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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Wracamy wspomnieniami do przeżytych kolacji
wigilijnych, które  pięknie opisała poetka
inżynier Teresa Fioch:

 ... przy wigilijnym stole dzielimy się miłością
 w odrobinie przełamanego opłatka,
 w szczerym spojrzeniu,
 wybaczającym uścisku,
 ciepłym słowie
 i pamięci o Tych,
 Których z nami nie ma ...
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2008 najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym 

składa Rada ŚlOIIB
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SzaNowNe KoleżaNKi, SzaNowNi Koledzy
Mija 5 lat działalności w Polsce samorządu zawodowego w budownictwie. Z tej oka-
zji w Naszej Śląskiej Izbie zorganizowaliśmy I Dzień Inżyniera Budownictwa. Podczas 
uroczystego spotkania, które odbyło się z udziałem przedstawicieli władz lokalnych zo-
stali przedstawieni laureaci konkursu „Budowa Roku 2006” z terenu województwa ślą-
skiego. W przyszłości w ramach organizowanych kolejnych Dni Inżyniera Budownictwa 
Śląskiej Okręgowej Izby zamierzamy promować laureatów ogólnopolskich konkursów 
z terenu naszego województwa. Będzie to forma popularyzacji nagrodzonych obiektów 
i ludzi, którzy te obiekty zrealizowali.
W ramach obchodów pięciolecia istnienia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa w październiku zorganizowany został przez Komisję Rady ds. Współpracy z Za-
granicą wyjazd techniczno – turystyczny do Republiki Czeskiej i Słowackiej. W przy-

szłości chcemy organizować podobne wyjazdy techniczne, nie zapominając przy tym o elemencie turystycznym.
Na zakończenie obchodów 5. rocznicy istnienia naszego samorządu zawodowego Delegatura ŚlOIIB w Bielsku – Bia-
łej organizuje w I kwartale 2008 Zawody Narciarskie dla członków ŚlOIIB i ich rodzin. Do udziału w tych zawodach 
serdecznie zapraszam inżynierów narciarzy.
Wzrasta ranga samorządu zawodowego. Wśród 18 nowych członków Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej 
Akademii Nauk znalazło się trzech działaczy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przewodniczącym 
Komitetu został prof. Wojciech Radomski – wiceprzewodniczący Krajowej Rady PIIB. Jego zastępcami zostali prof. 
Zbigniew Kledyński – członek Krajowej Rady PIIB oraz prof. Cezary Madtyas – zastępca przewodniczącego Rady Dol-
nośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kolegom tym serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyboru.
Zbliża się koniec roku. Będzie okazja do dokonania podsumowania i oceny działalności Śląskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa w mijającym roku. Rozpoczniemy niebawem przygotowania do kolejnego VII Zjazdu Sprawo-
zdawczego, który odbędzie się w kwietniu 2008 roku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu Rady ŚlOIIB i swoim życzę  Koleżankom 
i Kolegom oraz Ich Bliskim spełnienia marzeń oraz życiowych planów zawodowych i osobistych. Składam najszczer-
sze życzenia zdrowia i dużo sił na każdy dzień przyszłego 2008 roku.

Steafan Czarniecki
Przewodniczący Rady ŚlOIIB

wyJazd TeCHNiCzNy CzeCHy – SŁowaCJa
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą (KWZ), w rezultacie 
życzliwego stanowiska Prezydium Rady ŚlOIIB w Kato-
wicach, zorganizowała w dniach od 11 do 14 paździer-
nika 2007 roku wyjazd techniczny do Czech i Słowacji. 
W imprezie uczestniczyło 39 osób, członków organów 
ŚlOIIB z Przewodniczącym Rady kol. Stefanem Czar-
nieckim oraz delegaci na Zjazd ŚlOIIB. Kierownikiem 
wycieczki był członek KWZ, kol. Zenon Panicz - osoba 
doświadczona w organizowaniu podobnych imprez. Kole-
żanka Maria Świerczyńska „dokumentowała” fotograficz-
nie przebieg imprezy i zwiedzane obiekty. W pierwszym 
dniu przejechano autokarem do  Krumlov w pobliżu 
Brna w Czechach, gdzie nocowano. W drugim dniu, 
zgodnie z założonym programem, zwiedzano elektrownię 
szczytowo – pompową i zaporę wodną w Daleszicach, 
a także elektrownię atomową w Dukovanach. Nie udało 
się zorganizować tłumacza, który byłby pomocny podczas 
zwiedzania tych obiektów, ale nasi specjaliści spośród 
uczestników wyjazdu, koledzy: Zenon Panicz, Krzysztof 
Kolonko i Waldemar Szleper przedstawili interesujące 

