
Bydgoszcz 
Centralne obchody Dnia Budowlanych 

zorganizowano, tak jak w zeszłym roku, 
w Przystani „Zimne Wody” nad brzegiem 
Brdy w Bydgoszczy w sobotę 3 września. 
Do Bydgoszczy przyjechali prezes Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, wicepre-
zes KR PIIB dr inż. Mieczysław Grodzki oraz 
przewodniczący okręgowych rad wielu izb: 
inż. Krzysztof Ciuńczyk – przewodniczący 
OR Podlaskiej OIIB, mgr inż. Grzegorz Du-
bik – przewodniczący OR Podkarpackiej OIIB, 
inż. Jarosław Kukliński – przewodniczący OR 
Warmińsko-Mazurskiej OIIB, dr hab. inż. Ja-
cek Szer – przewodniczący OR Łódzkiej OIIB, 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – przewod-
niczący OR Pomorskiej OIIB. Obecny był 

także dr inż. Adam Baryłka, dyrektor Depar-
tamentu Architektury, Budownictwa i Geo-
dezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
W obchodach uczestniczyli również parla-

mentarzyści oraz samorządowcy, m.in. po-
słowie Paweł Olszewski i Jan Szopiński oraz 
prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W imie-
niu wojewody kujawsko-pomorskiego przy-
był Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budow-
lanego Marek Chorzępa. Wśród gości znaleźli 
się ponadto przedstawiciele samorządów 
zawodów zaufania publicznego, m.in. Kata-
rzyna Florek – przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, 
Daniel Rogowicz – przedstawiciel Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej, Małgorzata Pietrzak – prezes 
Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej, Marek Grosz – członek Krajowej 

Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50,
  518-310-572 – sekretariat
 501-393-166 – dział członkowski
 502-347-432 – Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
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 Konsultacyjne Izby:
 87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7, 
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 800-1200

86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3,
tel. (56) 46 225 03
Pon., Śr., godz. 1000-1400

dyżur członka Prezydium Rady, 
Śr., godz. 1530-1630

88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48, 
tel./fax (52) 357 46 66
Śr., godz. 1100-1200, 
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500

87-100 Toruń, ul. Piernikarska 4/1,
tel. 793 809 899,  
Pon., Wt., godz. 1200-1530,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1430-1530

87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel. (54)232 62 50, 500 281399
Wt., Śr., Czw. godz. 1000-1200,
dyżur członka Prezydium Rady, Czw., godz.1200-1300

Dyżury członków władz:

Przewodnicząca Rady 
– wtorek, godz. 1500-1700

  Zastępca Przewodniczącej Rady 
– czwartek, godz. 1200-1300

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– poniedziałek, godz. 1300-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– czwartek, godz. 1300-1500 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1700 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– wtorek, godz. 1400-1600 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 900-1000 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

Tegoroczne Dni Budowlanych były częścią obchodów jubileuszu 20-lecia 
istnienia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Z tej okazji wielu zasłużonych działaczy KUP OIIB otrzymało pamiątkowe 
medale. W głównych uroczystościach w Bydgoszczy uczestniczyli prezes 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodni-
czący okręgowych rad OIIB z całego kraju. 

Inowrocław, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Brodnica 
– w tej kolejności spotykaliśmy się w poszczególnych obwodach 
z okazji Dnia Budowlanych

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadawany przez Prezydenta RP, 
odebrali: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, mgr inż. Kazimierz Chojnacki, 
mgr inż. Jacek Kołodziej. 

Jubileuszowe świętowanie

2657-4543ISSN:

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

naszenasze
NR 10/2022 [42]

Październik 2022

Fot.  Archiwum KUP OIIB

dokończenie na str. 2.  



Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa październik 2022

 dokończenie ze str. 1.

Rady Izby Architektów RP. Obecny był 
także p.o. Okręgowego Inspektora Pracy 
w Bydgoszczy Andrzej Bugalski oraz przed-
stawiciele Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego, lokalnych firm 
z branży budowlanej, stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych, uczelni.
Część oficjalną obchodów jubileuszu 

20-lecia KUP OIIB rozpoczęła swoim wy-
stąpieniem mgr inż. Renata Staszak, prze-
wodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB. 

