 
przeprawę mostową przez rzekę Wisłę. 

 
 
 

 
 
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej  

Oddział Małopolski  
oraz  

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   
 

 
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału  

w seminarium szkoleniowym pn.: 
 

Zabezpieczenia antykorozyjne  
stalowych konstrukcji mostowych  

– od projektu do realizacji 
 

Seminarium odbędzie się w terminie 29-30.06.2017 r.  
w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym  KARPIK 

 

 
  

Graboszyce 192, 32-640 Zator  
tel. 600-281-211, e-mail: biuro@karpik.pl 

 

mailto:biuro@karpik.pl


 
 

Plan szkolenia: 
29.06.2017 r. 
 
godz. 900  - rejestracja uczestników w Ośrodku Karpik 
godz. 930 – 1300  - I sesja szkoleniowa 
godz. 1300 – 1400 - obiad  
godz. 1430 – 1900  - II sesja szkoleniowa 
godz. 2000 – 2400  - uroczysta kolacja 
 
30.06.2017 r. 
 
godz. 800  -   900 - śniadanie 
godz. 930 – 1230 - wycieczka techniczna na budowę obwodnicy 

Oświęcimia 
godz. 1300-1345 - obiad  
godz. 1400 - zakończenie seminarium 
 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest dokonanie wpłaty na konto:  
                             ZMRP Oddział Małopolski 
                Bank PeKaO S.A. O/Kraków 

          48 1240 1431 1111 0000 1045 2167 
           z dopiskiem „ Szkolenie - Zator” 

w terminie  do 23.06.2017 r. 
 
 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 
 

Odpłatność za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi: 
 450,00- zł/osobę netto (553,50 brutto) 

    
(członkowie MOIIB mogą ubiegać się o zwrot 300 zł na podstawie rachunku)  
Kwota ta obejmuje następujące koszty: 
 wyżywienia (od obiadu 29.06.2017 r. do obiadu 30.06.2017 r.), 
 noclegu z 29/30.06.2016 (zakwaterowanie w pokojach  2 i 3 osobowych, istnieje 

możliwość zakwaterowania w pokoju 1 osobowym za dopłatą 40 zł) 
 wycieczki technicznej 

 
 
 

 TERMINARZ 
 

Zgłoszenie uczestnictwa       20.06.2017 r. 
Przesłanie opłaty za udział w szkoleniu     23.06.2017 r. 
 
 
Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić 
z organizatorami. 

 
ADRES DLA KORESPONDENCJI 

 
Wszelkich informacji udziela: 
 
Franciszek Bartmanowicz tel. kom. 607 098 782 

franciszek.bartmanowicz@onet.pl  
 
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na powyższy adres 
 
 
 

 

 
Most nad Wisła w ciągu obwodnicy Oświęcimia - wizualizacja 
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