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Tradycyjne spotkania z okazji Dnia Budowlanych wypadły w tym roku bardzo blisko wyborów do parlamentu, dlatego nasze środowiskowe imprezy
przypominały czasem festyny wyborcze. Ale, na szczęście, nie przeszkadzało to dobrej atmosferze spotkań i zabawie. Było przyjemnie i elegancko, z dobrym jedzeniem i muzyką, a nawet występami kabaretowymi.
W Toruniu
Toruńskie spotkanie było pierwsze
w tegorocznym kalendarzu obchodów
Dnia Budowlanych. Organizatorzy przenieśli tym razem imprezę do pięknego,
zabytkowego Dworu Artusa. 2 września
br. sala główna Dworu zapełniła się po
brzegi, a paleta gości zadziwiła wielością
ważnych stanowisk i świetnością nazwisk.
Izbę reprezentowali: wiceprzewodniczący RO, Paweł Piotrowiak (który był gospodarzem wieczoru), sekretarz RO, Kazimierz Chojnacki, przewodniczący OKK,
Jacek Kołodziej oraz dyrektor Biura Izby,
Renata Staszak. Grono toruńskich parlamentarzystów stanowili: senator Jan
Wyrowiński, wicemarszałek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich, posłowie – Marian Filar,
Grzegorz Karpiński i Zbigniew Girzyński.
Władze wojewódzkie reprezentował sekretarz województwa, Marek Smoczyk,
władze powiatowe – starosta Mirosław
Graczyk, a miejskie – przewodniczący
Rady Miasta Torunia, Marian Frąckiewicz i prezydent Torunia, Michał Zaleski.
Obecny był też architekt miasta Torunia,

Adam Popielewski i miejski konserwator
zabytków, Mirosława Romaniszyn.
Listę mówców otworzył sekretarz RO,
Kazimierz Chojnacki. Sekretarz podkreślił
m.in. konsekwentne realizowanie wniosków, zgłaszanych na zjazdach przez środowisko kujawsko-pomorskich budowlanych, bo wnioski te w sumie dają nam
większą szansę na systematyczny wzrost
jakości polskiego budownictwa i na podnoszenie rangi zawodu. O wpływie dobrych kwalifikacji na jakość późniejszych
działań mówił przewodniczący OKK, Jacek Kołodziej. Następnie głos zabierali
parlamentarzyści – Jan Wyrowiński i Jerzy Wenderlich oraz Marian Filar i Zbigniew Girzyński, którzy wyrażali zgodnie
uznanie dla dokonań budowlanych, ale
i opisywali swoje starania o lepsze prawo dla budownictwa. Najbardziej oryginalny okazał się jednak wicemarszałek
J. Wenderlich, który złożył życzenia...
wszystkim posłom i senatorom, aby lepiej starali się o dobre ustawy, zapewniające inżynierom stabilność w ich pracy.
Na ręce sekretarza RO, K. Chojnackiego
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Grupa "Mazawsze" rozbawiła toruńskich gości do łez
Fot. !"#$%&'()&*)+%,-
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składali też eleganckie obrazy przewodniczący M. Frąckiewicz i prezydent
M. Zaleski, obaj mający mnóstwo dobrych doświadczeń ze współpracy z inżynierami budownictwa.
Część rozrywkową w spotkaniu zapewniła niezależna grupa aktorów toruńskich
„Mazawsze”, dzięki której sala Dworu
Artusa zatrzęsła od śmiechu, bo któż
nie lubi się pośmiać z parodii z nadętych obyczajów minionej, komunistycznej epoki, z dawnych przebojów lat 70.
i 80. Składanka bardzo się podobała i zaostrzyła apetyty zaspokojone z nawiązką
przez catering w sąsiedniej sali.