 – Jestem dumna z mojego zawodu, 
zawodu inżyniera budownictwa – mó-
wiła mgr inż. Renata Staszak. - Zawodu 
zaufania publicznego, który służy społe-
czeństwu, tworząc nowe inwestycje, nowe 
obiekty, nowe instalacje. Zawodu, który 
dba o zrównoważony rozwój, oszczędność 
energii i zasobów naturalnych. Zawodu, 
który zwyczajowo nazywany jest „kołem 
zamachowym gospodarki”. Chciałabym, 
żeby te przymioty naszego zawodu nie 
zmieniały się, tylko ewoluowały dla dobra 
naszego społeczeństwa. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB podsumowała dorobek 20 lat istnie-
nia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, podkreślając, że przez ten 
czas wrósł on w powszechną świadomość 
Polaków, a jego działalność przyczyniła się 
do wzrostu prestiżu zawodu. 

 – Obecnie nasza Izba okręgowa ofe-
ruje swoim członkom bezpłatne szkole-
nia i wyjazdy techniczne, pomoc prawną, 
ubezpieczenie NNW. Organizujemy ini-
cjatywy promujące nasz zawód, takie jak 
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, 
w ramach którego doświadczeni inżynie-
rowie udzielają porad inwestorom, a także 
konkurs na najlepszą pracę dyplomową, 
skierowany do absolwentów uczelni tech-
nicznych z regionu kujawsko-pomorskiego, 
oraz „Prymus Budownictwa” dla wyróż-
niających się projektantów, kierowników 
budowy, inspektorów nadzoru inwestor-
skiego – wyliczała mgr inż. Renata Staszak.
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB poinformowała także o najnowszych 
zmianach w Prawie budowlanym, związa-
nych z wdrażaniem kolejnego etapu cyfry-
zacji procesu budowlanego. 1 sierpnia ru-
szył e-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny 
Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia 
Budowlane. 

 – Osoby, które zostały wpisane do 
e-CRUB, nie będą musiały już przedsta-
wiać w urzędach odpisu decyzji o nada-
niu uprawnień budowlanych i aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Izby 
– weryfikacja uprawnień osób wykonu-
jących samodzielne funkcje techniczne 
odbędzie się w systemie informatycznym, 

bez konieczności wglądu w dokumenty 
papierowe. Ponadto dzięki e-CRUB osoby 
zdające egzamin na uprawnienia budow-
lane nie będą musiały czekać na decyzję 
GUNB o wpisie do rejestru, która według 
starych przepisów była warunkiem rozpo-
częcia wykonywania samodzielnych funk-
cji technicznych. Teraz dane o posiadanych 
uprawnieniach znajdą się w systemie na-
tychmiast po zdanym egzaminie – wyja-
śniała mgr inż. Renata Staszak. – W chwili 
obecnej e-CRUB zawiera dane osób, które 
nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. 
Osoby, które zdobyły uprawnienia wcze-
śniej i zostały wpisane na listę członków 
Izby okręgowej, mogą wystąpić z wnio-
skiem do właściwej Izby o przekazanie ich 
danych do rejestru. 
Na koniec wystąpienia przewodnicząca 

Okręgowej Rady KUP OIIB życzyła wszyst-
kim członkom samorządu zawodowego 
satysfakcji z wykonywania zawodu inży-
niera budownictwa, wielu ciekawych zle-
ceń oraz zdrowia. 
Obchody Dnia Budowlanych były okazją 

do wręczenia odznaczeń państwowych 
i samorządowych. 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległo-

ści – odznaczenie państwowe nadawane 
przez Prezydenta RP m.in. tym osobom, 
które poprzez swoją aktywność zawodową 
i społeczną przyczyniły się do budowania 
dobrobytu gospodarczego Polski – ode-
brali: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, mgr 
inż. Kazimierz Chojnacki, mgr inż. Jacek 
Kołodziej. Z upoważnienia Prezydenta RP 
aktu dekoracji dokonał prezes Krajowej 
Rady PIIB mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki. 

