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WŁADZE KONTAKTY

Dni Budowlanych - finał

Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, fax 366 70 59.,
e-mail: kup@piib.org.pl
www.kup.piib.org.pl

W październiku br. zakończyła się tura spotkań pod hasłem „Dni Budowlanych”. Inżynierowie świętowali tym razem w Inowrocławiu,
Bydgoszczy i Włocławku.

Biuro Izby pracuje w godzinach:
Pon.
700-1500
Wt.
900-1700
Śr.
800-1600
Czw.
700-1500
Pt.
700-1500
Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400
Punkty Informacyjne Izby:
86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20,
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288 44
88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48,
tel./fax (52) 357 46 66
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 6,
tel. (56) 56 662-90-77, tel./fax 56 6629073
87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50
Punkt konsultacyjny Izby:
87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12,
tel. (56) 49 410 90

Dyżury członków władz:
Przewodniczący Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500
Zastępca Przewodniczącego Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500

INOWROCŁAW
Członkowie Izby z Inowrocławia zebrali się 2 października br. w restauracji
„Cztery pory roku”, gdzie gospodarzem
imprezy był wiceprzewodniczący Rady
KUP OIIB Włodzimierz Miklas. Prezydenta miasta Inowrocławia reprezentował tym razem jego zastępca, Ireneusz
Stachowiak, a towarzyszyli mu: Tadeusz
Chęsy, były szef Rady Oddziału NOT,
jeden z najważniejszych dziś inwestorów w tym mieście, a także Grzegorz Lekan, dyrektor Biura Oddziału FSNT NOT,
prowadzący Punkt Konsultacyjny Izby.
Ze strony władz Izby, oprócz gospodarza spotkania, obecni byli: wiceprzewodniczący Rady, Andrzej Myśliwiec,
przewodniczący OKK, Jacek Kołodziej
i dyrektor Biura, Renata Staszak. A.Myśliwiec, jak wspomniał w swym krótkim
wystąpieniu, przyjeżdża do Inowrocławia bardzo chętnie, bo tu zaczynał swoją karierę zawodową i tu zawsze dobrze
się czuje.

Mówca wspomniał też m.in. o tegorocznych zawirowaniach wokół statutu PIIB.
Podczas zjazdu krajowego, część delegatów zaproponowała w statucie zmiany,
których nie udało się uchwalić w trakcie
obrad. Konieczne okazało się zwołanie
zjazdu nadzwyczajnego.
Wiceprezydent Inowrocławia przekazał od swego szefa list z życzeniami dla
wszystkich inżynierów budownictwa,
którzy są w dużym stopniu twórcami
coraz piękniejszej części uzdrowiskowej,
a także uczestnikami widocznych z roku
na rok zmian reszty miasta. T.Chęsy zaś,
namawiał kolegów do wynoszenia z ich
pracy jak najwięcej satysfakcji, bo na to
zasługują.
W części artystycznej wystąpił znany
toruński zespół aktorów pod nazwą
Afisz, który zaprezentował parodię naszej służby zdrowia. Opisałem ten spektakl przy okazji spotkania toruńskiego
z września br. Niestety, część obecnych
w restauracji gości głośnymi rozmowami
zakłóciła przedstawienie. Może wpłynę-

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– środa, godz. 1500-1600
Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
– wtorek, godz. 1500-1700
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1600
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– środa, godz. 1400-1600
Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600
Skarbnik Rady
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700

W siedzibie Izby i w punktach informacyjnych
dostępne są do wglądu materiały dotyczące
umów FIDIC oraz zeszyty „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
W biurze Izby można korzystać z komputerowego
Serwisu Budowlanego oraz norm budowlanych.

Andrzej Myśliwiec (z prawej z mikrofonem) przedstawił zebranym m.in. informację o przyczynach i skutkach nadzwyczajnego zjazdu PIIB w sierpniu br.
Fot. T. Kozłowski
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

ła na to i nie najlepsza akustyka tego
lokalu, ale zrobiło się niesympatycznie.
Na szczęście zainteresowanie degustacją
potraw po spektaklu było już powszechne i nikt nikomu nie przeszkadzał.