prelekcje wprowadzające w temat zwiedzanych później 
elektrowni. W wędrówce po Brnie, dzięki uprzejmości 
kolegów z Czeskiej Izby, towarzyszyła nam sympatyczna 
tłumaczka pochodzenia polskiego. Omawiając interesu-
jące miejsca w mieście zwracała naszą uwagę na piękne 
rozwiązania architektoniczne niektórych zabytkowych 
budowli oraz ciekawe  rozwiązania urbanistyczne. Trze-
ciego dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzili unikalną Jaski-
nię Punkevni z Przepaścią Macochy, a następnie muze-
um i pole bitewne Austerlitz (czeska nazwa Slavkov), na 
którym w grudniu 1805 miała miejsce jedna z najważ-
niejszych bitew wojny napoleońskiej. W godzinach po-
południowych udano się na Słowację, aby ostatni dzień 
spędzić rekreacyjnie w kompleksie basenów termalnych 
w Basenova oraz spacerując po pięknej okolicy z górami 
w tle. Uczestnikom imprezy dopisała pogoda i humory. 
W ramach wyjazdu odbyło się posiedzenie Prezydium 
Rady ŚlOIIB, w którym wzięło udział 8 spośród 12 człon-
ków Prezydium – uczestników imprezy techniczno – tu-
rystycznej. 
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I to już koniec, ostatnia wspólna fotografia,ostatni wspólny 
obiad smakował jak polski domowy. Za chwilę przekroczy-
my polsko-słowacką granicę i…pozostaną  już tylko miłe 
wspomnienia.

Elektrownia  wodna w Daleszicach

Park wodny w Basenowa, temperatury powietrza + 7st C

Austerlitz - pomnik ofiar bitwyMakieta elektrowni atomowej w Dukovanach

Słuchacze wykładu kol. Z. Panicza nt. elektrowni atomo-
wych, o wodnych opowie kol. K.Kolonko

MigawKi z wyJazdu TeCHNiCzNego CzeCHy-SŁowaCJa
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5 laT dziaŁalNośCi śląSKieJ oKręgoweJ izby iNżyNierów budowNiCTwa 

dzień budowlaNyCH
7 czerwca pięć lat temu odbył się w Katowicach I Zjazd Ślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe 
wzięło udział 178 delegatów z czterech Obwodów Wybor-
czych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowi-
cach. Wybrano struktury organizacyjne i samorząd zawodo-
wy praktycznie rozpoczął swoją działalność.
W piątą rocznicę powołania samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa na Śląsku zorganizowaliśmy w naszej 
Izbie I Dzień Inżyniera Budownictwa. Spotkanie odbyło się 
28. września 2007 w Katowicach w przeddzień Dnia Budow-
lanych - święta pracowników resortu budownictwa w Sali 
audytoryjnej Parnassos Biblioteki Śląskiej. Na tę szczegól-
ną uroczystość zostali zaproszeni laureaci Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2006”, przedstawiciele stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych współpracujących z ŚlOIIB w Katowicach 
oraz przedstawiciele władz lokalnych i prasy. Organizowa-
ny po raz siedemnasty Konkurs służący promocji inwesto-
rów i wykonawców wyłonił spośród wzniesionych w Polsce 
w 2006 roku obiektów budowlanych najciekawsze pod 
względem projektowym i realizacyjnym, wykonane z zasto-
sowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. 
Do Konkursu zgłoszono 61 budów w siedmiu kategoriach. 
Wśród nagrodzonych obiektów, zrealizowanych na Śląsku 
nagrodami wyróżniono cztery, w tym nagrodą I stopnia 
w grupie autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozo-
stałe budowę Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach 
wraz z Przebudową Ronda im. Gen. Ziętka – wykonawca 
Polimex – Mostostal S.A. Warszawa. O czterech wyróżnio-
nych na Śląsku obiektach pisaliśmy w poprzednim nume-
rze Informatora. 

