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WŁADZE KONTAKTY
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

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
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Święto kreatorów budownictwa
Tegoroczne obchody Dni Budowlanych jak zwykle były okazją do wyróżnienia wybitniejszych członków naszej Izby – tym razem także dzięki
rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu „Prymus Budownictwa”.
- Dni Budowlanych to już nasza korporacyjna tradycja. Dzięki temu świętu możemy docenić wysiłki osób zaangażowanych w działalność budowlaną, która trwale i widocznie
wpływa na jakość i kształt naszego otoczenia
– mówił prowadzący pierwszą w tym roku
imprezę z okazji Dni Budowlanych w Sali
Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, która
odbyła się 2 września. Gospodarzem toruńskiego święta był zastępca przewodniczącego Rady Okręgowej KUP OIIB mgr inż. Paweł
Piotrowiak.
Marek Smoczyk, sekretarz Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, odczytał list marszałka Piotra Całbeckiego: „W zawody z obszaru budownictwa jest wpisana niebywała
odpowiedzialność, stres i ryzyko. Takie obciążenie może znieść jedynie osoba odnajdująca szczerą pasję w swojej pracy. Chciałbym
przekazać wyrazy uznania za Państwa zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarczy
naszego województwa”. List do członków
naszej Izby skierował również prezydent
Torunia Michał Zaleski – który nie mógł
przybyć osobiście, dlatego reprezentował
go Adam Popielewski, dyrektor Wydziału

Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta
Torunia. „Toruń wiele zawdzięcza ludziom
związanym z rynkiem budowlanym. Oni zawsze nadawali dynamikę – i wciąż to czynią
– niejednej branży, wspierając swoją fachową
wiedzą i ciężką pracą zamierzenia wielu osób
i instytucji, w tym także samorządu Torunia.
To sprawia, że Dzień Budowlanych w naszym
mieście przeżywam z szacunkiem dla Państwa środowiska” - pisał Zaleski. Przybyć nie
mógł także starosta toruński Mirosław Graczyk, ale przesłał list, w którym podziękował
wszystkim członkom Izby za profesjonalizm
i zaangażowanie w pracę, a także życzył
pomyślności i wytrwałości w przeprowadzanych i planowanych inwestycjach. Tradycją
toruńskich obchodów Dni Budowlanych jest
występ artysty związanego z miastem. Tym
razem na scenie zagrał Mariusz Lubomski
z zespołem. Minikoncert Lubomskiego tak
spodobał się publiczności, że artysta dostał
kolejne zaproszenie i wystąpił na organizowanej przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP 62.
Konferencji Naukowej „Bydgoszcz-Krynica”
niecałe dwa tygodnie później.

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.

Występ Mariusza Lubomskiego zachwycił zebranych w toruńskim
Dworze Artusa
Fot. P. Gajdowski
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

9 września członkowie naszej Izby spotkali
się w Grudziądzu. Karczma „Czarci Młyn”
również w tym roku nie zawiodła pod
względem organizacyjnym i kulinarnym.
Swobodna atmosfera grudziądzkich spotkań
przy grillu i piwie to już miła tradycja. Najpierw jednak – wystąpienia zaproszonych
gości. Gospodarzem z ramienia Izby był wiceprzewodniczący Okręgowej Rady mgr inż.
Olgierd Nagórski, którego rok temu zabrakło
z powodów zdrowotnych. Tym razem osobiście powitał zgromadzonych gości. Do Grudziądza przyjechali przedstawiciele władz
Izby: zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady mgr inż. Andrzej Myśliwiec oraz
mgr inż. Paweł Piotrowiak. Myśliwiec apelował do polityków m.in. o przywrócenie należnego miejsca projektowi wykonawczemu
w procesie inwestycyjnym. Wskazywał, jak
nieważny w obecnym prawie budowlanym
jest projekt wykonawczy, choć to on powinien być podstawowym dokumentem do
uzyskania pozwolenia na budowę – dziś wykonanie projektu wykonawczego nie zalicza
się nawet do praktyki zawodowej przyszłego
projektanta. Piotrowiak z kolei zabrał głos
jako przewodniczący zespołu ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego. Pochwalił
Grudziądz za największą frekwencję na ubiegłorocznym szkoleniu w zakresie aktualizacji
prawa budowlanego – wszystkie pozostałe
obwody zgromadziły łącznie na szkoleniu
tylko nieco więcej uczestników, niż było na
nim osób z Grudziądza i okolic.
Obecni byli w „Czarcim Młynie” także: grudziądzki poseł Tomasz Szymański,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu – starosta Edmund Korgol
i wicestarosta Marek Szczepanowski, Architekt Miejski Anna Dekarczyk-Czajka oraz
szef Rady Grudziądzkiej Rady Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Krzysztof Schroeder. Poseł Szymański zapowiedział, że przekaże ministrowi infrastruktury i budownictwa uchwały czerwcowego
zjazdu PIIB w formie interpelacji. - Liczę na
to, że minister Adamczyk, który przekazał
właśnie do konsultacji społecznych kodeks
budowlany, weźmie pod uwagę stanowisko Izby – mówił.
Obchody Dni Budowlanych odbyły się
także w Inowrocławiu - 23 września w restauracji „Twoje Smaki”, gdzie gospodarzem
z ramienia KUP OIIB był zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady mgr inż. Włodzimierz Miklas, a wśród gości znaleźli się