Złote Odznaki Honorowe Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa otrzy-
mali: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka 
oraz inż. Józef Gramza. 
Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa otrzymali: mgr 
inż. Aurelia Buzalska, inż. Aleksander Do-
wgajło, mgr inż. Władysław Dragun, Ma-
rek Kasprzak, mgr inż. Krzysztof Kiewel, 
inż. Krzysztof Meler, mgr inż. Mariusz Pre-
stel, mgr inż. Tomasz Wiese.
Odznaki Honorowe PIIB wspólnie wrę-

czali wyróżnionym prezes Krajowej Rady 
PIIB mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki oraz 
przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB mgr inż. Renata Staszak.
Z okazji jubileuszu KUP OIIB Okręgowa 

Rada ustanowiła Medal XX-lecia KUP OIIB 
jako okolicznościowe wyróżnienie nada-
wane osobom szczególnie zasłużonym 
dla samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa na szczeblu regionalnym. 
Medale przyznano m.in. przewodniczą-
cym oraz sekretarzom organów KUP OIIB 
pracującym na rzecz Izby w minionych 
pięciu kadencjach. Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady KUP OIIB podziękowała jed-
nak imiennie wszystkim przedstawicielom 
obwodu bydgoskiego, którzy działali w or-
ganach Izby kiedykolwiek od jej powstania. 
Pamiątkowe Medale XX-lecia KUP OIIB 
otrzymali także prezes Krajowej Rady PIIB, 
wszyscy przewodniczący okręgowych rad 
pozostałych Izb okręgowych, współpracu-
jący z KUP OIIB przedstawiciele organów 
nadzoru budowlanego, lokalnych władz 
samorządowych oraz szczególnie działają-
cy na rzecz budownictwa parlamentarzy-

Jubileuszowy Medal XX-lecia KUP OIIB odebrali m.in. przewodniczący 
Okręgowej Rady KUP OIIB w latach 2002-2010 mgr inż. Andrzej Myśli-
wiec oraz przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB w latach 2010-2018 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Z lewej prezes Krajowej Rady PIIB 
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, z prawej – przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak. Fot. Archiwum KUP OIIB



ści z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Następnie ogłoszono wyniki dwóch kon-

kursów organizowanych przez KUP OIIB. 
Do konkursu na najlepsze prace dyplo-

mowe za 2021 r. zgłoszono 12 prac, w tym 
7 inżynierskich oraz 5 magisterskich. 

I miejsce zajęła praca mgr inż. Kingi Kuny 
pt. „Studium techniczne dotyczące budyn-
ku kościoła pw. św. Katarzyny w Toruniu” 
(promotor: prof. dr hab. inż. Adam Pod-
horecki, praca magisterska z Politechniki 
Bydgoskiej).
II miejsce zajęła praca mgr inż. Weroni-

ki Szarkowskiej pt. „Analiza wpływu wa-
runków posadowienia na stan techniczny 
i eksploatację budynku wielorodzinnego” 
(promotor: dr inż. Krzysztof Szpakowski, 
praca magisterska z Bydgoskiej Szkoły 
Wyższej).
Wyróżnienie otrzymał mgr inż. Kamil 

Bukowski za pracę pt. „Zastosowanie ma-
teriałów kompozytowych w konstrukcjach 
budowlanych” (promotor: dr inż. Justyna 
Sobczak-Piąstka, praca magisterska z Poli-
techniki Bydgoskiej). 
Rozstrzygnięto także konkurs „Prymus 

Budownictwa” dla osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Za udział w inwestycji „Wzmocnienie 

Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą 
w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie 
konstrukcji do wymogów normowych” 
tytuł „Prymusa Budownictwa” zdobyli: 
mgr inż. Szymon Staszak – kierownik ro-
bót („kierował robotami budowlanymi 
z dużym zaangażowaniem, z zachowa-
niem wysokiego reżimu wykonawczego 
na budowie, zgodnie z przyjętą bardzo 
restrykcyjną technologią. Innowacyjnym 
oraz pionierskim wykonaniem w skali kra-
ju było wzmocnienie węzłów przy tylko 
częściowym zwolnieniu siły na inwestycji” 
– czytamy w uzasadnieniu kapituły kon-
kursu) oraz mgr inż. Damian Wiluś – pro-
jektant („wykonanie projektu wymagało 
zastosowania zaawansowanych metod 
obliczeniowych”). 
Tytuł „Prymusa Budownictwa” otrzymał 

także mgr inż. Tomasz Aniszewski, kie-
rownik budowy na inwestycji „Budowa 
trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej 
w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu 
drogowego” („obszerny wachlarz robót in-
żynieryjnych zrealizowany był w centrum 
miasta, w czynnych ulicach, w obszarze 
objętym ochroną konserwatora zabytków, 
w trudnych warunkach gruntowo-wod-
nych” – uzasadniała ten wybór kapituła 
konkursu).
Część oficjalną zwieńczyło wystąpienie 

prezesa Krajowej Rady PIIB.