W części oficjalnej głos zabrał Przewodniczący Rady ŚlO-
IIB Stefan Czarniecki. W swoim wystąpieniu przedstawił 
rys historyczny Śląskiej Izby i jej osiągnięcia oraz miejsce 
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Następnie odbyły się prezentacje nagrodzonych obiektów, 
z których najciekawsza dotyczyła realizacji uhonorowanego 
nagrodą I stopnia odcinka DTŚ. Jej wykonawca Polimex – 
Mostostal S.A. realizuje unikalny i komplementarny zakres 
usług budowlano-montażowych świadczonych na zasadach 
generalnego wykonawstwa dla sektora budownictwa prze-
mysłowego. Jest także wykonawcą kopuły nad katowickim 
rondem, a za nagrodzoną w Konkursie  PZITB realizację 
DTŚ otrzymał „Oskara Budownictwa” - Wielką Nagrodę 
Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach w kategorii 
wykonawstwa robót budowlanych i montażowych.
Przedstawicielom inwestorów i wykonawców nagrodzonych 
obiektów przekazano listy gratulacyjne, które wręczyli Prze-
wodniczący ŚlOIIB oraz Przewodniczący Oddziałów PZITB 
z Bielska, Częstochowy i Katowic.
Imprezę uświetnił występ Akademickiego Chóru Politech-
niki Śląskiej pod kierownictwem artystycznym Tomasza 
Giedwiłło. W repertuarze znalazły się utwory muzyki daw-
nej i współczesnej, a występ spotkał się z aplauzem publicz-
ności
Z okazji Dnia Budowlanych oraz I Dnia Inżyniera Bu-
downictwa w imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa składamy Koleżankom i Kolegom życzenia 
sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

SPorT w śląSKieJ oKręgoweJ izbie iNżyNierów budowNiCTwa

Delegatura Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bielsku-Białej organizuje  

I Zawody Narciarskie w Szczyrku – kategoria slalom-gigant
Delegatura ŚlOIIB w Bielsku-Białej zamierza po raz drugi zorganizować zawody narciarskie. Pierwsza pró-
ba przeprowadzenia ich w marcu 2007 nie powiodła się z powodu braku śniegu i małej ilości zgłoszeń. Mamy 
nadzieję, że tym razem zawody się odbędą i zapraszamy do udziału członków Izby wraz z rodzinami. Do 
zobaczenia na stoku Skrzycznego.

Termin 05.01.2008 (sobota) - koszt uczestnictwa 30 zł od osoby
Zgłoszenia telefoniczne: tel. 033- 8100474; 8100486, lub e-mail: soiib_bielsko@op.pl 

do 31 grudnia 2007

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW IZBY Z RODZINAMI
Szczegółowe informacje u kol. Janusza Wasila, tel. 501094044

oraz w Delegaturze ŚlOIIB w Bielsku-Białej 
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XViii KoNfereNCJa

eKologia a budowNiCTwo
bielSKo-biaŁa 18-20 PaździerNiK 2007

Konflikty budownictwa i ochrony środowiska są coraz częś-
ciej problemem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 
stają się też przedmiotem prac naukowo-badawczych wie-
lu ośrodków naukowych. Jedną z form rozwiązania tych 
problemów są  konferencje, sympozja naukowo-techniczne, 
a także seminaria specjalistyczne. 
W tym roku w Bielsku-Białej w dniach 18-20 października 
odbyła się kolejna, już XVIII, Ogólnopolska Interdyscypli-
narna Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Ekologia 
a Budownictwo”. Konferencję zorganizował Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-
Białej we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej 
w Warszawie, Politechniką Krakowską, Wydziałem Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej, Komitetem Ekologii przy ZG 
PZITB oraz Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budowni-
ctwa. Program merytoryczny przygotowała Rada Naukowo-
Techniczna pod kierunkiem prof. Leonarda Runkiewicza. 
Organizacją Konferencji zajmował się Komitet Organizacyj-
ny, któremu przewodniczył Janusz Kozula. W Konferencji 
wzięło udział około 70 osób reprezentujących środowiska 
architektoniczne, inżynieryjno-budowlane, chemiczne, eko-
nomiczne, fizyczne. Wśród uczestników Konferencji znajdo-
wali się również członkowie ŚlOIIB. 
Do ważniejszych zagadnień poruszanych na Konferencji na-
leży zaliczyć: 
• problematykę geotechniczną w zrównoważonym rozwoju 
budownictwa, 
• podstawowe problemy utrzymania obiektów budowla-
nych, 
• ochronę środowiska przed drganiami w przypadku no-
wych inwestycji, 
• budownictwo jako element ekosystemu, 
• zagrożenia powodowane przez azbest w remontowanych 
i modernizowanych obiektach, 
• wymagania środowiskowe przy realizacji obiektów plom-

