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Koleżanki i Koledzy,

Po raz kolejny mam przyjemność skierować do Was Koleżanki i Koledzy na łamach „Przeglądu Budowlanego” kilka słów o ak-

tualnie nurtujących nas sprawach.

Rozpoczęliśmy nowy 2014 rok. Myślę, że bardzo przychylnie przyjmowany zwłaszcza przez tych spośród nas, którzy pracują 

bezpośrednio na budowach. Wyjątkowo sprzyja nam tegoroczna zimowa aura. Widać to chociażby po prowadzonych pracach 

i obracających się żurawiach. Warto wykorzystać ten czas.

My natomiast, członkowie Zarządu Głównego dokonamy na najbliższym marcowym posiedzeniu podsumowania naszej dzia-

łalności w minionym roku. Myślę, że już dzisiaj mogę podzielić się z Państwem refleksją, że przepracowaliśmy go w Związku 

aktywnie i gospodarnie. Aktywność wykazały działające w nowych składach osobowych Komisje i Komitety. Miło słyszy się 

zwłaszcza o aktywności Komitetu Młodej Kadry, która w licznym ponad 200-osobowym składzie zorganizowała w dniach  

13–14 lutego br. w Gdańsku swoje wyjazdowe posiedzenie, uczestnicząc jednocześnie w Sympozjum tunelowym. Z satysfakcją 

należy odnotować pozytywną sytuację w zakresie gospodarowania budżetem.

2014 rok, to rok 80-lecia naszego Związku. Nasilają się prace Komitetu organizacyjnego, któremu przewodniczy Kol. Wiktor 

Piwkowski, sekretarz generalny PZITB. Chcemy, aby jubileuszowe obchody były godne naszej kilkudziesięcioletniej działalno-

ści. Miło mi poinformować, że Honorowy Patronat nad Jubileuszem objęła pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. O szczegółach związanych z 80-leciem będziemy Koleżanki i Kolegów informować na bieżąco za po-

średnictwem Oddziałów bądź naszej prasy branżowej.

Kontynuuje pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, w której pracach mam zaszczyt uczestniczyć. Na koniec marca 

2014 r. planujemy zakończyć kolejny etap prac i przedstawić pierwszą wersję projektu nowego kodeksu budowlanego.

Na koniec z przyjemnością odnotowuję odbycie w Gdańsku II Sympozjum poświęconego budowie tunelu drogowego pod Mar-

twą Wisłą. Dziękuję w tym miejscu jeszcze raz Partnerom i Sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie spotkania 

na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Koleżanki i Kolegów odsyłam na kolejne strony „Przeglądu 

Budowlanego”; gdzie znajduje się relacja z Sympozjum oraz do lutowego numeru „Inżynierii i Budownictwa”, całkowicie 

poświęconego problematyce poruszanej w trakcie obrad.

                 Serdecznie pozdrawiam.

Ryszard Trykosko

Przewodniczący PZITB


