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8 września odbyło się trzecie posiedzenie członków Za-
rządu Głównego PZITB. Przewodniczący PZITB Ryszard 
Trykosko powitał przybyłych i wspomniał zmarłego pro-
fesora dr. hab. inż. Andrzeja Łapko – kierownika Kate-
dry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, 
organizatora Biura Programu „Socrates Erasmus”, re-
prezentantanta uczelni w Europejskim Stowarzyszeniu 
Wydziałów Budownictwa (AECEF), wybitnego działacza 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic-
twa, przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB, człon-
ka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, eksper-
ta w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Rady 
Naukowej ITB, delegata krajowego do Federation du 
Beton, członka kolegiów redakcyjnych krajowych i za-
granicznych czasopism naukowych, organizatora mię-
dzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 
kierownika grantów naukowych, wykonawca projek-
tów tematycznych „Tematic Network EUCEET”, autora 
licznych publikacji. Przewodniczącego Zarządu Głów-
nego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, wyróżnio-
nego orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdoba-
mi, odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznak Hono-
rową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz wieloma in-
nymi wyróżnieniami i nagrodami.

Przypomniano zmarłego inż. Jana Kazimierza Kobyliń-
skiego – znakomitą postać środowiska budowlanego, 
wieloletniego przewodniczącego Oddziału PZITB w Ko-
szalinie, członka Zarządu Głównego PZITB, członka 
Głównego Sądu Koleżeńskiego. Był jednym z twórców 
struktur PZITB na terenie województwa koszalińskie-
go, organizatorem spotkań makroregionu Północnego 
PZITB. Za swoją działalność zawodową i społeczną zo-
stał uhonorowany wieloma odznaczeniami stowarzysze-
niowymi, a także Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Członkowie Zarządu Głównego PZITB uczcili pamięć 
zmarłych Kolegów chwilą ciszy.

Kol. przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący PZITB poddał pod głoso-
wanie przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Za-
rządu Głównego z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie.

Kol. Ryszard Trykosko przypomniał, że w czerwcu odby-
ło się uroczyste zakończenie 25. edycji Konkursu PZITB 
„Budowa Roku’2014”, na którym zostały uhonorowane 
osoby, które przyczyniły się do powstania tego Konkur-
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su oraz swoim zaangażowaniem i determinacją przyczy-
niły się do propagowania tego Konkursu w środowisku. 
Podczas tegorocznej gali wyróżnień nie odebrali dwaj 
nasi zasłużeni Koledzy Jerzy Majewski i Stefan Pyrak. 
Przewodniczący wręczył obecnemu na posiedzeniu Kol. 
Stefanowi Pyrakowi okolicznościową statuetkę.

Kol. Tadeusz Durak zwrócił się z prośbą do przewodni-
czących Oddziałów, żeby przypomnieli naszym człon-
kom, którzy również należą do PIIB, o prenumeracie 
naszych czasopism na 2016 rok za pośrednictwem 
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Kol. Janusz Kawecki powiedział, że Rada Programo-
wa Czasopism i Wydawnictw PZITB systematycznie 
na swoich posiedzeniach kontroluje nasze czasopi-
sma pod względem merytorycznym, finansowym i do-
tyczącym prenumeraty. OIIB i Oddziały PZITB niestety 
nie zamawiają naszych czasopism. Koła Młodych (stu-
denckie) przy Oddziałach mogą prenumerować czaso-
pisma z dużym rabatem, a korzystają z tego tylko trzy: 
Kraków, Gdańsk, Zielona Góra.

Kol. Ryszard Trykosko poinformował, że czerwcowe nu-
mery Przeglądu Budowlanego i Inżynierii i Budownictwa 
zostały zakupione na sympozjum pt. „Tunel drogowy 
pod Martwą Wisłą” dla wszystkich uczestników. Przy-
pomniał również, że XXII Spotkanie Grupy Wyszehradz-
kiej odbędzie się w Gdańsku 1–4 października br. (rela-
cja z tego spotkania na stronach 3–5).