W Grudziądzu
Grudziądzkim organizatorom spotkania z okazji Dnia Budowlanych udają
się imprezy w restauracji „Czarci Młyn”
i zapewne dlatego wiceprzewodniczący RO, Olgierd Nagórski nie próbował
eksperymentować z lokalizacją imprezy.
I rzeczywiście, na hasło gospodarza, 9
września br. stawili się dość licznie miejscowi inżynierowie, a także grudziądzcy parlamentarzyści – Marzenna Drab
i Janusz Dzięcioł, starosta grudziądzki
Marek Szczepanowski z wicestarostą
Edmundem Korgolem, prezydent Grudziądza, Robert Malinowski, jak rownież
prezes Rady Grudziądzkiej NOT, Bogdan
Balcer. Władze Izby reprezentowali: wiceprzewodniczący RO, Andrzej Myśliwiec i skarbnik RO, Marian Lipkowski.
I tu także nie brakowało oficjalnych
wystąpień, w tym A. Myśliwca, który konsekwentnie podkreśla znaczenie
uporczywych starań naszego środowiska
o docenienie roli budowlanych w tworzeniu naprawdę trwałych fundamentów
gospodarczego rozwoju. Przewodniczący
pamięta też zawsze o znaczeniu szkoleń
w podnoszeniu inżynierskich kwalifikacji,
bo budowlaniec, jak lekarz, musi być na
bieżąco nie tylko z obowiązującymi go
przepisami, ale i technologiami materiałowymi oraz wykonawczymi. Sprawą
coraz bardziej palącą jest jednak nowelizacja Prawa zamówień publicznych, o co
PIIB walczy od dawna i co zdecydowanie
popierają działacze gospodarczy wszelkiej maści. Mówił o tym zarówno wiceprzewodniczący RO, jak i poseł M. Drab.
Walkę o zmianę tej „koślawej” ustawy
docenił również prezydent Grudziądza,

W "Czarcim Młynie" kusiły wyborne dania z grilla
Fot. ./01-+$2'3&45

R. Malinowski, bo skala nieprawidłowości, jakie ustawa generuje sprawia, że nie
można ze zmianami tego prawa czekać.
Poseł J. Dzięcioł i prezes B. Balcer starali się nie przeciągać części oficjalnej nad
miarę i ich wystąpienia sprowadzały się
przede wszystkim do przekazania zebranym szczerych życzeń powodzenia
w pracy i atrakcyjnych zamówień. Oczywiście, bez cen „rażąco niskich”.
Grudziądzkie biesiadowanie rozgrywało się praktycznie na dwóch planach,
gdyż otoczenie restauracji „Czarci Młyn”
pozwala na siedzenie zarówno na świeżym powietrzu, jak i w restauracyjnych

salach. Jedni wybierali specjalność zakładu – zupę „zagraj pomorski”, inni krem
kurkowy, a potem na stoły powędrowały dania z grilla – kiełbaski, kaszanki, pieczone piersi z kurczaka. Mięsiwa popijano piwem, a muzyka grała do późnego
wieczora.

W Bydgoszczy
Główna gala obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy odbyła się, jak co roku,
w Operze Nova 12 września br. Podobnie
jak w Toruniu i Grudziądzu, w Operze
licznie stawili się parlamentarzyści –
Anna Bańkowska, Grażyna Ciemniak, Te-