BYDGOSZCZ
5 października br. miała miejsce tradycyjna gala Dni Budowlanych w Bydgoszczy. W Operze Nova wśród gości
miała się pojawić nawet pani premier,
ale nie dotarła. Na wszelki wypadek
nie doszli też niektórzy zaproszeni
posłowie, ale i tak paleta osobistości
obecnych w operze była imponująca.
Ciało poselskie reprezentowały Anna
Bańkowska i Grażyna Ciemniak oraz
pan poseł Łukasz Krupa, władze wojewódzkie – wicewojewoda Elżbieta
Rusielewicz, miejskie – wiceprezydent
Łukasz Niedźwiecki, a akademickie
– rektor zaprzyjaźnionej KPSW, prof.
Helena Czakowska z prezydentem
tej uczelni Romanem Czakowskim.
Odnotowaliśmy też m.in. obecność
wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego Zbigniewa Sulika, architekta miasta Torunia Adama Popielewskiego, prezesa Pomorsko-Kujawskiej
Izby Budownictwa Józefa Gramzy oraz
prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy.
Rada Okręgowa KUP OIIB stawiła się
na uroczystości w komplecie, z przewodniczącym prof. Adamem Podhoreckim na czele. Gościem z zaprzyjaźnionej Śląskiej OIIB był Tadeusz Sopata.
Oficjalną część gali prowadził, jak
zwykle z wielką kulturą i swobodą,
Marek Jankowiak. Trudno cytować tu
wszystkie szczegóły wystąpień, niewątpliwie jednak ciekawostką było
swoiste pożegnanie poseł A. Bańkowskiej ze sceną polityczną i jej szczere
uznanie dla dorobku inżynierskiego.
Warto też odnotować ciepłe słowa pos.
G. Ciemniak pod adresem budowlanych, życzenia pos. Ł. Krupy i wystąpienie wicewojewody E. Rusielewicz,
która podkreślała pojawianie się coraz ciekawszych projektów i realizacji
w inwestycjach budowlanych w naszym województwie. List z życzeniami od prezydenta miasta Bydgoszczy
odczytał wiceprezydent Ł.Niedźwiecki.

W imieniu władz Izby głos zabierał
przewodniczący Rady, prof. A. Podhorecki, który zwracał m.in. uwagę na coraz trudniejsze wyzwania, przed jakimi
stają inżynierowie budownictwa. Takim
wyzwaniem będzie niewątpliwie spełnienie wymagań Unii Europejskiej dotyczących budownictwa energooszczędnego.
Uroczystość bydgoska jest zawsze okazją do wyróżniania najlepszych inżynierów naszego województwa. Tym razem
ministerialną Odznaką „Za zasługi dla
Budownictwa” uhonorowano Ryszarda
Domańskiego, Złote Odznaki Honorowe PIIB wręczono Brunonowi Bronkauowi, Jarosławowi Bobkowskiemu,
Franciszkowi Gładykowskiemu i Janowi Guzikowi. Srebrną Odznakę PIIB
otrzymał Adam Olejniczak.
Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową za rok 2014
było promotorskim sukcesem dr inż.
Magdaleny Dobiszewskiej z UTP, gdyż
jej podopieczni otrzymali III nagrodę
w konkurencji prac magisterskich i nagrodę za najlepszą pracę inżynierską.
Laureatem I nagrody za pracę magisterską został mgr inż. Piotr Kędzierski, który wykonał projekt stalowego
masztu kratowego pod kierunkiem dr.
Inż. Adama Grabowskiego. Pełną listę
nagrodzonych opublikujemy w numerze grudniowym „Aktualności”.
Na zakończenie części oficjalnej młodzi
absolwenci z UTP – Kamila Wilary i Leszek Adamczyk zaprezentowali możliwości zastosowania technologii prefabryko-

wanej w projekcie budynku wysokiego.
Część artystyczną spotkania wypełniła trójka wybitnych polskich tenorów
– Adama Zdunikowskiego, Dariusza
Stachury i Pawła Skałuby oraz piękna i znakomita bydgoska sopranistka,
Marta Ustyniak, którzy brawurowo
wykonali znane arie operetkowe i operowe z towarzyszeniem Orkiestry im.
J.Straussa pod dyrekcją Marka Czekały.
Gdyby nie to, że koncert miał swój żelazny harmonogram, powiedziałbym,
że bisom nie było końca.

WŁOCŁAWEK
Spotkania Dnia Budowlanych zakończyły się 9 października br. imprezą w restauracji „Riverside” we Włocławku. Tu
gospodarzem był wiceprzewodniczący
Rady, Wojciech Bromirski, a z oficjalnych reprezentantów władz miejskich
obecni byli: wiceprezydent Magdalena
Korpolak-Komorowska, architekt miasta
– Jolanta Stańczak i prezes włocławskiego
MPEC i radny sejmiku województwa, Jacek Kuźniewicz.
Radę Okręgową Izby, poza W. Bromirskim, reprezentowali tym razem
wiceprzewodniczący Paweł Piotrowiak,
przewodniczący OKK Jacek Kołodziej
i dyrektor Biura, Renata Staszak.
Otwierając imprezę, W. Bromirski powitał gości i zgromadzonych kolegów, a następnie pokrótce scharakteryzował sytuację w środowisku budowlanych. A jest
ona całkiem interesująca, jeśli zważyć,

Na gali w Operze Nova w Bydgoszczy spodziewano się pani premier, niestety, nie dotarła, ale i tak grono ważnych osobistości miasta
i województwa uświetniło spotkanie
Fot. T. Kozłowski

