
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, 
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. 1500-1600

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
Wt., godz. 1400-1500, Pt., godz. 800-1500,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500

87-100 Toruń, ul. Piernikarska 4/1,
tel. (56) 662-90-77,  
Pon., Wt., godz. 1200-1530,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1530

87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50
Wt., Sr., Czw., godz. 900-1300,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1400

Dyżury członków władz:

Przewodniczący Rady 
– wtorek, godz. 1500-1700

  Zastępca Przewodniczącego Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– poniedziałek, godz. 1300-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– czwartek, godz. 1300-1500 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1300-1500 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– wtorek, godz. 1500-1700 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

Inowrocław w plenerze

Cykl tegorocznych spotkań integracyjnych 
z okazji Dni Budowlanych zainaugurował 
w piątek 6 września Inowrocław. Zabawę 
zorganizowano tym razem w Restauracji 
„Park”, położonej nieopodal słynnych na 
cały kraj tężni uzdrowiskowych, na skraju 
Parku Solankowego. Gości powitał orga-
nizator – wiceprzewodniczący Okręgowej 
Rady KUP OIIB mgr inż. Włodzimierz Miklas.

 – Na co dzień wszyscy jesteśmy zapraco-
wani i nie zawsze znajdujemy czas, by spo-
tkać się w swobodnej atmosferze i nawiązać 
bliższe relacje towarzyskie. Dziś mamy taką 
okazję. Życzę wszystkim udanej zabawy – 
mówił mgr inż. Włodzimierz Miklas. Świę-
tujących inżynierów odwiedził prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza, przybyli też 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go Paweł Czobot oraz Tadeusz Chęsy, czło-
nek zarządu FSNT NOT w Inowrocławiu.  

 – Mówi się, że „pierwszy dom budujesz 
dla wroga, drugi dla przyjaciela, a dopiero 
trzeci dla siebie”. Budowlańcy z Inowrocławia 
i okolic są zaprzeczeniem tego powiedzenia, 
bo budują od początku tak, jakby wszystkie 
stawiane przez nich obiekty były trzecimi, 
czwartymi, a nawet setnymi. Są trwałe, bez-
pieczne, funkcjonalne i przyjazne. Dziękuję 
za to w imieniu wszystkich mieszkańców 
Inowrocławia – napisał w liście gratulacyj-
nym prezydent miasta Ryszard Brejza. Wrę-
czając go przewodniczącej KUP OIIB mgr inż. 
Renacie Staszak, dodawał: - To dzięki wam, 
inżynierom budownictwa, zmienia się obli-
cze Inowrocławia i inne miasta oraz gminy 
naszego i sąsiednich powiatów. 
By nie być gołosłownym, w swoim wy-

stąpieniu prezydent Inowrocławia wyliczył 
największe inwestycje, jakie zrealizowano 
lub realizuje się obecnie w mieście – jedną 
z najważniejszych jest oddana właśnie przez 
wykonawcę obwodnica Inowrocławia. 

Tre Voci – „tenorzy nowej generacji”, czyli trio wykonujące muzykę klasyczną 
i pop-operową, byli gwiazdą tegorocznych obchodów Dni Budowlanych w Byd-
goszczy. Święto inżynierów budownictwa przyciągnęło do Filharmonii Pomor-
skiej im. Ignacego Paderewskiego setki uczestników z całego obwodu bydgo-
skiego. Równie tłumnie bawiliśmy się w Inowrocławiu, Grudziądzu i Toruniu. 

Przystojni i niezwykle utalentowani tenorzy porwali publiczność podczas Dnia 
Budowlanych w Bydgoszczy

Tenorzy zaśpiewali dla inżynierów
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Piękna tego dnia pogoda sprzyjała poga-
wędkom w plenerowym ogródku Restau-
racji „Park” – dla nikogo nie zabrakło mię-
snych potraw z grilla, przepysznych sałatek 
i piwa. Do tańca przygrywał męski duet 
Zmiennicy, wykonując największe przebo-
je polskiej i zagranicznej muzyki rozrywko-
wej. Zabawa trwała do późnego wieczora.