 – 20 lat za nami. To piękny jubileusz, 
ale 20 lat to zarazem dużo i niedużo. Co 
nam się udało? Przez te lata stworzyliśmy 
samorząd, który działa prężnie i wypełnia 
należycie zadania zlecone przez państwo, 
samorząd zarządzany demokratycznie. 
Powiem po inżyniersku: zbudowaliśmy 
„dom”, ale w ten dom trzeba jeszcze tchnąć 
życie, stworzyć rodzinę – to znaczy relacje 
pomiędzy Izbami Okręgowymi a Izbą Kra-
jową. W tej kadencji stawiamy na relacje 
wewnętrzne, które chcemy pogłębiać. Ale 
chcemy też budować wizerunek zewnętrz-
ny, tak żeby Izba była silna na zewnątrz. 
Obiecuję, że jako prezes Krajowej Rady 
PIIB będę Was słuchał i zastanawiał się nad 
tym, co chcecie mi przekazać – deklarował 
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki. 
W dalszej kolejności przewodnicząca 

Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Rena-
ta Staszak otrzymała z rąk prezesa KR PIIB 
mgr. inż. Mariusza Dobrzenieckiego oraz 
wiceprezesa dr. inż. Mieczysława Grodz-
kiego Medal 20-lecia Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.
Część oficjalną zakończyło uroczyste po-

krojenie jubileuszowego tortu oraz wspól-
ne odśpiewanie „Sto lat” dla Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Później była już tylko dobra 
zabawa przy muzyce i grillu, rozmowy ze 
znajomymi z branży, które trwały do póź-
nego wieczora.

Toruń
Toruńska impreza odbyła się w sprawdzo-

nej lokalizacji – Twierdzy Toruń – Forcie IV. 
Gospodarzem spotkania był mgr inż. Sła-

womir Konieczka, zastępca przewodniczą-
cego Okręgowej Rady KUP OIIB.
Wśród gości znaleźli się m.in. prezydent 

Torunia Michał Zaleski, przedstawiciel 

Rady Miasta Torunia Jarosław Beszczyński, 
dyrektor Wydziału Architektury i Budow-
nictwa Urzędu Miasta Torunia mgr inż. 
Zbigniew Sulik, naczelnik Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa Starostwa Powia-
towego w Toruniu Krzysztof Melkowski, 
zastępca sekretarza Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Jerzy Grochowski. 
Prezydent Torunia dziękował inżynierom 

budownictwa za wkład w materialne dzie-
dzictwo miasta. 
 – Bez Was i Waszych poprzedników nie 

byłoby tego wszystkiego, co stanowi piękno 
Torunia – cennych zabytków, ale też nowo-
czesnej infrastruktury. Dzięki myśli, umiejęt-
nościom i pracy inżynierów budownictwa 
Toruń się zmienił, wypiękniał i dostoso-
wał się do nowych potrzeb mieszkańców, 
zwłaszcza młodych – mówił Michał Zaleski. 
– Doceniam także to, że jako inżynierowie 
budownictwa tworzycie wspólnotę. Życzę 
Wam, żebyście w swojej aktywności zawo-
dowej znajdowali nieustającą satysfakcję, 
realizując inwestycje, które kolejnym po-
koleniom pozwolą powiedzieć z dumą: „to 
zbudował inżynier X czy Y”. Gdybym chciał 
wyliczyć wszystkich zasłużonych dla miasta 
inżynierów budownictwa, musiałbym pew-
nie wymienić tysiąc nazwisk. 
Głos zabrał także przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego. 
 – 20-lecie KUP OIIB to nie tylko święto 

członków samorządu zawodowego, ale 
także wszystkich mieszkańców wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, bowiem nie 
ma mieszkańca, który nie byłby benefi-
cjentem Państwa pracy. Urząd Marszał-
kowski jako inwestor jest ściśle związany 
z efektami pracy inżynierów budownic-
twa – aż 70 proc. budżetu województwa 
to zadania inwestycyjne, realizowane we 
współpracy z inżynierami budownictwa. 
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Piknik w Inowrocławiu zainaugurował tegoroczne obchody Dni Budow-
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naszenasze

