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Szanowne Koleżanki! Drodzy Koledzy!

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

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

Biblioteka Techniczna w Domu Technika
w Bydgoszczy czynna dla członków Izby
w dni powszednie, w godz. 1100–1700.
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. Szeroka 34,
tel. (56) 622 19 17, tel./fax 622 72 81
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

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

Fot. Piotr Piotrowiak

Tegoroczne obchody Dnia Budowlanych, które świętujemy w sześciu obwodach
naszego województwa zbiegły się z 10. rocznicą istnienia naszej Izby. Każda
tego typu rocznica skłania do głębszej refleksji nad kondycją naszej organizacji
i generalnie – kondycją naszego zawodu.
Sięgając więc wstecz do początków narodzin naszego samorządu w obecnym
kształcie organizacyjnym, możemy powiedzieć sobie z czystym sumieniem, że
stworzyliśmy organizację stabilną, dobrze funkcjonującą i dobrze spełniającą
swoje statutowe obowiązki. Ustawa z roku 2000 nie dawała nam w tej mierze
wielu wskazówek, ale doświadczenie i zapał grupy założycielskiej okazały się
wystarczające, by nie popełnić na starcie jakichś niepotrzebnych gaf i błędów.
Stworzyliśmy organizację na miarę prawa, które ją stanowiło i dziś powinniśmy
być dumni z naszego dorobku.
Czy również mamy powody do dumy z powodu kondycji naszego zawodu, naszego budowlanego środowiska? Być może dałoby się nam wytknąć to i owo,
bo osiąganie doskonałości w tak trudnych warunkach gospodarczych i ustrojowych było zadaniem abstrakcyjnym. Warto jednak zauważyć, że mimo trudności, mamy wiele powodów do zadowolenia. W wolnorynkowej konkurencji
z firmami zachodnimi udało nam się wyjść zwycięsko z licznych inwestycji budowlanych. Ta konkurencja i otwarcie na świat pozwala nam szybko uczyć się
nowych technologii i nowoczesnej organizacji robót. Dlatego u progu kolejnego dziesięciolecia naszej Izby życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, aby nie
zwalniali tempa i dotrzymywali kroku nie tylko najlepszym inżynierom w kraju,
ale budowlanym z zagranicy.
Życzę również wszystkim, aby w tym wolnorynkowym młynie nie zapomnieli
o wartościach dla naszego zawodu podstawowych – o rzetelnej wiedzy i etyce,
jako fundamencie, na którym wszyscy budujemy naszą pozycję w społeczeństwie, budujemy zaufanie do naszej pracy.
Życzę Wam także dużo zdrowia i powodzenia w życiu osobistym. Wszystkiego
najlepszego!
Przewodniczący Rady KUP OIIB
Adam Podhorecki
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Ś W I Ę T U J E M Y
W Grudziądzu–„Czarci Młyn”
Obchody Dnia Budowlanych w naszym
województwie zainaugurował tym razem
Grudziądz, organizując 31 sierpnia br. dla
członków Izby z tego obwodu tradycyjne
spotkanie w karczmie „Czarci Młyn”.
To miejsce ma wiele zalet. Łatwo tu dojechać i łatwo się schować, bo wjazd do
karczmy jest z ulicy Chełmińskiej prawie
niewidoczny. Za to po przejściu małego
mostku oczom gościa ukazuje się obszerny
plac z ekspresyjnymi drewnianymi rzeźbami i dużym budynkiem w stylu rustykalnym, tak że ma się wrażenie, jakby się
trafiło do dobrze zachowanego wiejskiego
skansenu. Wnętrze karczmy zaprojektowano całkowicie w drewnie, ale ogrom tego
wnętrza bardziej kojarzy się z gospodarską
stodołą niż obiektem gastronomicznym. De
gustibus non est disputandum, o gustach
właściciela lokalu nie ma co dyskutować,
skoro jedno jest pewne – tu zawsze można
liczyć na niezwykłą gościnność i sympatyczną obsługę.
Gospodarzem spotkania w Grudziądzu
był wiceprzewodniczący naszej Rady, Olgierd Nagórski, który na początek pokłonił
się gościom – posłowi Tomaszowi Szymańskiemu, wiceprezydentowi Miasta Grudziądza Tomaszowi Sikorze, a także wiceprzewodniczącemu Rady Izby Andrzejowi
Myśliwcowi, dyrektor Renacie Staszak oraz
Januszowi Gallowi społecznemu asystento-