Bydgoska gala w Operze Nova
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resa Piotrowska, a także przedstawiciele
wojewódzkich i miejscowych władz. Był
więc prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski i przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Roman Jasiakiewicz. Wojewodę
reprezentował zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Adam Koliński,
a powiat – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, Krzysztof Dudek. Stawił się też Architekt Miasta
Torunia, Adam Popielewski, a z zaprzyjaźnionych organizacji samorządowych
– przewodnicząca Rady Okręgowej Izby
Architektów RP, Anna Pawlicka-Zabojszcz,
prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby
Budownictwa, Michał Joachimowski i sekretarz Rady zachodniopomorskiej OIIB,
Ewa Barcicka.
Imprezę prowadził Marek Jankowiak,
który na pierwszy ogień poprosił o wystąpienie przewodniczącego KUP OIIB,
prof. Adama Podhoreckiego. Profesor
skupił się na ważnych problemach środowiska budowlanych, wśród których
trudno było pominąć kwestię doskonalenia prawnych fundamentów, na jakich
opiera się działanie budowlanych – Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych, a także ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Potrzeby zmian
w tych przepisach nikt już nie kwestionuje, ale nadal nie widać porozumienia co
do formy tych zmian. Czy wystarczy nam
precyzyjne określenie definicji „ceny rażąco niskiej” i doprecyzowanie obowiązków osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne? Zapewne nie. Dość
zaawansowane są prace nad „Kodeksem
budowlanym”, który ma być kompleksowym ujęciem zagadnień budowlanych
i zagospodarowania przestrzennego, ale
końca prac legislacyjnych jeszcze nie widać. O pracy na rzecz lepszego prawa dla
budowlanych mówiły zgodnym chórem
posłanki, a życzenia owocnej pracy i wielu zamówień dołączał m.in. przewodniczący Rady Miasta i prezydent R. Bruski.
W części oficjalnej wręczono też honorowe odznaki PIIB zasłużonym dla
środowiska członkom naszej Izby, a następnie wręczono nagrody za najlepsze
prace dyplomowe. W roku bieżącym poziom tych prac był wyrównany i wysoki,
co przyniosło efekt w postaci aż dwóch
równorzędnych pierwszych nagród, jed-

nej nagrody drugiej, trzech nagród trzeciego stopnia i czterech wyróżnień.
Listę odznaczonych i nagrodzonych dyplomantów publikujemy oddzielnie.
Na zakończenie tej części dwóch dyplomantów UTP wygłosiło krótkie, interesujące referaty, prezentujące – studium
techniczne mostu w Karczewie (mgr inż.
Patryk Szmagliński) i pierwszy wzorcowy
projekt schroniska dla psów (mgr inż.
Krzysztof Kaliski). Temu drugiemu referatowi szczególnie uważnie przysłuchiwała
się kierowniczka bydgoskiego schroniska
dla bezdomnych psów, Izabela Szolginia,
która od dawna marzy o budowie obiektu na miarę europejskich wymogów.
Część rozrywkową spotkania wypełnili znakomici muzycy zespołu „Bracia”
(Piotr i Wojciech Cugowski). Młodsza
część uczestników imprezy była tą rockową propozycją zachwycona. Starsi woleli
chyba operetkowe arie, ale czyż można
dogodzić wszystkim?

W Brodnicy
Impreza brodnicka odbyła się 16 września br. w restauracji „Omega” nad Jeziorem Niskie Brodno.
Odwiedzili ją wiceprzewodniczący RO,
Andrzej Myśliwiec i skarbnik naszej Izby,
Marian Lipkowski. Władze miejscowe reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego, Roman Pytlasiński,
wicestarosta, członek KUP OIIB, Jędrzej

Tomella, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie, Andrzej
Górzyński i dyrektor miejskiego Wydziału Zarządzania Przestrzenią, Środowiskiem i Infrastrukturą, Tadeusz Urbański,
a także powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego, Witold Sosnowski. Obecny był także wierny przyjaciel środowiska budowlanych, były wicestarosta,
a obecnie dyrektor brodnickiego Domu
Kultury, Waldemar Gęsicki.
Wiceprzewodniczący A. Myśliwiec podkreślił w swym krótkim wystąpieniu, że
lubi odwiedzać gościnną Brodnicę i ceni
tutejsze środowisko inżynierskie. Wicestarosta J. Tomella także z uznaniem
wyrażał się o pracy swoich kolegów po
fachu, a przewodniczący Rady zwracał
uwagę na wartości rzetelnej postawy
w wielu różnych zawodach, co składa się
na dobre wyniki gospodarcze.
Gospodarz imprezy, członek RO, Zdzisław Brążkiewicz dobrze zadbał o żołądki i dusze uczestników, bo zafundował im
świetny występ brodnickiej grupy szantowej „Ostatnia Deska Ratunku”, a potem wspaniały żurek, a także grillowaną
karkówkę i kiełbaski. Apetyt dopisał,
piękne widoki na pobliskie jezioro również.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