bowych w gęstej zabudowie miast, 
• proekologiczny model struktury miasta. 
Problemy te zostały przedstawione w referatach opracowa-
nych przez przedstawicieli renomowanych uczelni i insty-
tutów. Referaty były recenzowane i kwalifikowane przez 
Komitet Naukowo-Techniczny. 
W czasie dyskusji prowadzonych po każdej sesji oraz dys-
kusji generalnej na zakończenie Konferencji uznano za 
konieczne uwzględnienie problemów ochrony środowiska, 
zrównoważonego rozwoju i zdrowia w procesach inwestycyj-
nych, modernizacjach i eksploatacji obiektów budowlanych 
i inżynieryjnych. Dużym powodzeniem cieszyło się spotka-
nie dyskusyjne na temat: „ Ekologia i budownictwo w zmie-
nionych warunkach cywilizacyjnych” prowadzone przez dr. 
inż. arch. Aleksandra Frantę, a poprzedzone bardzo intere-
sującym referatem wprowadzającym jego autorstwa. Dys-
kusja trwała do późnych godzin wieczornych. Po dyskusji 
generalnej, która odbyła się na zakończenie Konferencji, 
uznano Konferencję „Ekologia a Budownictwo” za bardzo 
pożyteczną dla właściwego programowania i projektowania 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury miast i osiedli 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy 
Konferencji wysoko ocenili jej organizację oraz gratulowali 
tego przedsięwzięcia władzom samorządowym, ŚlOIIB oraz 
Oddziałowi PZITB w Bielsku-Białej. 
Konferencja była sponsorowana przez Śląską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa oraz firmy: AUSTROTHERM, 
Hanza Brokers i AQUA S.A. z Bielska-Białej. Wkład finan-
sowy sponsorów pomógł rozwiązać szereg problemów orga-
nizacyjnych i pozwolił na utrzymanie właściwego standardu 
organizacyjnego. 
Organizatorzy posiadają w sprzedaży Materiały Konferen-
cyjne, w których zawarto na 258 stronach 25 referatów. 
Cena 50 zł. 

Janusz Kozula
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SeMiNaria SzKoleNiowe

z PraC KoMiSJi d/s wSPóŁPraCy z zagraNiCą
SPoTKaNie z gruPą PraCowNiKów braNży budowlaNeJ z CHorwaCJi

W tym numerze Informatora w miejsce tradycyjnie publi-
kowanych harmonogramów szkoleń organizowanych przez 
Stowarzyszenia Branżowe dla członków Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa zamieszczamy podsumowa-
nie działalności szkoleniowej prowadzonej w formie semina-
riów szkoleniowych przez PZITB Oddział Katowice.
Informacji o szkoleniach organizowanych w czwartym kwar-
tale 2007 roku oraz pierwszym kwartale roku 2008 prosimy 
szukać na stronie internetowej ŚlOIIB w Katowicach: www.
oiib.katowice.pl oraz na stronach internetowych Stowarzy-
szeń Branżowych.
Ośrodek Szkolenia Kadr Budownictwa i Rzeczoznawstwa 
Budowlanego Katowickiego Oddziału PZITB prowadzi wie-
lokierunkową działalność szkoleniową: organizuje kursokon-
ferencje, seminaria dokształcające oraz kursy przygotowują-
ce kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Zdobyte na przestrzeni lat 1960 – 2007 doświadczenie po-
zwoliło Ośrodkowi zaoferować członkom nowopowstałego sa-
morządu zawodowego – Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa bardzo szeroki zakres tematycznych szkoleń, 
przede wszystkim seminaryjnych. 
Rozszerzająca się stale o nowe kierunki oferta szkoleniowa 
pozwala słuchaczom seminariów i konferencji uzyskiwać 
wiadomości z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów 
wykonawczych do niego, Prawa zamówień publicznych, 
techniki i technologii budownictwa, sztuki kosztorysowania 
robót budowlanych, warunków technicznych wykonywania 
i odbioru robót budowlanych, ich certyfikacji, oceny zgodno-
ści, normalizacji, rusztowań budowlanych, wreszcie zagad-
nień praktycznych dotyczących prawa autorskiego.
Ośrodek zapewnił sobie odpowiednich wykładowców, łączą-
cych znajomość przepisów z wymogami praktyki. 
W doborze programu zajęć istotne jest inicjowanie tematyki 
spotkań przez Słuchaczy.

