
TORUŃ

Toruński teatr lalkowy, „Baj Pomorski”, 3 
września udostępnił inżynierom swoje tere-
ny, by mogli się spotkać, bawić i rozmawiać 
o wszystkim, co ważne w naszym środowisku.
Część oficjalna imprezy odbyła się w sali 

widowiskowej, część piknikowa – obok bu-
dynku teatralnego, na świeżym powietrzu. 
Gospodarzem był wiceprzewodniczący 
Rady Okręgowej, Paweł Piotrowiak, a jego 
gośćmi – przewodniczący RO, prof. Adam 
Podhorecki, wiceprzewodniczący RO, Wło-
dzimierz Miklas i przewodniczący OKK, Jacek 
Kołodziej. Wyjątkowo zabrakło prezydenta 
miasta, Michała Zaleskiego, który nigdy do-
tąd nie opuszczał naszych spotkań, ale tym 
razem był na urlopie.
Inaugurując cały cykl  spotkań, prof. A.Pod-

horecki zauważył, że w naszym kraju nie 
widać, na szczęście, kryzysu inwestycyjnego, 
jaki jest już udziałem wielu państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. Nasi inżyniero-

wie wciąż mają sporo zajęć i zamówień, ale 
w najbliższych latach czeka ich nie lada wy-
zwanie – wdrożenie europejskiej dyrektywy 
dotyczącej budownictwa energooszczędne-
go, o czym pisaliśmy w 9. numerze „Aktu-
alności” w tekście o domu pasywnym. Pro-
jektowanie, a następnie realizacja budynków 
energooszczędnych wymaga poważnego 
przeorganizowania procesów inwestycyj-
nych, a już od roku 2019 wszystkie stawiane 
w kraju obiekty użyteczności publicznej będą 
musiały spełniać wymagania dyrektywy, 
czyli będą musiały legitymować się prawie 
zerowym zużyciem energii pierwotnej. Rok 
później takie wymagania będą stawiane tak-
że obiektom prywatnym.
Jako że Dni Budowlanych są w naszym śro-

dowisku okazją szczególną, w Toruniu prze-
wodniczący RO wyróżnił srebrną Honorową 
Odznaką PIIB mgr. inż. Sławomira Konieczkę, 
na co dzień wiceprezesa Zarządu Młodzieżo-
wej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W dalszej części spotkania, zebranych uba-
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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

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.

WŁADZE   KONTAKTY

Od 3 września do 9 października br. inżynierowie budownictwa świętują 
w naszym województwie swoje dni. 
Pierwsze spotkania odbyły się w Toruniu, Grudziądzu i Brodnicy.

dokończenie na str. 2.  

Konsumujemy tradycję
Pierwsze Dni Budowlanych

Sala toruńskiego teatru lalek ledwo pomieściła wszystkich gości

Fot. T. Kozłowski



wił do łez spektakl kabaretowy pod tytułem 
„Bądźcie zdrowi”, poświęcony, jak łatwo się 
domyślić, naszej służbie zdrowia, a wykona-
ny przez trójkę toruńskich artystów z Teatru 
Impresaryjnego „Afisz”. Muzycznym pod-
kładem dla satyrycznych tekstów były naj-
bardziej znane przeboje, w czym specjalizuje 
się Krzysztof Zaremba, odgrywający w tym 
przedstawieniu rolę … pielęgniarki.
W szampańskich nastrojach zasiedliśmy 

następnie do stołów w teatralnym parku, 
a tam czekał na nas m.in. grill z pieczony-
mi mięsami i kucharz z całym pieczonym 
prosiakiem, z którego wykrawał co bardziej 
smakowite kęsy. Były i sałatki, i piwa pod 
dostatkiem, i słodkości.
Frekwencja dopisała. Podczas części 

oficjalnej sala Baja Pomorskiego pękała 
w szwach, a i potem nikomu jakoś nie spie-
szyło się do domu.