Znów tak jak dawniej

Tydzień później, w piątek 13 września, 
świętowali inżynierowie z obwodu gru-
dziądzkiego. W tym roku Dzień Budowla-
nych powrócił do dobrze wszystkim znanej 
Karczmy „Czarci Młyn”. Spotkanie otworzył 
gospodarz i organizator mgr inż. Dariusz 
Morczyński, zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Rady KUP OIIB. Serdecznie 
przywitał gości – posła Tomasza Szymań-
skiego, wiceprezydenta Grudziądza Szy-
mona Gurbina, sekretarza miasta Andrzeja 
Cherka, przewodniczącego Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
arch. Marka Grosza, Architekta Miejskiego 
mgr inż. arch. Annę Dekarczyk-Czajkę, in-
spektorów nadzoru budowlanego z Gru-
dziądza i powiatu grudziądzkiego, a także 
przedstawicieli władz KUP OIIB - przewod-
niczącą Okręgowej Rady mgr inż. Renatę 
Staszak oraz mgr. inż. Andrzeja Myśliwca. 
Były też życzenia od tych, którzy nie mogli 

przybyć osobiście do „Czarciego Młyna” – 
mgr inż. Renata Staszak przekazała wszyst-
kim serdeczne pozdrowienia od starosty 
grudziądzkiego Adama Olejnika. Podzię-
kowała też członkom organów KUP OIIB 
z obwodu grudziądzkiego za wielkie zaan-
gażowanie w pracę na rzecz Izby oraz po-
informowała, że od kwietnia 2019 r. Punkt 
Konsultacyjny KUP OIIB działa w nowej sie-
dzibie przy ul. Kościelnej 10/3 w Grudziądzu. 
- Z okazji Święta Budowlanych życzę Pań-

stwu spokoju, wytrwałości w dążeniu do 
wybranego celu, dającego Państwu poczu-
cie dumy i satysfakcji z możliwości realizo-
wania się w tak wyjątkowej i twórczej pracy. 
Życzę spełnienia marzeń, zarówno tych za-
wodowych, jak i osobistych – podsumowa-
ła mgr inż. Renata Staszak. 
Tradycyjnie Święto Budowlanych jest oka-

zją do wręczenia honorowych odznaczeń 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W Grudziądzu Złotą Odznakę PIIB z rąk 
przewodniczącej KUP OIIB otrzymał inż. 
Stefan Baca, delegat na Zjazdy Okręgowe 

i członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W części oficjalnej głos zabrał jeszcze po-

seł Tomasz Szymański, wskazując, że co-
roczne obchody Dnia Budowlanych są nie 
tylko świętem, ale też okazją do dyskusji 
na temat aktualnego stanu branży bu-
dowlanej, perspektyw i kierunku, w któ-
rym budownictwo powinno zmierzać. 
- Życzę Państwu szczęścia w życiu osobi-

stym, stałego rozwoju zawodowego, pod-
noszenia kwalifikacji, ciekawych realizacji 
w przyszłości – powiedział poseł Szymań-
ski i wręczył przewodniczącej KUP OIIB 
wiązankę kwiatów.  
Resztę wieczoru inżynierowie spędzili 

przy suto zastawionych stołach, nie żałując 
sobie dań grillowanych – karkówki, golon-
ki, kiełbasek z musztardą, smakowitych 
sałatek, a także pysznych ciast na deser. 
Wielu chwaliło sobie wysoki poziom ga-
stronomiczny lokalu, w którym świętowali 
już nie pierwszy raz.

