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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Koleżanki i Koledzy,

Po raz drugi mam zaszczyt i honor przywitać Szanowne Koleżanki i Kolegów, członków Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, na łamach „Przeglądu Budowlanego” z okazji dla mnie szczególnej, bowiem wolą 49. Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZITB odbytego 3–5 czerwca 2016 roku w Olsztynie powierzono mi ponownie obowiązki przewodniczącego Związku 
i kierowania jego pracami przez okres kolejnej kadencji lat 2016–2020.

Ponowny wybór jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, a wynik głosowania nad wyraz sympatyczny i satysfakcjonujący, lecz 
czyni go wielką odpowiedzialnością. Delegaci docenili bowiem mój wkład i zaangażowanie w kierowanie Związkiem w ciągu ostat-
nich 4 lat poparty wiedzą i doświadczeniem zawodowym w budownictwie. Jeszcze raz dziękuję za okazane zaufanie. Podkreślam 
przy tym, że w pojedynkę nie osiąga się sukcesu – to praca zespołowa. Stąd też ogromne podziękowanie za współpracę składam 
szczególnie członkom prezydium Z.G. minionej kadencji, jak i Zarządu Głównego w Warszawie, w tym również pracownikom 
administracyjnym. Podziękowania należą się również wszystkim działaczom i pracownikom 28 oddziałów naszego stowarzyszenia. 
Liczę na kontynuację wzorowo układającej się współpracy w ciągu całej rozpoczynającej się nowej kadencji.

Zjazd podjął uchwałę generalną określającą główne kierunki działalności do 2020 roku. Zapraszam do zapoznania się z jej tre-
ścią, którą redakcja zamieszcza na kolejnych stronach „Przeglądu Budowlanego”. Nie będę cytował ani szczegółowo omawiał jej 
zawartości. Wyróżnię tylko trzy z poruszonych w niej zagadnień: troskę o kontynuowanie i rozwój działalności wśród młodzieży 
akademickiej i młodej kadry technicznej, współpracę z organizacjami samorządu zawodowego oraz działalność wydawniczą. W tej 
ostatniej z wymienionych dołóżmy starań, aby nadal prenumerować nasze czasopisma „Przegląd Budowlany” oraz „Inżynierię 
i Budownictwo”. To nasz wspólny wielki dorobek, podobnie jak tradycja naszego 82-letniego istnienia.

Wypada mi jeszcze publicznie skierować słowa podziękowania i uznania do wszystkich osób, imiennych i bezimiennych, które 
przygotowały merytorycznie i organizacyjnie tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów. Dziękuję Olsztyńskiemu Oddziałowi PZITB, 
moim współpracownikom z Zarządu Głównego oraz Koleżankom obsługującym biuro Z.G.

Zbliża się okres wakacji. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom miłego, udanego wypoczynku. Zbierzmy siły i energię do dzia-
łania w czekającej nas 4-letniej kadencji.

Pozostaję z wyrazami serdeczności dla całego środowiska inżynierów i techników budownictwa.