"Ostatnia Deska Ratunku" to markowy zespół szantowy
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Oto lista osób odznaczonych honorowymi odznakami PIIB podczas Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.
Uchwałą X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Srebrną Odznakę Honorową otrzymał inż. Krzysztof Dudek. Z
kolei Krajowa Rada PIIB przyznała Srebrne Odznaki Honorowe - Jarosławowi
Bobkowskiemu, Michałowi Buzalskiemu,

Lucjanowi Ceglarkowi, Andrzejowi Czarra, Danucie Jelinskiej, Annie Józefowicz,
Januszowi Matyskowi, Markowi Olesiowi, Pawłowi Rygielskiemu, Edwardowi
Smentkowi, Danucie Stolarczuk-Guzik,
Mirosławowi Ślesińskiemu, Karolowi Ta-

baczyńskiemu, Ewie Topolewskiej i Andrzejowi Zabrockiemu. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
(tmk)

!23$4"#$%41!-$%5/43+6+'$
Dyplomanci UPT z 2010 roku zaprezentowali w konkursie wysoki, równy poziom.
Dlatego lista nagrodzonych była całkiem długa.
Kapituła konkursu wyróżniła I miejscem ex equo:
– Jacka Czerwińskiego za pracę „Obliczenia dynamiczne strun sprężystych”
pisaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Grabowskiego oraz
– Jarosława Czeszewskiego i Pawła
Falkowskiego za pracę „Koncepcja
zwiększenia priorytetów w ruchu dla
środków transportu zbiorowego na
terenie miasta Bydgoszczy”, pisaną
pod kierunkiem dr. inż. Jacka Chmielewskiego.
II miejsce przyznano
– Pawłowi Roszkowskiemu za pracę
„Tranzystorowy jednofazowy falownik o sterowaniu mikroprocesorowym”, pisaną pod kierunkiem dr. inż.
Jana Mućko.
III miejsce przyznano ex equo:
– Magdalenie Musielak za pracę „Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
domu jednorodzinnego energooszczędnego”, pisaną pod kierunkiem
prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego,
– Krystianowi Rosińskiemu za pracę
„Budowa modelu matematycznego
płyty warstwowej, złożonej z grubych
ortotropowych warstw”, pisanej pod
kierunkiem prof. dr. hab. Mykhaylo
Delyavskyeho,

– Dorocie Nurkowskiej za pracę „Projekt konstrukcyjny budynku apteki”,
pisaną pod kierunkiem dr. inż. Aleksandra Niespodziana.
Wyróżnienia otrzymali:
– Michał Karwecki za pracę „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w ciągu ulicznym Twardzickiego-Pelplińska w Bydgoszczy”, pisaną pod
kierunkiem dr. hab. inż., prof. nadzw.
UTP, Jana Kempy,
– Paweł Dubliński, Rafał Trudziński za
pracę „Koncepcja poprawy warun-

ków i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicznym Brzechwy-Skarżyńskiego w Bydgoszczy”, pisaną
pod kierunkiem dr. inż. Grzegorza
Bebyna,
– Patryk Szmagliński za pracę „Studium
techniczne mostu w Karczewie”, pisaną pod kierunkiem dr. inż. Justyny
Sobczak-Piąstki,
– Marcin Januszewki za pracę „Projekt
konstrukcyjny hali przemysłowej”, pisaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza
Janiaka.
(tmk)

Wiceprzewodniczący Kapituły, Andrzej Myśliwiec z nagrodzonymi dyplomantami
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