Toruń z Hemarem

Toruńskie Akademickie Centrum Kultury 
i Sztuki „Od Nowa” otworzyło swe podwo-
je inżynierom budownictwa w piątek 20 
września. W uroczystości wzięli udział m.in. 
prezydent Torunia Michał Zaleski i Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Zbigniew Sulik. Do Torunia przyjechali tak-
że przedstawiciele najwyższych władz Izby 
- przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. 
Renata Staszak oraz zastępcy przewodni-
czącego: prof. dr hab. inż. Adam Podhorec-
ki i mgr inż. Włodzimierz Miklas. Gości przy-
witał gospodarz obchodów, mgr inż. Marek 
Żółtowski, wiceprzewodniczący Okręgowej 
Rady KUP OIIB.
- Święto Budowlanych to dla nas szczególny 

dzień, święto, które ma kilkudziesięcioletnią 
tradycję – mówił mgr inż. Marek Żółtowski. 
– To okazja do podsumowań, wymiany do-
świadczeń i planów, ale też okazja do prze-
kazania wyrazów uznania budowlańcom za 
ich ciężką pracę, często stresującą i - niestety 
- w nieustannie zmieniającym się otoczeniu 
prawnym. Wy jednak dajecie sobie z tym 
radę i udowadniacie, że swoją wiedzą i do-
świadczeniem jesteście w stanie pokonywać 
największe trudności, przyczyniając się do 
rozwoju naszego regionu i kraju. Gratuluję 
Wam dotychczasowych osiągnięć i życzę 
dalszych sukcesów zarówno w życiu zawo-
dowym, jak i osobistym – kontynuował go-

spodarz toruńskiego święta. 
Renata Staszak podziękowała prezyden-

towi miasta Michałowi Zaleskiemu za za-
proszenie do kapituły konkursu „Budowa 
Roku” w Toruniu – z ramienia KUP OIIB 
udział w jej pracach od kilku lat bierze 
mgr inż. Róża Guśpiel, uznany projektant 
w branży konstrukcyjno-budowlanej. Po-
dzieliła się też ważną nie tylko dla torunian 
informacją: w maju 2020 r. w Hotelu Bul-
war w Toruniu odbędzie się II Regionalne 
Forum Inżynierskie, współorganizowane 
przez KUP OIIB, Mazowiecką OIIB, Pod-
laską OIIB, Warmińsko-Mazurską OIIB 
i Łódzką OIIB. Wezmą w nim udział przed-
stawiciele samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa oraz organów nad-
zoru budowlanego. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB zwróciła uwagę na boom inwestycyj-
ny, jaki panuje obecnie w Toruniu: powsta-
ją ogromne inwestycje – centrum magazy-
nowe Panattoni Park, biurowiec hurtowni 
farmaceutycznej Neuca, kompleks Szpitala 
Zespolonego na Bielanach, fabryka Toruń-
skich Zakładów Materiałów Opatrunko-
wych. Ten „wykaz” uzupełnił prezydent 
miasta Michał Zaleski, wskazując m.in. na 
pierwszą budowę, którą widać po wjeździe 
do Torunia od strony Bydgoszczy – to Cen-
trum Edukacyjno-Muzealne poświęcone 
św. Janowi Pawłowi II. Powstaje też monu-
mentalna siedziba Sądu Rejonowego na pl. 
Artylerzysty, a tuż obok miejski basen. Roz-
wija się nowe osiedle mieszkaniowe na tzw. 
osiedlu JAR – to miejsce to obecnie wielki 
plac budowy, gdzie będzie w przyszłości 
mieszkało 10 tys. torunian. 