GRUDZIĄDZ

Karczma „Czarci Młyn” zapraszała na spo-
tkanie grudziądzkich inżynierów 4 września 
br. i tu również sala główna i grill na dziedziń-
cu zgromadziły wielu uczestników imprezy. 
Gospodarzem nie był jednak wiceprze-
wodniczący RO Olgierd Nagórski, do czego 
przyzwyczailiśmy się w latach poprzednich. 
Nasz kolega przebywał w szpitalu z powodu 
naprawdę poważnych problemów zdrowot-
nych, a w prowadzeniu spotkania wyręczył 
go tym razem członek Rady Okręgowej, Da-
riusz Morczyński, na co dzień sekretarz Urzę-
du Miasta i zrobił to zgrabnie, starając się nie 

pominąć nikogo z miejscowych i zamiejsco-
wych VIP-ów. Izbę reprezentowali podczas 
spotkania -  dyrektor Biura, Renata Staszak 
i skarbnik Izby, Marian Lipkowski, natomiast 
miejscowe władze – m.in. wiceprezydent 
Grudziądza Marek Sikora i starosta gru-
dziądzki, Edmund Korgol. Nie zabrakło też 
posła PO, Tomasza Szymańskiego, jak i czo-
łowych lokalnych inwestorów, prezesów 
firm grudziądzkich, przedstawicieli nadzoru 
budowlanego itd.
Dyrektor Biura Izby w części oficjalnej 

przybliżyła zebranym  sytuację naszego 
samorządu zawodowego. KUP OIIB ma się 
dobrze, choć w najbliższym czasie trudno 

będzie liczyć na przyrost  mas członkow-
skich. Jest nas ok. 5600, co daje izbie miej-
sce wśród średniaków w skali kraju. Nasza 
jednak gospodarka finansowa pozwala na 
realizację wszystkich niezbędnych do nor-
malnego funkcjonowania zadań statuto-
wych. Nie brakuje nam na szkolenia, na or-
ganizację sesji egzaminacyjnych i działania 
wszystkich organów statutowych, w tym 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
i sądu dyscyplinarnego, co podkreślał 
w swym krótkim wystąpieniu skarbnik Izby.
Życzenia pomyślnej koniunktury inwesty-

cyjnej i sukcesów osobistych przekazali też 
zebranym poseł T. Szymański, prezydent 
M. Sikora i starosta E. Korgol.
Prezydent M. Sikora został przez wła-

dze Izby wyróżniony srebrną Honorową 
Odznaką PIIB.
Muzyczną oprawę imprezy zapewnił 

grudziądzanom młody człowiek o pseu-
donimie DJ Time, który nie szczędził nam 
wielu znanych przebojów, a energii do 
pląsów dodała miejscowa kuchnia, z któ-
rej „Czarci Młyn” jest znany. Mnie udało 
się delektować wspaniale przyprawioną 
golonką  i pieczonym kurczakiem, a na 
deser próbowałem świeżutkiej szarlotki, 
naprawdę godnej zapamiętania.  

BRODNICA

Brodnickie spotkanie inżynierów budow-
nictwa wypadło w czwartek 10 września 
br., w bardzo pogodny wieczór, przez co 
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 dokończenie ze str. 1.

że uczestnikom dużą przyjemność sprawia-
ło wychodzenie na papierosa z restauracji 
„Omega”, położonej nad pięknym jeziorem 
Niskie Brodno.
Gospodarz spotkania, członek Rady Okrę-

gowej, mgr inż. Zdzisław Brążkiewicz witał 
tu licznych gości, w tym przewodniczącego 
RO, prof. Adama Podhoreckiego i sekreta-
rza Rady, Kazimierza Chojnackiego, a spo-
śród przedstawicieli miejscowych władz 
– burmistrza miasta, Jarosława Radacza 
i starostę Piotra Boińskiego, a także powia-
towego inspektora nadzoru budowlanego, 
Witolda Sosnowskiego. Odnotowaliśmy też 
z przyjemnością obecność byłego starosty, 
dziś emerytowanego dyrektora Brodnickie-
go Domu Kultury, Waldemara Gęsickiego, 
który zawsze życzliwie sekundował poczy-
naniom brodnickich budowlanych.
Goście nie szczędzili słów pochwały in-

żynierom, za ich wkład w rozwój miasta, 
choć, przyznał to burmistrz J. Radacz, nie 
zawsze udawało się zapewniać miejsco-
wym przedsiębiorcom takiego wsparcia, 
na jakie na pewno zasługiwali. Wolny ry-
nek inwestycyjny ma bowiem swoje prawa 
i łamanie ich nikomu na zdrowie nie wy-
chodzi. Prof. A. Podhorecki bardzo wysoko 
ocenił współpracę z brodnickimi kolegami, 
bo miał tu okazję wspierać ich ekspertyza-
mi, dotyczącymi odpowiednich rozwiązań 
konstrukcyjnych, niezbędnych ze względu 
na bardzo trudne w tym mieście warunki 
geologiczne. Gratulował władzom racjonal-
nego planowania rozwoju miasta, a miesz-