Obiecuję pogłębienie współpracy z KUP 
OIIB na rzecz rozwoju naszego wojewódz-
twa – mówił Jerzy Grochowski. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB wręczyła Medal XX-lecia KUP OIIB 
zasłużonemu działaczowi obwodu toruń-
skiego – mgr. inż. Pawłowi Piotrowiakowi, 
wieloletniemu zastępcy przewodniczącego 
Okręgowej Rady (w latach 2002-2018). 
Ponadto mgr inż. Renata Staszak przekaza-
ła imienne podziękowania za wkład w do-
robek Izby wszystkim osobom z obwodu 
toruńskiego, które pracowały w organach 
KUP OIIB w minionych 20 latach.
W części rozrywkowej wystąpił Rafał 

„Zwierzak” Zieliński, znany toruński wokali-
sta, który zaśpiewał utwory m.in. artystów 
takich jak Sting czy Eric Clapton. 

Inowrocław, Grudziądz,  
Włocławek, Brodnica

Spotkanie w inowrocławskiej restauracji 
Hotel Park, położonej w dzielnicy sanato-
ryjnej tuż przy Parku Solankowym, odbyło 
się 26 sierpnia i tym samym zainaugurowa-
ło tegoroczne obchody Dni Budowlanych. 
Gospodarzem wydarzenia był mgr inż. 
Włodzimierz Miklas, zastępca przewod-
niczącego Okręgowej Rady KUP OIIB. Na 
uroczystość przybyli m.in. Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego w Inowro-
cławiu Paweł Czobot, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Żninie Łukasz 
Jezierski, przedstawiciel prezydenta miasta 
Łukasz Tylkowski z Urzędu Miasta Inowro-
cławia. Srebrną Odznakę Honorową PIIB 

otrzymał mgr inż. Ryszard Domański. 
Grudziądzkie spotkanie odbyło się 9 

września w Restauracji „Rudnicki Kor-
sarz” na plaży miejskiej Rudnik. Gospo-
darzem wydarzenia był mgr inż. Dariusz 
Morczyński, zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Rady KUP OIIB. Na Dzień 
Budowlanych przybyli goście: prezydent 
Grudziądza Maciej Glamowski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Grudziądza 
Łukasz Kowarowski, Architekt Miasta 
Grudziądza Anna Dekarczyk-Czajka, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Grudziądzu Wiesław Jeschke, 
członek Krajowej Rady Izby Architek-
tów RP Marek Grosz, dyrektor Wydziału 

Budownictwa i Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 
inż. Stefan Baca.
Srebrną Odznakę Honorową PIIB odebrał 

mgr inż. Zenon Różycki. 
Dzień Budowlanych w obwodzie wło-

cławskim odbył się w gospodarstwie agro-
turystycznym Osada Popowo, malowniczo 
położonym wśród pól, lasów i jezior. Ośro-
dek położony jest kilkanaście kilometrów 
od Włocławka, dlatego dla wszystkich 
chętnych przygotowano transport autoka-
rem. Gospodarzem wydarzenia była mgr 
inż. Katarzyna Dąbrowska, zastępczyni 
przewodniczącego Okręgowej Rady KUP 
OIIB. W wydarzeniu wzięła udział zastęp-
czyni starosty lipnowskiego Maria Kulig. 
Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymała 
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska.
Cykl jubileuszowych Dni Budowlanych 

domknął piknik w Brodnicy, który zorgani-
zował inż. Zdzisław Brążkiewicz w dobrze 
znanym miejscu – brodnickiej Restauracji 
Omega – 22 września. Wspólnie z brodnic-
kimi inżynierami świętowali lokalni samo-
rządowcy – burmistrz Brodnicy Jarosław 
Radacz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Artur Dombrowski, starosta brodnicki Piotr 
Boiński, przewodniczący Rady Powiatu Ro-
man Pytlasiński. Obecny był także Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Brodnicy Witold Sosnowski.  

Piotr Gajdowski

Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył przewodniczącej Okręgowej 
Rady KUP OIIB mgr inż. Renacie Staszak statuetkę kryształowego anioła 
– symbol miasta.

Razem z brodnickimi inżynierami świętowali lokalni samorządowcy – m.in. 
burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i przewodniczący Rady Miejskiej 
Artur Dombrowski. Pierwszy z lewej inż. Zdzisław Brążkiewicz, gospodarz 
wydarzenia.

Fot. Piotr Gajdowski
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