 – To wszystko jest widocznym znakiem 
rozwoju miasta, który byłby niemożliwy 
bez pracy inżynierów budownictwa. Dzię-
kuję za Państwa talent, umiejętności, wysi-
łek i zapraszam do współpracy – podsumo-
wał Michał Zaleski. 
Pamiątkowy medal, wybity z okazji 20-le-

cia powołania organów nadzoru budowla-
nego, przekazał na ręce Renaty Staszak 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budow-
lanego Zbigniew Sulik. W swoim przemó-
wieniu podkreślał zwłaszcza wieloletnią 
doskonałą współpracę między członkami 
Izby i nadzorem budowlanym. 
Złotą Odznaką PIIB został uhonorowa-

ny mgr inż. Sławomir Konieczka, delegat 
na Okręgowy Zjazd KUP OIIB, okręgowy 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej. 
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Zaszczytne wyróżnienie odebrał z rąk prze-
wodniczącej Okręgowej Rady mgr inż. Re-
naty Staszak oraz zastępcy przewodniczące-
go prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. 
– Jest mi niezmiernie miło, bo razem ze 

Sławkiem studiowaliśmy – powiedziała prze-
wodnicząca Okręgowej Rady, na co publicz-
ność zareagowała gromkimi brawami.
Chlubną tradycją toruńskich obchodów Dni 

Budowlanych są występy znanych artystów 
związanych z miastem. W tym roku po raz 
drugi zaprezentował się Kujawsko-Pomorski 
Impresaryjny Teatr Muzyczny w spektaklu 
pt. „Hemar. Marchewka – próba genera-
lizacji”, opartym na tekstach i piosenkach 
Mariana Hemara. „Napisany w 1942 r. pa-
miętnik satyryczny „Marchewka” w poetyc-
kiej formie przedstawia trafione w punkt 
diagnozy i rozwiązania, które do dziś po-
zostają aktualne. Wystarczy zmienić daty 
i nazwiska, by otrzymać opis czasów nam 
współczesnych” – opisują przedstawienie ar-
tyści. Dowodem na ponadczasową wartość 
toruńskiego spektaklu były niekończące się 
rozmowy na jego temat w foyer „Od Nowy”, 
gdzie przenieśli się inżynierowie, by spędzić 
wieczór przy dobrym jedzeniu i piciu. 

Trzech tenorów

Centralne obchody Dni Budowlanych zor-
ganizowano w tym roku w nowym miej-
scu – po wielu latach świętowania w Ope-
rze Nova przenieśliśmy się do Filharmonii 
Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego 
- i okazało się, że to strzał w dziesiątkę.

Zaproszenie na tegoroczne obchody przy-
jęli m.in. posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król, 
okręgowy inspektor Państwowej Inspekcji 
Pracy Zbigniew Studziński, Piotr Kalamon, 
zastępca burmistrza Nakła n/Notecią, arch. 
Marek Grosz, przewodniczący Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 
Piotr Dmochowski, członek Okręgowej Rady 
Mazowieckiej OIIB, oraz Helena Czakowska, 
rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. 
Wszystkich zebranych uroczyście przywitała 
przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB 
mgr inż. Renata Staszak. Swoje wystąpienie 
rozpoczęła od uczczenia pamięci zmarłego 
w lipcu tego roku prof. dr. hab. inż. Zbignie-
wa Grabowskiego, pierwszego prezesa PIIB 
(w latach 2002-2010). 
- Śp. prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 

był wybitnym naukowcem, a przede wszyst-
kim człowiekiem, który konsekwentnie i sku-

tecznie zabiegał o wysoką pozycję samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa 
– wspominała mgr inż. Renata Staszak. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB przypomniała, że rok 2019 jest w Byd-
goszczy obchodzony pod hasłem Roku 
Wolności – to m.in. setna rocznica podpi-
sania Traktatu Wersalskiego, którego po-
stanowienia gwarantowały powrót miasta 
do Polski. Zbliża się 100 lat od wkroczenia 
polskiego wojska do Bydgoszczy, które 
miało miejsce 20 stycznia 1920 r. „Byd-
goszcz jest Polska 1920” to hasło przewod-
nie obchodów tej rocznicy. KUP OIIB – we 
współpracy z FSNT NOT, stowarzyszenia-
mi naukowo-technicznymi oraz Uniwer-
sytetem Technologiczno-Przyrodniczym 
- przygotowuje z tej okazji monografię pt. 
„Inżynierowie i technicy w stuleciu Bydgosz-
czy” – przybliży ona ogromny wkład tej 
grupy zawodowej w rozwój naszego mia-
sta od czasu odzyskania niepodległości. Już 
w październiku na ul. Mostowej zostanie 
otwarta wystawa pod tym samym tytułem. 
Tyle historia – warto przyjrzeć się temu, co 
dzieje się obecnie. 