W listopadzie br. odbędzie się spotkanie Inżynierów 
Ameryki Północnej, w którym weźmie udział kol. Maria 
Kaszyńska jako przedstawiciel Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN do współpracy z Amerykańskim 
Instytutem Betonu, a po nim odbędzie się spotkanie In-
żynierów Ameryki Północnej, gdzie koleżanka będzie 
reprezentować PZITB. Natomiast w czerwcu 2016 roku 
odbędzie się spotkanie we Wrocławiu, gdzie Stowarzy-
szenie Inżynierów Ameryki Północnej wspólnie z Poli-
techniką Wrocławską i NOT-em organizują Światowy 
Zjazd Inżynierów Polskich.

Kol. Zdzisław Binerowski przypomniał, że zgodnie z przy-
jętą Uchwałą w sprawie organizacji XLIX Krajowego 

Zjazdu Delegatów PZITB, Zarząd Oddziału w Olszty-
nie przyjął harmonogram pracy, który systematycznie 
jest realizowany. W lipcu br. odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Prezydium w Hotelu Omega. W posiedzeniu 
Prezydium uczestniczyły osoby, które zostały wybrane 
do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
Przewodniczący podziękował Zarządowi Oddziału w Olsz-
tynie za organizację posiedzenia oraz pogratulował traf-
nego wyboru miejsca na Zjazd, które odpowiada zarów-
no pod względem lokalizacji jak i finansowym.

Kol. Ireneusz Jóźwiak jako przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji zaprosił na Jubileuszu 
70-lecia Politechniki Śląskiej Wydziału Budownictwa, 
a szczególnie na Konferencję pt. „70 lat Wydziału Bu-
downictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii 
budowlanej” 4 listopada 2015 roku w Centrum Eduka-
cyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej. Dodatkowo 
poinformował, że Komitet Trwałości Budowli PZITB ser-
decznie zaprasza do udziału w XX Jubileuszowej Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej „Trawłość budowli i ochro-
na przed korozją”, która odbędzie się 18–20 maja 2016 
roku w Szczyrku.
Kol. Wiesław Baran zaprosił na II Konferencję nauko-
wo-techniczną pt. „Zagadnienia inżynierii środowiska 
w budownictwie”, która odbędzie się w Opolu w kwiet-
niu 2016 roku.

Kol. Piotr Szymczak z Komitetu Młodej Kadry powiedział, 
że w ramach programu „Workcamp” w sezonie waka-
cyjnym zostały wyremontowane trzy placówki Domów 
Dziecka na terenie całej Polski. Szczególne słowa po-
dziękowania kierował do Zarządów Oddziałów, które za-
angażowały się i wsparły działania przy realizacji progra-
mu „Workcamp” to: Łódź, Kraków, Warszawa. Zaprosił 
również na XIV Zjazd naukowo-techniczny KMK PZITB, 
który odbędzie się 16–18 października 2015 r.

Przewodniczący powiedział, że do biura ZG wpłynął 
od organizacji społeczno-zawodowych związanych 
z budownictwem „Apel polskich organizacji związa-
nych z budownictwem w sprawie konieczności powoła-
nia Ministerstwa Budownictwa i Mieszkalnictwa”. Prze-
wodniczący uważa, że poparcie tego projektu przez ZG 
pozwoli na podjęcie właściwych kroków przez prezy-
dium ZG przez przystąpienie naszego Stowarzyszenia 
do tego apelu, co członkowie Zarządu Głównego jed-
nogłośnie poparli.

W biurze Zarządu Głównego są jeszcze do sprzeda-
nia książki wydane z okazji Jubileuszu 80-lecia PZITB. 
Książka kosztuje 20 zł, dodatkowo gratis druga książka 
wydana z okazji Jubileuszu 75-lecia PZITB.

Na zakończenie obrad Zarządu Głównego PZITB prze-
wodniczący PZITB podziękował wszystkim za przyby-
cie i aktywny udział w obradach.


