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Prezydium Zarządu Głównego PZITB

dzenie Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB,
w którym uczestniczyli przedstawiciele z KMK PZITB. Koledzy z KMK przeprowadzili ankietę na temat czytelnictwa czasopism, której wyniki przedstawili na posiedzeniu. Profesor
Anna Halicka i przewodniczący KMK Piotr Szymczak wystosowali pismo do prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z prośbą o zakup naszych miesięczników dla szkół o profilu budowlanym.
Przewodniczący Ryszard Trykosko zaproponował następujące terminy posiedzeń Prezydium ZG PZITB i Zarządu Głównego PZITB w 2018 roku:
• Prezydium ZG PZITB – 16 stycznia, 20 lutego, 17 kwietnia,
22 maja, 21 sierpnia, 16 października, 20 listopada,
• Zarząd Główny PZITB – 20 marca, 19 czerwca, 25 września, 18 grudnia.
Ryszard Trykosko przedstawił projekt Uchwały w sprawie
nadania godności „Zasłużony Senior PZITB”, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jako kolejny przedstawił projekt
Uchwały w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PZITB, który również został przyjęty. Następnie przedstawił projekt Uchwały w sprawie akceptacji Uchwał Prezydium
ZG PZITB; przyjęto go jednogłośnie.
Następnie Elżbieta Urbańska-Galewska przewodnicząca Oddziału PZITB w Gdańsku przedstawiła bardzo ciekawą prezentację multimedialną historii oddziału do dzisiaj, którego
początki sięgają 1933 roku.
Jako kolejna wystąpiła Jadwiga Bizon-Górecka, przewodnicząca Oddziału PZITB w Bydgoszczy, która również przygotowała prezentację multimedialną oddziału. Historia oddziału zaczyna się w 1921 r. Członkowie Zarządu Głównego obie
prezentacje nagrodzili oklaskami.
Na zakończenie obrad Zarządu Głównego PZITB Ryszard
Trykosko podziękował wszystkim za przybycie i złożył życzenia świąteczne.
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20 grudnia 2017 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie
Zarządu Głównego PZITB. Na wstępie przewodniczący Ryszard Trykosko powitał członków ZG na posiedzeniu. Wspomniał zmarłych w ostatnich miesiącach: Tadeusza Ciążka, Zofię Zwierzchowską, Michała Dziewińskiego.
Dr hab. inż. Tadeusz Ciążek, profesor Politechniki Lubelskiej,
przez wiele lat był specjalistą z zakresu konstrukcji betonowych. Był wielką postacią środowiska budowlanego, zaangażowanym w prace Wydziału Budownictwa i Architektury PL.
W latach 1992–2012 pełnił wiele funkcji kierowniczych. Był
uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, branżowymi i stowarzyszeniowymi. W 1996 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Dr inż. Zofia Zwierzchowska – znakomita postać środowiska budowlanego, wybitna działaczka społeczna Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez wiele lat aktywnie działała
w Oddziale PZITB we Wrocławiu. Za swoją działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi i Naczelnej Organizacji Technicznej.
Mgr inż. Michał Dziwiński – członek Zarządu Oddziału PZITB
w Gliwicach, działacz społeczny PZITB oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Jego pasją życiową były rusztowania
budowlane. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego
koła terenowego w Gliwicach.
Członkowie Zarządu Głównego PZITB uczcili pamięć zmarłej
Koleżanki i Kolegów chwilą ciszy.
Przyjęto porządek obrad i protokół z ostatniego posiedzenia.
Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania budżetu ZG PZITB za 11 miesięcy 2017 r. Leszek Tishner
wiceprzewodniczący GKR stwierdził, że wykonanie budżetu
Zarządu Głównego po stronie kosztów jest poprawne, dyscyplina finansowa jest zachowana. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu ZG za 11 miesięcy 2017 r.
Waldemar Szleper przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości świadczeń na Fundusz Wspólnej Działalności Statutowej PZITB na rok 2018. Wysokość świadczeń Oddziałów
na FWDS na rok 2018 ustala się w kwocie 2,50 zł od każdego członka miesięcznie, z wyłączeniem Członków Honorowych i Zasłużonych Seniorów PZITB. Wysokość składki jest
taka sama jak w roku 2017.
Uchwała w sprawie wysokości świadczeń na FWDS PZITB
na 2018 r. została przyjęta jednogłośnie. Przedstawiono projekt
budżetu ZG na 2018 r., który został przyjęty jednogłośnie.
Następnie redaktorzy „PB” i „IiB” przedstawili problemy, z jakimi się borykają: są to zmniejszająca się z roku na rok prenumerata, spadek zamówień na reklamy i brak artykułów. Ryszard Trykosko zwrócił się z prośbą do przewodniczących
oddziałów PZITB, którzy mają możliwość przekonania swoich członków do złożenia wniosku na prenumeratę naszych
czasopism za pośrednictwem izb okręgowych. Anna Halicka poinformowała, że w listopadzie 2017 r. odbyło się posie-
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