 – Obecny rok był czasem wielu pro-
pozycji zmian ustawowych. Proponowano 
projekty ustaw oddzielających zawód inży-
niera budownictwa od zawodu architekta 
oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane. 
W wyniku tych projektów rola inżyniera 
budownictwa w procesie inwestycyjno-bu-
dowlanym jest marginalizowana, ze szkodą 
dla pozycji zawodowej naszych członków. 
Stanowczo się temu sprzeciwiamy. W kwiet-
niu br. XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdaw-
czy KUP OIIB przyjął apel do Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju o rozwagę w projekto-
waniu zmian dotyczących zawodu inżyniera 
budownictwa oraz do prezesa PIIB o zajęcie 
jednoznacznego stanowiska wobec propo-
nowanych zmian. Nadmierne uprzywilejo-
wanie jednej grupy zawodowej względem 
drugiej jest pozbawione jakichkolwiek prze-
słanek merytorycznych. Proces inwestycyj-
no-budowlany to nierozłączne sprzężenie 
działań inżynierów budownictwa oraz ar-
chitektów – mówiła mgr inż. Renata Staszak. 
Po oficjalnych przemówieniach na scenę 

Filharmonii Pomorskiej zaproszono zasłu-
żonych działaczy KUP OIIB. Złote Odzna-
ki Honorowe PIIB odebrali: inż. Zdzisław 
Brążkiewicz z Brodnicy, członek Rady 
Okręgowej i delegat na Zjazdy Okręgo-
we III, IV i V kadencji, mgr inż. Jadwiga 
Kaniewska z Torunia, delegat na Zjazdy 
Okręgowe oraz członek Okręgowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej we wszystkich kaden-
cjach, Jerzy Prywiński, członek Okręgowej 
Rady, delegat na Okręgowych Zjazdach od 
początku istnienia Izby, członek kapituły 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe, 
oraz inż. Jan Siuda z Bydgoszczy, członek 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, delegat 
na Zjazdy Okręgowe w II, III, IV i V kadencji, 
członek Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego w V kadencji. Srebrną Odznakę Ho-
norową PIIB otrzymała mgr inż. Róża Guś-
piel z Torunia, delegat na Zjazdy Okręgowe 
w III, IV i V kadencji, członek Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej w III, IV i V kadencji.
Nastąpił też moment, na który wielu cze-

kało: uroczyście rozstrzygnięto konkursy 
„Prymus Budownictwa” i „Najlepsze prace 
dyplomowe za rok 2018”.

Mgr inż. Sławomir Konieczka Złotą Odznakę Honorową PIIB odebrał w trakcie 
Dnia Budowlanych w Toruniu Fot. Archiwum KUP OIIB

dokończenie na str. 4.  
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 Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„Kompleksowe rozwiązania na dachy zielone  
oraz pokrycia dachów płaskich, dachów zielonych”

W programie szkolenia – przedstawienie firm: SaarGummi Construction, ZIDA, Optigruen.

 ●  Firma SaarGummi Construction jest wiodącym niemieckim producentem EPDM-u NovoProof ® służącego jako pokrycie da-
chów płaskich (zamiast tradycyjnej papy czy membrany pcv), dachów odwróconych, dachów zielonych, tarasów, balkonów, 
zbiorników wodnych. Materiał ten charakteryzuje się 50-letnią trwałością, a specjalna technika łączenia sprawia, że istnieje 
możliwość całorocznej pracy na tym materiale.Obecnie na rynku EPDM jest najlepszym materiałem na superszczelne pokry-
cia dachów płaskich.