wi jednego z najbardziej znanych posłów
w kraju, Janusza Dzięcioła. Następnie oddał mikrofon Andrzejowi Myśliwcowi, który zwrócił uwagę na szczególny charakter
tegorocznych spotkań, bo mija 10 lat od
powstania naszej Izby.
– Kiedy spotykaliśmy się pierwszy raz
z okazji Dnia Budowlanych, to było nad Jeziorem Rudnickim – mówił A. Myśliwiec – z
powodzeniem mieściliśmy się pod namiotem, a dziś chęć spotkania się tu, w karczmie „Czarci Młyn” zgłosiło prawie 200
osób! Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy do
końca, jak ta nasza Izba ma wyglądać, bo
ustawa precyzowała głównie zadania naszego samorządu, a nie określała dokładnie
kształtu organizacyjnego, tego, jak mamy
funkcjonować na co dzień. Teraz Izba wypracowała sobie i formy organizacyjne
i harmonogram działań statutowych i jak
było nas w Izbie dwa tysiące członków, tak
teraz jest blisko sześć tysięcy. Przejęliśmy
od administracji przyznawanie uprawnień
budowlanych, tytułów rzeczoznawcy, prawo do tworzenia systemu doskonalenia zawodowego. Co więcej – uzyskaliśmy prawo
do interpretacji wszystkich wydawanych
wcześniej i dzisiaj uprawnień. I to są już
bardzo poważne zadania, wykonywane
przez organy statutowe Izby. Wiemy też
z wielu spotkań i opinii kolegów z innych
izb okręgowych i władz PIIB, że nasze organy statutowe działają naprawdę dobrze.
A.Myśliwiec życzył wszystkim zebranym

Rzeźbiony „gospodarz” witał przy wejsciu
Fot. Tadeusz Kozłowski

wielu sukcesów zawodowych i zdrowia, bez
którego trudno je osiągać i spotkania się za
rok i za 10 lat w podobnie licznym gronie.
Z okazji 10-lecia, Izba przyznała posłowi
J. Dzięciołowi i wiceprezydentowi M. Sikorze pamiątkowe srebrne medale, jako
dowód wdzięczności za dobrą współpracę w obwodzie grudziądzkim. Honorowe
Srebrne Odznaki za długoletnią aktywną
działalność na rzecz środowiska budowlanych otrzymali: Stefan Baca, Paweł Grochocki i Mieczysław Maj.
Za zaproszenie na spotkanie podziękował poseł T. Szymański, składając na ręce
pani dyrektor R. Staszak piękną wiązankę
kwiatów i życząc zebranym, aby młodzi
fachowcy, wychowani przez doświadczonych kolegów, reprezentowali profesjonalizm najwyższej próby. Drobne upominki
złożył też na ręce przedstawicieli Rady KUP
OIIB wiceprezydent M. Sikora, podkreślając
m.in., że Biuro Izby funkcjonuje nienagannie, o czym mogą się przekonać ci, którzy
co jakiś czas muszą starać się o kolejne
zaświadczenia o członkostwie, czy o wykładnię zakresu posiadanych uprawnień.
Pamiątkowy list z gratulacjami z okazji jubileuszu Izby przekazał też na ręce A. Myśliwca Janusz Gall, społeczny asystent posła
J. Dzięcioła.
Zebrani głośno wyrażali uznanie dla odznaczanych kolegów, a potem ochoczo
zabrali się za konsumpcję. Trzeba przyznać,
że właściciel karczmy karmi dobrze, a szef

Honorowe odznaki dla zasłużonych
Fot. Tadeusz Kozłowski
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kuchni wie, jak smakowicie przyprawiać
mięsiwa, komponować sałatki i surówki.
Było więc co jeść i czym popłukać gardła,
a do tego szybko zagrzmiała skoczna muzyka zespołu „Play”, grającego i śpiewającego ogólnie znane standardy dyskotekowe
i dancingowe. Grudziądzkie spotkania słyną
z niekrępującej atmosfery i dobrej kuchni.
Tak trzymać.

W Toruniu–Dwór Artusa
13 września br. spotkali się w Dworze Artusa budowlani z obwodu toruńskiego. Gospodarzy uroczystości reprezentowali: przewodniczący Rady KUP OIIB, prof. Adam
Podhorecki, wiceprzewodniczący – Paweł
Piotrowiak i Włodzimierz Miklas, skarbnik
Izby, Marian Lipkowski oraz dyrektor Biura Izby, Renata Staszak. Obecny był wicemarszałek Senatu, Jan Wyrowiński. Władze
regionu reprezentował, pod nieobecność
marszałka województwa, dyr. Andrzej Potoczek, a władze Torunia – przewodniczący
Rady Miasta, Marian Frąckiewicz oraz prezydent Michał Zaleski, a także liczni dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta.
W części oficjalnej spotkania głos zabierał
przewodniczący Rady, prof. A. Podhorecki,
który przypomniał drogę budowlanych do
własnej organizacji samorządowej i przedstawił aktualne problemy środowiska, które
od lat walczy o dobre, funkcjonalne prawo
budowlane. Obowiązująca obecnie ustawa
Prawo budowlane była już nowelizowana
ponad 80 razy i czas jest najwyższy, by
uchwalić nowy akt prawny regulujący podstawowe zasady procesu budowlanego