m.in. przedstawiciele Okręgowej Rady prof.
Adam Podhorecki i mgr inż. Renata Staszak
oraz - jak zawsze - prezydent Inowrocławia
Ryszard Brejza, który zapowiadał kolejne inwestycje w mieście. W Brodnicy 29
września budowlanych gościł w restauracji „Omega” mgr inż. Zdzisław Brążkiewicz,
członek Okręgowej Rady. Przybyli: starosta
brodnicki Piotr Boiński, burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz, przewodniczący rady miejskiej Roman Pawlak oraz przewodniczący
rady powiatu Roman Pytlasiński. Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober tym razem
nie mógł być z nami osobiście, ale przesłał
serdeczny list z życzeniami. 30 września
w położonej u zbiegu dwóch rzek – Wisły
i Zgłowiączki - restauracji „Riverside” we
Włocławku gości podjął wiceprzewodniczący Okręgowej Rady mgr inż. Wojciech
Bromirski. Wśród zaproszonych znaleźli się
prezydent Włocławka Marek Wojtkowski,
zastępczyni prezydenta Włocławka ds. rozwoju i inwestycji Magdalena Korpolak-Komorowska, Architekt Miejski Jolanta Stańczak oraz dyrektor biura Włocławskiej Rady
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT mgr inż. Andrzej Młynarczyk.
Przewodniczący Okręgowej Rady prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki wspominał, że
dawniej w budynku restauracji znajdowała
się lokalna szkoła wyższa, z którą był przez
pewien czas związany. Także prezydent
Wojtkowski miał co wspominać: był prorektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, która nieco później właśnie
tam miała siedzibę.
Tegoroczne obchody Dni Budowlanych
zwieńczyła gala w Operze Novej w Byd-

goszczy 3 października. - Jesteśmy kreatorami budownictwa, mogę to śmiało powiedzieć – mówił prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki, przewodniczący Rady KUP OIIB,
otwierając galę. – Wszyscy sprawujemy
zawód zaufania publicznego. To nie tylko
duży honor, ale też poważny obowiązek.
Podejmujemy ważne decyzje, które wiążą
się z bezpieczeństwem obiektów budowlanych i ich użytkowników – kontynuował.
Etyka zawodu inżyniera budownictwa
nieprzypadkowo była mocnym akcentem
wystąpienia przewodniczącego rady Izby.
Dyskutowano o niej sporo na czerwcowym
XV Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wtedy postulat nadania
wyższej rangi etyce zawodu poprzez odniesienie w programie studiów, egzaminach
na uprawnienia budowlane i w szkoleniach
doskonalenia zawodowego znalazł się w raporcie z części problemowej zjazdu. Okazji
do rozmów na ten temat nie brakowało
także w czasie Dni Budowlanych, choćby
przy rozstrzygnięciu konkursu „Prymus
Budownictwa”, po raz pierwszy organizowanego przez KUP OIIB. Konkurs nagradza
członków Izby, którzy wzorowo wykonują
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykraczając przy tym poza ustalone
standardy oraz wprowadzając innowacyjne
i efektywne rozwiązania. Laureatów wyłania się w trzech kategoriach: projektant,
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego Ogłoszono także listę autorów najlepszych prac dyplomowych napisanych w ubiegłym roku akademickim . Złotą
Odznaką Honorową PIIB zostali wyróżnieni:
inż. Paweł Grochocki, mgr inż. Marek Pluta
oraz mgr inż. Zbigniew Rybak. Srebrną Od-