 ●  Firma Optigruen International AG jest jedną z wiodących firm w branży zazieleniania dachów. Ponad 30-letnie doświadcze-
nie w zakładaniu dachów umożliwiło opracowanie rozwiązań technicznych, które stosowane są na dachach ekstensywnych, 
intensywnych, komunikacyjnych oraz skośnych na całym świecie. Firma oferuje profesjonalne doradztwo techniczne na 
każdym etapie powstawania dachu. Szeroka sieć firm partnerskich zajmuje się również wykonywaniem dachów na terenie 
całego kraju.

Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy 22.10.2019 r. (wtorek), w godz. 13.00-17.00 - Sala Eventowa w siedzibie Izby, I piętro, ul. K. 
Gotowskiego 6 (dawna ul. B. Rumińskiego 6). 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. (52) 366 70 50, (52) 366 70 53,  
lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl.

Honorowy tytuł „Prymus Budownictwa” 
przypadł w tym roku dwóm wyróżniającym 
się fachowcom. Mgr inż. Marcin Chaberski 
został wyróżniony za pełnienie samodzielnej 
funkcji technicznej kierownika budowy dla 
inwestycji „Przebudowa płyty Starego Ryn-
ku w Bydgoszczy” – to drugi etap rewitali-
zacji obszaru Starego Miasta w Bydgoszczy. 
Pierwszy etap, obejmujący przebudowę ulic 
przyległych do Starego Rynku, był również 
nadzorowany przez Marcina Chaberskiego. 

Trudność przedsięwzięcia polegała na złożo-
ności aspektów archeologicznych, konser-
watorskich, logistycznych, a także organizacji 
prac budowlanych. Drugi z laureatów, mgr 
inż. Mariusz Nowogórski, pełnił samodzielną 
funkcję techniczną kierownika robót sanitar-
nych podczas realizacji robót budowlanych 
na zadaniu pn. „Część I: Rozbudowa ulicy 
Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 
1+039,30 do km 2+384,20 tj. na odcinku 
od granicy z miastem Bydgoszcz do skrzyżo-

wania z ulicą Topolową”. Również i ta inwe-
stycja stanowiła spore wyzwanie. Nowator-
skie rozwiązania zastosowane przez mgr. inż. 
Mariusza Nowogórskiego miały pozytywny 
wpływ na realizację całego zadania. 
Wyniki konkursu „Najlepsze prace dyplo-

mowe” podamy w następnym numerze 
„Naszych Aktualności”.

W części artystycznej serca publiczności 
podbiła „fuzja klasyki, elegancji, niezwy-
kłych głosów i dużej dawki humoru”, czyli 
męskie trio Tre Voci. Trzej młodzi i bardzo 
przystojni tenorzy z niezwykłą swobodą 
wyśpiewali porywające aranżacje takich 
przebojów jak „Besame mucho”, „My 
way”, „Show must go on”. Widownia była 
oczarowana. Ten wieczór nie skończył się 
szybko – rozmowy przy lampce wina 
w foyer Filharmonii Pomorskiej trwały do 
bardzo późna.  

Piotr Gajdowski
****
Po zamknięciu tego wydania „Naszych 

Aktualności” odbyły się jeszcze Dni Bu-
dowlanych w Brodnicy i Włocławku. Rela-
cja z obchodów Święta Inżynierów zorga-
nizowanych w tych obwodach za miesiąc.Złote Odznaki Honorowe PIIB w Bydgoszczy odebrali zasłużeni działacze KUP 

OIIB. Na zdjęciu od lewej inż. Zdzisław Brążkiewicz, inż. Jan Siuda, przewodniczą-
ca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak Fot. Archiwum KUP OIIB