kańcom m.in. nowoczesnej obwodnicy.  
O dużym uznaniu dla pracy brodnickich bu-
dowlanych mówił także starosta P. Boiński, 
który poinformował uczestników spotkania 
o kończących się pracach nad cyfrową mapą 
geodezyjną powiatu brodnickiego. Mapa 
ogromnie ułatwi procedury administracyj-
ne, towarzyszące przygotowaniom nowych 
inwestycji. Być może wkrótce też stanie się 
ona częścią cyfrowej mapy geodezyjnej ca-
łego województwa, co byłoby ewenemen-
tem na skalę krajową. Wicemarszałka sejmi-
ku samorządowego województwa Ryszarda 
Bobera zapraszano również na wrześniowe 

spotkanie, niestety, zatrzymały go inne obo-
wiązki, ale przysłał na ręce gospodarza uro-
czystości list z gratulacjami i życzeniami wielu 
sukcesów zawodowych.    
Podobnie jak w Toruniu i Grudziądzu, 

i w Brodnicy dwóch członków naszej Izby 
otrzymało srebrne Honorowe Odznaki PIIB.  
Pierwszym z odznaczonych był Zdzisław 
Fiszer, właściciel firmy instalacyjnej, znany 
m.in. z ciekawych patentów - na tzw. sys-
tem Fiszera, pozwalający na bezkołnierzo-
we połączenia rur, a także na nowatorskie 
instalacje stacji uzdatniania wody.
Drugim wyróżnionym był Jan Waydmann, 

konstruktor, ostatnio związany z licznymi 
inwestycjami firmy Samex, produkującej 
wyroby elastomerowe.
Po części oficjalnej mieliśmy okazję po-

znać pozazawodowe zainteresowania 
naszych inżynierów, bo do degustacji 
miejscowych przysmaków kuchni „Ome-
gi” przygrywał nam zespół rockowy, 
w którym gra stale inż. Paweł Zaniewski. 
Zespół zaprezentował ciekawe interpre-
tacje znanych przebojów, o których wielu 
z uczestników spotkania mogłoby powie-
dzieć – taka była nasza młodość. A przy-
smaki? Na pewno znakomita golonka 
w kapuście, chrupiące żeberka i...może 
lepiej powiem, że gospodarze potrafili 
zaspokoić nawet wilcze apetyty.   

TADEUSZ KOZŁOWSKI

W kabaretowym stylu bawił gości muzyk i aktor Krzysztof Zaremba, 
występujący jako surowa pielęgniarka-recepcjonistka Fot. T. Kozłowski

Grudziądzka Karczma „Czarci Młyn” jak zawsze kusi inżynierów 
 doskonałą kuchnią Fot. T. Kozłowski

Region brodnicki już dziś staje się atrakcyjny nie tylko dla turystów, 
ale i dla inwestorów Fot. T. Kozłowski

Brodnica niedługo będzie miała cyfrową mapę geodezyjną,a to bardzo 
ułatwi procedury inwestycyjne, zapewniał starosta Piotr Boiński 
(stoi z prawej) Fot. T. Kozłowski
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Z trójki prymusów stawili się tylko pa-
nowie - Piotr Woszczyński i Radosław 
Kotewicz. Zabrakło Emilii Ryskowskiej, 
która błyszczała na egzaminie w spe-
cjalności drogowej. Przewodniczący 
Rady, prof. Adam Podhorecki, wrę-
czył młodszym kolegom pamiątkowe 
egzemplarze książki inż. Krzysztofa 
Dudka o mostach bydgoskich. A że au-
tor akurat był obecny na posiedzeniu, 
udało się załatwić dedykacje z autogra-
fami.
Przechodząc do porządku obrad, prof. 

A. Podhorecki poinformował zebra-
nych o rezultatach II Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu PIIB, który odbył się 
20 sierpnia br. i był poświęcony wy-
łącznie jednemu punktowi – zmianom 
w Statucie PIIB.
Delegaci tym razem nie zawiedli 

i udało się wreszcie doprowadzić do 
rozsądnego kompromisu, czyli do 
uchwalenia zmian statutowych. Po 
pierwsze – zmieniono w statucie na-
zwę organizacji na „Krajową Izbę In-
żynierów Budownictwa o nazwie Pol-
ska Izba Inżynierów Budownictwa”, 
co przywróciło formę prawną, zgod-
ną z tekstem ustawy z roku 2000. Po 
drugie – wprowadzono zakaz łączenia 
funkcji w organach statutowych izb 
okręgowych i PIIB tak, aby osoba wy-
bierana do organów PIIB nie nadzoro-
wała działań takich samych organów 
w swojej izbie okręgowej. Trzecią zmia-
ną było jednoznaczne określenie roz-
dzielności majątków izb okręgowych 
i PIIB, co na XIV Zjeździe wzbudziło 
wiele niepotrzebnych kontrowersji.
W dalszej części posiedzenia, Kazi-

