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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nieubłaganie zbliżamy się do końca 2016 roku. Za chwilę Święta Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzący Nowy 2017 Rok sprawią, że większą część czasu poświęcimy sobie, swojej rodzinie, 
najbliższym. Spędzimy tradycyjnie najmilsze w roku chwile, dokonamy rocznych podsumowań. 
Stąd i ja, kierując do Was Koleżanki i Koledzy te kilka słów, spróbuję dokonać podsumowania 
tego, co udało nam się w mijającym 2016 roku wspólnie zrealizować w naszych społecznych 
działaniach na rzecz środowiska i otoczenia, w którym działamy.

Rozpocznę od stwierdzenia, że rok 2016 był dla nas rokiem szczególnym, gdyż w pierwszym 
kwartale dokonaliśmy wyboru nowych przewodniczących w 24 na 28 oddziałów, stało się to dzięki zmianom w statucie, 
w którym została wprowadzona dwukadencyjność. Odchodzącym przewodniczącym serdecznie dziękuję za wspólną pracę 
przez wiele lat, nowo wybranym gratuluję i życzę wytrwałości w działaniu na rzecz Związku. Ważnym, jeśli nie najważniej-
szym momentem w mijającym roku, było zorganizowanie 49. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB 3–5 czerwca w Olsztynie, 
na którym powierzono mi ponownie obowiązki przewodniczącego Związku przez okres kadencji 2016–2020. Ponowny wybór 
jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i ogromną satysfakcją, ale i wielką odpowiedzialnością. Jeszcze raz dziękuję za okazane 
zaufanie. Zjazd podjął uchwałę generalną określającą główne kierunki działalności do 2020 roku. Trzy najważniejsze tezy to: 
troska o kontynuowanie i rozwój działalności wśród młodzieży akademickiej i młodej kadry technicznej, współpraca z organi-
zacjami samorządu zawodowego oraz działalność wydawnicza. Pamiętajmy, żeby propagować i prenumerować nasze czasopi-
sma „Przegląd Budowlany” oraz „Inżynierię i Budownictwo”. To nasz wspólny dorobek.

Przypomnę o propagowaniu w środowisku nauki i wiedzy zawodowej. Z dumą podkreślam, że funkcjonujące w strukturach 
Związku Komitety i Komisje dały się poznać ze swej aktywności, czego wynikiem są licznie organizowane konferencje nauko-
we, sympozja, warsztaty i spotkania. Przewodzą im między innymi konferencje naukowe w Krynicy i Szczyrku.

W tym roku wyjątkowo w maju odbył się Konkurs PZITB „Budowa Roku”, była to już 26. edycja, startowało w niej 59 
budów, poziom ocenianych obiektów był bardzo wysoki. Pod koniec września obchodziliśmy Dzień Budowlanych, którego jeste-
śmy współorganizatorem razem z ZZ Budowlani. W październiku odbyło się w XXIII Spotkanie Izb i Związków Organizacji 
Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej, tym razem gospodarzem były Węgry – pierwszy dzień poświęcono konferencji 
międzynarodowej pt. „Via Carpathia”, drugiego dnia obradowano nad kwestią wprowadzenia dyrektywy 2014/24/UE.

Kolejnym ważnym wydarzeniem były obchody 70-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbywały się w nowoczesnym budynku Filharmonii Szczecińskiej.

Z wielkim uznaniem w minionym roku należy odnotować aktywność Komitetu Młodej Kadry, gdzie w ramach programu 
WorkCamp przeprowadzono aż 6 akcji remontowych, jest to bardzo ważne i szlachetne działanie pomagać ludziom w potrzebie, 
jestem z nich dumny. Angażują się w organizowanie licznych warsztatów, seminariów i zjazdów i to z sukcesem.

Podkreślam działalność w naszym Związku Seniorów, których zarówno obecność, jak i przekazywane doświadczenie jest nie 
bez znaczenia dla całej organizacji, jestem pełen podziwu dla ich witalności i chęci działania.

Przez mijający rok świetnie układała się nam współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, do której przynależy 
znaczne grono naszego Stowarzyszenia. To największy nasz Partner. Działaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz Instytutem Techniki Budowlanej. Dziękuję za to.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękuję za społeczne zaangażowanie i pracę na rzecz Związku. Liczę na jej kontynuowa-
nie w przyszłym roku, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2017 Roku, życzę zdrowia, radości 
i spełnienia marzeń.