że w obecnej kadencji Sejmu nie doszło
do uchwalenia mozolnie tworzonego Kodeksu budowlanego. Biorąc pod uwagę
prognozy nowego układu parlamentarnego po wyborach 25 października, nie
jest pewne, czy Kodeks w ogóle doczeka
się uchwalenia.
Życzenia wielu atrakcyjnych zleceń i powodzenia w życiu osobistym przekazał
w imieniu przewodniczącego Rady KUP
OIIB J. Kołodziej. Uczestniczył on tego
samego dnia, wraz z dyr. R. Staszak
w obchodach Dnia Budowlanych w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie
rozstrzygnięto też Konkurs „Budowa na
Medal Pomorza i Kujaw” i „Wnętrze na
Medal Pomorza i Kujaw”. Wśród nagrodzonych znalazło się wnętrze obiektu
pensjonatowego Medical Spa „Jutrzenka”
zrealizowane przez spółkę WIKSBUD” w
Uzdrowisku Wieniec we Włocławku.
W części rozrywkowej tego spotkania
do tańca zachęcała prezenterka z zespo-

Restauracja „Riverside”, goszcząca inżynierów z Włocławka, słynie z bardzo
dobrej kuchni, o czym przekonaliśmy się po raz kolejny
Fot. T. Kozłowski
łu muzycznego „Atut”, a odpowiedzialność za dobre samopoczucie uczestników wziął szef kuchni tej restauracji,
polecając bardzo interesujące dania na

gorąco i na zimno. ‚Riverside”słynie z ardzo dobrej kuchni, o czym wszyscy zebrani chętnie się przekonali.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Miesiąc w Izbie
Posiedzenie niejawne Składu orzekającego OSD
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
inżynieryjno-hydrotechnicznej
20-25.09.2015r 61. Konferencja Krynicka KILiW PAN i KN PZITB Bydgoszcz-Krynica 2015,
23.09.2015r
Rozprawa przed OSD
3.09.2015r
Obchody „DNIA BUDOWLANYCH” w Toruniu
24.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności
3.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
Zawodowej
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
25.09.2015r
Szkolenie członków w ramach AKADEMII INŻYNIERA
4.09.2015r
Obchody „DNIA BUDOWLANYCH” w Grudziądzu
28.09.2015r
Posiedzenie Prezydium Rady Okręgowej KUP OIIB
7.09.2015r
Posiedzenie niejawne Składu orzekającego OSD
28.09.2015r
Posiedzenie Rady Programowej „AKTUALNOŚCI”
7.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
28.09.2015r
Posiedzenie niejawne Składu orzekającego OSD
konstrukcyjno – budowlanym i inżynieryjno- mosto29.09.2015r
Udział przedstawiciela Izby w obradach Kapituły „Buwym – zespół nr 1c, 1b
dowa na Medal” i „Wnętrze Roku” w Województwie
8.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
Kujawsko-Pomorskim
inżynieryjno-drogowej
29.09.2015r
Kontrola działalności OSD i OROZ
8.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
29.09.2015r
Posiedzenie OKR
konstrukcyjno – budowlanym i inżynieryjno- mostowym – zespół nr 1c, 1b
30.09.2915r
Udział przedstawicieli Izby w posiedzeniu Rady ds.
Bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy PIP
9.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
3.10.2015r
Udział przedstawicieli Izby w Inauguracji roku akade-cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągomickiego 2015/2016 Bydgoskiej Szkoły Wyższej
wych i kanalizacyjnych
2.10.2015r
Obchody „DNIA BUDOWLANYCH” w Inowrocławiu
9.09.2015r
Posiedzenie Zespołu Egzaminacyjnego w zakresie
5.10.2015r
Centralne uroczystości „DNI BUDOWLANYCH” w Bydinżynieryjnym-cieplnym, wentylacyjnym, gazowym,
goszczy
wodociągowym i kanalizacyjnym
6.10.2015r
Posiedzenie niejawne Składu orzekającego OSD
9.09.2015r
Spotkanie z Komendantem Wojewódzkiej Straży
7.10.2015r
Posiedzenie niejawne Składu orzekającego OSD
Pożarnej w Toruniu
9.10.2015r
Obchody „DNIA BUDOWLANYCH” w Włocławku
10.09.2015r
Obchody „DNIA BUDOWLANYCH” w Brodnicy
Udział w Rozstrzygnięciu Konkursu „Budowa na
10-12.09.2015r spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji 9.10.2015r
Medal” i „Wnętrze Roku” w Województwie KujawskoKwalifikacyjnej PIIB i okręgowych komisji kwalifikacyj-Pomorskim
nych w Dębe k. Serocka
10-12.09.2015r spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Rewi- 12-14.10.2015r Udział Przewodniczącego Rady w Europejskim Kongresie
MiŚP w Katowicach na zaproszenie J. Buzka i J. Steinhoffa
zyjnej PIIB i okręgowych komisji rewizyjnych w Warszawie

We wrześniu i październiku w Izbie wiele się działo, dlatego tym razem załączamy Państwu niejako
wykaz tych wydarzeń.

14.09.2015r
15.09.2015r
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Odnowiliśmy ubezpieczenie
Miło nam donieść, że przedłużyliśmy umowę grupowego ubezpieczenia NNW dla członków Izby na okres
od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
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