znakę Honorową PIIB otrzymali: mgr inż. Jacek Borecki, inż. Paweł Gonczerzewicz i mgr
inż. Ewa Kufel. W Operze Novej pojawili się
wszyscy zaproszeni goście. Przybył wiceprezes PIIB i prorektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, przewodniczący kapituły konkursu na najlepsze prace dyplomowe. Byli także: zastępca
prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz,
zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Przemysław Antoniak, Architekt Miasta Bydgoszczy Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Zbigniew Sulik, Okręgowy Inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy Małgorzata
Porażyńska, burmistrz Nakła nad Notecią
Sławomir Napierała, zastępca burmistrza
Piotr Kalamon oraz: zastępca przewodniczącego rady Mazowieckiej OIIB Roman Lulis,
zastępca przewodniczącego rady Śląskiej
OIIB Czesława Bella-Rokosz, reprezentant
Zachodniopomorskiej OIIB Jan Bobkiewicz,
prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa Józef Gramza, przewodnicząca
Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Architektów Anna Pawlicka-Zabojszcz, rek-

Restauracja „Riverside” organizowała Dni Budowlanych we Włocławku.
Gościem był prezydent miasta Marek Wojtkowski (na pierwszym planie)
Fot. P. Gajdowski
tor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy dr Helena Czakowska i prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy Roman Czakowski.
Tradycją bydgoskich obchodów jest też wystąpienie absolwenta Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
UTP. Tym razem mgr inż. Magdalena Wód-

czak zaprezentowała pracę pt. „Zastosowanie metod nieniszczących w diagnostyce
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Emilii Gierczak w Bydgoszczy”. Potem przyszedł czas na zabawę – wystąpił
znany chór Sound’n’Grace i zaproszono gości
na koktajl w foyer opery.
PIOTR GAJDOWSKI

Pierwsza edycja konkursu „Prymus Budownictwa” rozstrzygnięta
Kapituła konkursowa w składzie: dr
inż. Justyna Sobczak-Piąstka – przewodnicząca, mgr inż. Marek Żółtowski oraz
mgr inż. Adam Przybylski zdecydowała
o przyznaniu wyróżnienia honorowym
tytułem „Prymusa Budownictwa” w kategorii projektant: mgr. inż. Januszowi
Sochackiemu oraz mgr. inż. Włodzimie-

rzowi Sokołowskiemu za udział w realizacji obiektu „Budowa linii tramwajowej
do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej,
Lewińskiego, Akademickiej, Andersa
i węzłem integracyjnym w obszarze stacji
Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy”. W kategorii kierownik budowy wyróżnienie

honorowym tytułem „Prymusa Budownictwa” otrzymał mgr inż. Paweł Pietraszak za udział w tej samej inwestycji.
Rozmowę o konkursie „Prymus Budownictwa” z przewodniczącą kapituły dr inż.
Justyną Sobczak-Piąstką zamieścimy
w kolejnym numerze „Aktualności”.
PG

Najlepsi dyplomanci
Przedstawiamy pełną listę laureatów w konkursie na najlepsze prace dyplomowe napisane w ubiegłym roku:

Grudziądzka Karczma „Czarci Młyn” i tym razem nie zawiodła Fot. Arch. KP OIIB

I miejsce
inż. Waldemar Grzywnowicz za pracę
„Ocena możliwości zwiększenia prędkości do 160 km/h na linii kolejowej nr
131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek
Bydgoszcz Główna Laskowice Pomorskie”
Promotor: prof. dr hab. inż. Bożysław
Bogdaniuk
II miejsce ex aequo
mgr inż. Żaneta Derezińska za pracę „Problematyka projektowania stalowych budyn-

ków szkieletowych na przykładzie wybranego obiektu” Promotor: dr inż. Tomasz Janiak
mgr inż. Krystian Cęcek za pracę „Algorytm
numeryczny plastycznej analizy belek stalowych” Promotor: dr inż. Adam Grabowski
III miejsce ex aequo
mgr inż. Krzysztof Musiała za pracę „Projekt konstrukcyjny stacji poboru opłat na
autostradzie” Promotor: dr inż. Justyna
Sobczak-Piąstka

mgr inż. Radosław Łukaszewicz za pracę
„Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na wybranym wschodnim obszarze osiedla Bajka w Bydgoszczy” Promotor: dr inż. hab. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP
Wyróżnienie
mgr inż. Michał Sowiński „Projekt technologii i organizacji remontu wybranego
budynku użyteczności publicznej” Promotor: dr inż. Aleksandra Niespodziana
PG
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Odnowiliśmy ubezpieczenie
Przedłużyliśmy umowę grupowego ubezpieczenia NNW dla członków Izby – kontynuujemy polisę Ergo Hestia pomimo wzrostu miesięcznej składki za członka. Pozostałe warunki ubezpieczenia nie uległy zmianie.
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