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został powołany 23 marca 1953 roku. Pierwszym przewod-
niczącym zarządu Oddziału został Edward Górski. W latach 
świetności Oddział liczył ponad 800 członków. Jednak czas 
zmian ustrojowych w naszym kraju nie oszczędził także nas. 
Liczba członków Oddziału znacząco spadła. Niektóre dawne 
formy działania stowarzyszenia straciły rację bytu. 
Dziś PZITB O/Częstochowa liczy ok. 90 członków. Nasi przed-
stawiciele aktywnie włączają się w prace komisji i komitetów 
przy Zarządzie Głównym, pełniąc także funkcje w ZG PZITB. 

Zarząd Oddziału PZITB w Częstochowie uczestniczy czynnie 
w pracach Rady Konsultacyjnej Zarządów Oddziałów PZITB 
Polski Południowej. 
Nasz Oddział z powodzeniem współpracuje ze środowiskiem 
naukowo-technicznym Politechniki Częstochowskiej oraz czę-
stochowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, kształcącymi 
w branży budowlanej. Czynnie włączamy się również w przed-
sięwzięcia sportowe. Jesteśmy współorganizatorem Mistrzostw 
Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km, w ramach Bie-
gu Częstochowskiego, którego organizatorem jest Klub Lu-
dzi Aktywnych „Zabiegani Częstochowa”. Współpracujemy 

ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w NOT oraz Polskim Sto-
warzyszeniem Dekarzy, a także ze Śląską Okręgową Izbą In-
żynierów Budownictwa. 
Nasi członkowie byli współtwórcami ŚlOIIB i od początku jej 
istnienia pełnią odpowiedzialne funkcje w jej organach sta-
tutowych. Są to przede wszystkim: Aleksander Stępień, Sła-
womir Stolarski, Andrzej Stasiński, Edmund Janic oraz Adam 
Chmura, który nieprzerwanie przez 15 lat pracował w Okręgo-
wym Sądzie Dyscyplinarnym, a w szczególności Waldemar 

Szleper, który był jednym z organizatorów ŚlOIIB, od 2002 
roku jest wiceprzewodniczącym Rady ŚlOIIB, a także Krajo-
wym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. Dzięki 
współpracy ze ŚlOIIB została rozwinięta przez Oddział PZITB 
w Częstochowie bogata działalność szkoleniowa w formie se-
minariów i kursów, z których korzystają nie tylko nasi członko-
wie, ale również wszyscy „budowlani” zainteresowani podno-
szeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Wspólną inicjatywą 
PZITB Oddział w Częstochowie oraz ŚlOIIB jest organizacja 
Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Częstochowie.
Zarząd PZITB O/Częstochowa dbając o integrację środowi-
ska zawodowego inżynierów i techników budownictwa orga-
nizuje liczne wycieczki techniczne połączone z wykładami 
i warsztatami praktycznymi, na terenie całej Polski i nie tylko. 
W organizowanych szkoleniach, seminariach, kursach, od-
czytach, wyjazdach technicznych corocznie bierze udział po-
nad 1000 uczestników.
Rok 2018 to dla PZITB O/Częstochowa rok jubileuszowy. Uro-
czyście uczcimy 65 lat naszego istnienia 26 października br. 
godz. 16.00, Klub Politechnik, Częstochowa, al. Armii Krajo-
wej 23/25. Galę Jubileuszową uświetnią: prezentacja łazika 
marsjańskiego przez zespół PCz Rover Team oraz występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Zwieńczeniem uroczy-
stości będzie wernisaż wystawy „Wacław Zalewski – Kształ-
towanie konstrukcji”. Serdecznie wszystkich zapraszamy! 

Małgorzata Nawrocka-Tazbir 

Oddział PZITB w Częstochowie

Szkolenie połączone z  zebraniem Koła Terenowego Przed zaporą w Solinie – wycieczka techniczna
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fo
t. 

PZ
ITB

 O
/C

zę
sto

ch
ow

a
fo

t. 
PZ

ITB
 O

/C
zę

sto
ch

ow
a

fo
t. 

PZ
ITB

 O
/C

zę
sto

ch
ow

a