mierz Chojnacki przedstawił m.in. stan 

przygotowań do organizacji konkursu 
na najlepszego inżyniera budownic-
twa w naszym województwie. Rada 
uchwaliła regulamin konkursu. Wyni-
ka z niego, że od roku 2016 KUP OIIB 
będzie przyznawać wyróżniającym się 
inżynierom honorowe tytuły „Prymus 
Budownictwa” w  trzech kategoriach: 
projektant, kierownik budowy i in-
spektor nadzoru budowlanego. Izba 
powoła specjalną kapitułę konkur-
su, która do kwietnia będzie zbierała 
i oceniała zgłoszenia kandydatów do 
tytułu, a następnie do 30 sierpnia, wy-
typuje nominacje do puli finałowej po 
to, by ostatecznie, w jawnym głosowa-
niu, wyłonić tych członków Izby, którzy 
otrzymają tytuły „Prymusa Budownic-
twa”. W ten sposób zmaterializował się 
wniosek Adama Przybylskiego, członka 
Rady Okręgowej, o systematyczne wy-
różnianie najlepszych kolegów za ich 
pracę i umiejętności zawodowe.
Optymistyczne dane przekazał zebra-

nym skarbnik Izby, Marian Lipkowski, 
podsumowując sytuację finansową 
za pierwsze półrocze 2015. Izba już 
w tym okresie uzyskała 87 procent 
planowanych wpływów. Plan zakła-
dał uzyskanie do końca roku kwoty 2 
mln 55 tys. zł, tymczasem już do końca 
czerwca br. uzyskano 2 mln 44 tys. zł. 
Wydatki w tym okresie kształtowały 
się na poziomie 37 procent planu, ale 
czekają nas jeszcze koszty organizacji 
Dni Budowlanych, które zawsze w bu-
dżecie stanowią znaczącą pozycję.
Rada Okręgowa zapoznała się z pod-

sumowaniem konkursu na najlepsze 
prace dyplomowe, bronione na wy-
działach inżynierskich na uczelniach 

naszego województwa. Laureatów 
konkursu poznamy 5 października br. 
na gali Dnia Budowlanych w Bydgosz-
czy. Na razie wiadomo, że kapituła 
konkursu   przyznała jedną pierwszą 
nagrodę, jedną drugą i jedną trzecią, 
a także wyróżniła nagrodą najlepszą 
pracę pisaną na studiach inżynierskich.
Dłuższą dyskusję na posiedzeniu 

sprowokowało wystąpienie Pawła Pio-
trowiaka o planowanych przez Izbę 
szkoleniach dla członków KUP OIIB 
w drugim półroczu 2015. Izba planuje 
m.in. szkolenie z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej i członkowie Rady usta-
lili przy tej okazji, że wykładowcami 
na tym szkoleniu, organizowanym we 
wszystkich obwodach, będą miejsco-
wi przedstawiciele zawodowej straży 
pożarnej po to, by szkoleni mieli peł-
ną jasność co do wymagań strażaków 
w momencie uzyskiwania pozwolenia 
na użytkowanie stawianych w naszym 
województwie obiektów.
Interesującą informację przekazał też 

zebranym wiceprzewodniczący An-
drzej Myśliwiec, który uczestniczy 
w pracach Krajowej Komisji Ustawicz-
nego Doskonalenia Zawodowego. Ko-
misja, zgodnie z ustawą deregulacyjną, 
przyjęła projekt regulaminu, który za-
kłada konieczność przeszkolenia uzu-
pełniającego, poprzedzającego po-
nowny wpis na listę członków 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa, dla osób wcześniej z tej listy skre-
ślonych.   

TADEUSZ KOZŁOWSKI

31 sierpnia br. zebrała się w swej siedzibie w Bydgoszczy Rada Okręgowa KUP OIIB, która, tradycyjnie 
już, zaprosiła na swe posiedzenie trójkę prymusów wiosennej sesji egzaminów na uprawnienia.

Mamy zmieniony statut PIIB
Miesiąc w Izbie