i obowiązki jego uczestników. – Generalny
zamysł jest taki – mówił A. Podhorecki – aby
uprościć procedury administracyjne w takim zakresie, w jakim to tylko jest możliwe,
aby wyłączyć z obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę niektóre obiekty
proste i niewielkie, aby „odchudzić” projekt
budowlany i inaczej nieco zdefiniować jego
obowiązkowe warunki itd. Przewodniczący
przypomniał jednak, że w tym kompleksowym upraszczaniu procesów budowlanych
nie możemy zapominać o konieczności zachowania ładu przestrzennego w naszym
kraju i o utrzymaniu odpowiedniej jakości
wykonawstwa. O wszystkich tych sprawach
przedstawiciele PIIB rozmawiają ciągle z reprezentantami rządu i parlamentu i pozostaje mieć nadzieję, że nasz głos będzie się
coraz bardziej liczył, że z zaufaniem publicznym do budowlanych będzie się łączyło zaufanie do ich wiedzy na temat funkcjonowania budownictwa w Polsce.
Zabierający głos goście spotkania podkreślali zgodnie, jak odpowiedzialna jest praca
budowlanych i jak trwałe są jej efekty, co
widać zwłaszcza w zabytkowej zabudowie
Torunia. Z uznaniem o tej pracy wypowiadał się w imieniu marszałka województwa,
Andrzej Potoczek, a zwłaszcza prezydent
M. Zaleski, który – jak podkreślał – jest dla
wielu budowlanych inwestorem z prawie
30-letnim stażem i zawsze było mu dane
współpracować ze znakomitymi projektantami oraz wykonawcami. – Wizytując dziś
największą inwestycję miasta, nowy most
drogowy przez Wisłę – mówił M. Zaleski
–podziwiałem wielki kunszt i precyzję umysłów, kryjącą się w projekcie mostu, tę wiel-

Szacowni goście nie szczędzili budowlanym pochwał
Fot. Piotr Piotrowiak

ką wiedzę, jaka jest potrzebna, by znaleźć
właściwie rozwiązanie dla każdego detalu.
W podobnym duchu wypowiadali się
przewodniczący Rady Miasta Torunia,
Marian Frąckiewicz, a następnie senator
Jan Wyrowiński, który życzył zebranym
m.in. zachowania tej siły przetrwania, jaka
zawsze charakteryzowała środowisko budowlanych w trudnych czasach.
Spotkanie było okazją nie tylko do wystąpień, ale i do wyróżnienia znanych toruńskich inżynierów Srebrną Odznaką Honorową PIIB. Otrzymali je: Jerzy Arszyński,
Zbigniew Lubieniecki i Wiesław Stasiuk.
Przewodniczący Rady wręczył też pamiątkowe medale z okazji 10-lecia Izby osobom
szczególnie sprzyjającym działaniom budowlanych w obwodzie toruńskim, a wśród
nich senatorowi J. Wyrowińskiemu, przewodniczącemu M. Frąckiewiczowi i prezydentowi M. Zaleskiemu oraz dyrektorom
wydziałów w Urzędzie Miasta: architektury
i budownictwa – Adamowi Popielewskiemu, środowiska i zieleni – Szczepanowi Burakowi oraz gospodarki komunalnej – Marcinowi Kowallkowi.
Część rozrywkową spotkania wypełnili
aktorzy Teatru Impresaryjnego „Afisz” parodiami włoskich przebojów, ilustrującymi
perypetie dwóch hydraulików. „Miłość po
włosku” wyraźnie rozbawiła i szacownych
gości i zebranych członków Izby, a smakowite potrawy serwowane po spektaklu dopełniły udanego spotkania. Kulminacją kulinariów okazał się wspaniały jubileuszowy
tort ze znakiem Izby.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

„Afisz” bawił pikantnymi dowcipami
Fot. Piotr Piotrowiak
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Mamy ubezpieczenie

Zgodnie z przyjętym wcześniej zwyczajem, prezentujemy certyfikat potwierdzający nowo zawartą umowę z firmą
Ergo Hestia na dodatkowe ubezpieczenie na życie członkow naszej Izby
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