Koleżanki i Koledzy,
Dwunasty numer „Przeglądu Budowlanego” zwiastuje zbliżający się koniec 2017 roku. Nadchodzi najpiękniejszy czas Świąt Bożego Narodzenia. Dla każdego z nas okres, w którym więcej
czasu poświęcamy naszym najbliższym, rodzinie. Magia Świąt, a następnie pierwsze dni nadchodzącego Nowego 2018 Roku sprawiają, że w części świątecznych rozmów znajdzie się z pewnością czas na dokonanie rocznych podsumowań. Stąd, pozwólcie i mnie, Szanowne Koleżanki
i Koledzy, dokonać krótkiego podsumowania tego, czego w mijającym roku dokonaliśmy na rzecz
środowiska i otoczenia, w którym działamy.
Tradycyjnie najsilniejszą stroną naszej działalności jest propagowanie nauki i wiedzy zawodowej. Wielokrotnie wymieniałem cykliczne konferencje, sympozja i warsztaty, którymi szczyci się nasze Stowarzyszenie, i z organizacji których jesteśmy dumni. Dzisiaj chcę podkreślić rolę, jaką przy ich organizacji oraz uczestnictwie spełniają nasze
oddziały. Wykazujemy coraz większą, i co godne podkreślenia, niewymuszaną aktywność, co sprawia, że jesteśmy postrzegani
na zewnątrz jako prężna organizacja działająca na rzecz swoich członków i otoczenia. Podkreślam przy tym rolę, jaką w przekazywaniu wiedzy spełniają nasze czasopisma branżowe: „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”.
Każdorazowo w procesie dokształcenia podkreślamy współpracę z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, działalność komitetów działających w ramach struktur PZITB oraz współpracę z naszym stałym partnerem Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa, do której przynależą nasi członkowie czynnie wykonujący zawód inżyniera i technika budownictwa. Zawsze
z dumą podkreślaliśmy wzorcowo układającą się współpracę z Izbą. Nie inaczej było i w roku bieżącym, za co serdecznie dziękujemy. W tym miejscu wymieńmy jeszcze dwie organizacje, z którymi łączy nas przyjazna współpraca: Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i związkami nie ogranicza się
wyłącznie do działalności krajowej. Wykazujemy aktywność za granicą, czego dowodem było kolejne Spotkanie Izb i Związków
Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej zorganizowane w październiku na Słowacji, a także uczestnictwo
w spotkaniu polskich i amerykańskich inżynierów, które odbyło się w Auburn k. Atlanty w Stanach Zjednoczonych.
Koła Młodej Kadry oraz działalność Kół Seniorów to kolejne pola zaangażowania naszego Stowarzyszenia. Młodych chwalimy za korzystanie z wiedzy i dorobku starszych, aktywne włączanie się w organizację wspomnianych już konferencji, sympozjów i warsztatów, wreszcie za wolontariacką działalność na rzecz lokalnych społeczności w ramach programu WorkCamp.
To nasze młodsze pokolenie wymyśliło i konsekwentnie realizuje ten program. Brawo. Koleżankom i Kolegom Seniorom dziękuję, że swoim zaangażowaniem i codzienną aktywnością przypominają, że są zawsze potrzebni.
W podsumowaniu nie może zabraknąć choćby wzmianki o Konkursie „Budowa Roku” organizowanym od ponad 25 lat
przez PZITB przy aktywnym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Corocznie zgłaszane są coraz ciekawsze realizacje zarówno kubaturowe, jak i infrastrukturalne. Czujemy jednak
pewien niedosyt odnośnie liczby konkursowych zgłoszeń. Pokładamy nadzieję, że w kolejnej edycji konkursu większe zainteresowanie konkursem wykażą nasze oddziały. Bardzo liczę na tę aktywność.
Rok 2017 jest drugim rokiem działalności władz Stowarzyszenia w kadencji lat 2016–2020. W zbliżającym się 2018 roku
część naszego zaangażowania poświęcimy na godne przygotowanie jubileuszu 85-lecia istnienia PZITB, który przypada
w 2019 roku. Należymy do jakże nielicznego grona związków i stowarzyszeń, które mogą poszczycić się takim stażem.
Zakończę podziękowaniami za wspólne działanie. Podkreślam to na każdym kroku, gdyż wiem i jestem o tym głęboko przekonany, że tylko działając razem, możemy stworzyć coś nowego, konstruktywnego, coś, co będzie zauważalne i dobrze postrzegane
przez otoczenie. Dziękuję za łączenie doświadczenia z młodością, za włączanie się w rozwiązywanie naszych spraw wielu przyjaznych nam instytucji i organizacji pozarządowych, za współpracę z lokalnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami związkowymi, czego dowodem było tegoroczne wspólne świętowanie Dnia Budowlanych. Dziękuję
wszystkim Koleżankom i Kolegom, etatowym i społecznym pracownikom Związku, z którymi współpracujemy na co dzień.
Wszystkim nam życzę zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do siego Roku.
Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB
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