
 

Poznaliśmy tegorocznych Laureatów Konkursu „INŻYNIER ROKU 2021”. Celem konkursu 

organizowanego przez Śląską OIIB było wyłonienie oraz promocja osiągnięć twórców najbardziej 

nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz innowacyjnych 

rozwiązań techniczno - technologicznych procesu realizacji budowy, dobrej organizacji i jakości robót. 

Organizacja Konkursu każdego roku to także okazja do nawiązania i zacieśniania współpracy pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

Komisja konkursowa, powołana Uchwałą nr 11/P/2022 Prezydium Rady Śląskiej OIIB, pod 

przewodnictwem Waldemara Szlepera, na posiedzeniu w dniu 20 października br. wyłoniła 

następujących zwycięzców: 

Dla obiektów kubaturowych i innych inżynierskich: 

W Kategorii 1 – Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał 

• mgr inż. Robert Kocur; za wybitnie kompetentne oraz ponadprzeciętne wykonanie „Projektu 

szklanego dachu cięgnowego i szklanej fasady cięgnowej na obiekcie: Muzeum Ruchu 

Harcerskiego w Krakowie”.  

 

 

 

W Kategorii 2: Tytuł Kierownika budowy Roku 2021 otrzymał 

• mgr inż. Jacek Kościelny; za wysoce profesjonalną i rzetelną realizację „Przebudowy i rozbudowy 

Terminalu B Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice”. 



 

 

W Kategorii 3: Tytuł Inspektora nadzoru Roku 2021 otrzymał zespół w składzie: 

• mgr inż. Marcin Nieckarz; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, 
• mgr inż. Aleksander Poniatowski; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, 
• mgr inż. Ryszard Chrapek; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,  

Za wzorową współpracę oraz organizacyjnie przykładne pełnienie nadzoru nad realizacją „Rozbudowy 

budynku państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z 

zagospodarowaniem terenu”. 

 



 

Dla obiektów liniowych (infrastruktura): 

W Kategorii 1: Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał 

• mgr inż. Konrad Zymek; za wyjątkowej jakości projekt „Zagospodarowanie terenu u podnóża 
ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi”. 

 

Nagrody w postaci statuetek wraz z dyplomami Laureatom Konkursu wręczyli podczas uroczystej 

XXIV Gali Budownictwa, która odbyła się 25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, 

Adam Baryłka; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i 

Technologii oraz prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. 

 