Plany zajęć, uzgadniane ze Śląską OIIB obejmują kwarta-
ły. Niezależnie od informacji internetowej Śląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa: www.oiib.katowice.pl 
jak i Katowickiego Oddziału PZITB: www.pzitb.katowice.pl 
słuchacze są powiadamiani przez wysyłane pocztą imienne 
zaproszenia.
Dorobek Ośrodka Szkoleniowego obejmuje w skali roku po-
nad 30 zajęć seminaryjnych, z których skorzystało i korzy-
sta nadal ponad 1500 słuchaczy, głównie członków Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Praktycznie można liczyć na cośrodowe spotkanie poświę-
cone urozmaiconej tematyce: od sztuki zawierania umów 
o roboty budowlane, utrzymania i kontroli okresowych 
budynków, usuwania azbestu, ekspertyz, opinii i orzeczeń 
technicznych, specyfikacji technicznych, zagadnień ochrony 
cieplnej, technologii betonu, przez kosztorysowanie robót bu-
dowlanych do rusztowań budowlanych.
Problematyka obejmuje zawsze aspekty praktyczne i wska-
zówki dotyczące procesu budowlanego.
W związku z trwającymi pracami nad nową ustawą Prawo 
budowlane i związanymi z nim przepisami w postaci 32 ak-
tów wykonawczych, przewidujemy od nowego roku cykle se-
minaryjne obejmujące wybrane zagadnienia regulowane no-
wym „Prawem budowlanym”. Biorąc pod uwagę rewolucyjny 
wręcz charakter zapisów ustawowych szkolenie z zakresu 
Prawa budowlanego powinien przejść każdy członek Izby 
wykonujący samodzielną funkcję techniczną.
Z ostatniej chwili
Na spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszeń branży budow-
lanej, komunikacyjnej, mostowej, sanitarnej i wodnomeliora-
cyjnej w dniu 8 listopada 2007 podsumowano dotychczasowe 
doświadczenia i uzyskane efekty szkolenia oraz uzgodniono 
założenia doskonalenia zawodowego członków naszej Izby 
w roku następnym.

W dniu 22.09.2007 w Restauracji Bohema przy Rynku 
w Krakowie miało miejsce spotkanie członków Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB z grupą pracowników 
branży budowlanej z Chorwacji, która odbywała w dniach 
20.09.2007-23.09.2007 wycieczkę po Polsce Południowej. 
Uczestnikami wycieczki byli podróżujący wraz z rodzinami 
członkowie stowarzyszenia naukowo-technicznego skupia-
jącego inżynierów i techników budownictwa. W rozmowach 
oficjalnych w imieniu KWZ uczestniczyły koleżanki Maria 
Świerczyńska -Wiceprzewodnicząca KWZ i Dorota Przybyła 
–Sekretarz KWZ.
Rozmowy odbyły się w gronie czterech osób, (ze strony 
chorwackiej szefowie firm budowlanych), przy pomocy tłu-
maczki. Nasi rozmówcy nie byli członkami chorwackiej Izby, 
ale udało nam się zdobyć ogólną wiedzę na temat organi-

zacji samorządu środowiska technicznego branży budow-
lanej w Chorwacji. Izba Inżynierów Budownictwa istnieje 
w Chorwacji podobnie jak w Polsce od pięciu lat. Zajmuje 
się rejestracją aktywnych zawodowo inżynierów, którzy mu-
szą posiadać uprawnienia budowlane, natomiast egzaminy 
na uprawnienia odbywają się przed Komisją ministerialną. 
Stowarzyszenie inżynierówi techników mając w swoich 
szeregach naukowców i doświadczonych w rzemiośle bu-
dowlanym inżynierów prowadzi szkolenia dla członków 
zrzeszonych w Izbie. Na koniec koleżeńskiego spotkania 
wymieniając adresy mailowe, telefony i okolicznościowe 
upominki wyraziliśmy obustronnie chęć kontynuowania 
działań w kierunku nawiązania kontaktów Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa z Chorwacką Izbą In-
żynierów Budownictwa. 
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Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Rada Programowa
Franciszek Buszka

Janusz Kozula
Tadeusz Mika

Waldemar Szleper
Maria Świerczynska

Zespół redakcyjny Informatora
Rudolf Mokrosz

Janusz Krasnowski
Marek Karnowski

Maria Świerczynska

Biuro Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

ul. Podgórna 4 40-062 Katowice
(budynek NOT - łącznik)

tel./fax. (32) 255 45 52, (32) 608 07 22
email: biuro.slk@piib.org.pl

krasnowski@pzitb.katowice.pl
Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Dyżury członków Prezydium Rady 
ŚOIIB w Katowicach

wtorek-piątek 14.00-17.00
Obsuga prawna

czwartek 13.00-16.00

Delegatura w Bielsku Białej
ul. 3 Maja 10

(budynek NOT) pokój nr 15
tel.: (33) 810 04 86

tel./fax. (33) 810 04 74
email: soiib_bielsko@op.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Delegatura w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18

(budynek NOT I piętro pokój 17)
tel./fax. (34) 324 43 96

email: bdpiib@op.pl
Godziny pracy: poniedzałek, wtorek, czwar-

tek, piątek 8.00-16.00, środa 10.00-18.00

Delegatura w Gliwicach
ul. Dubois 16

siedziba ZO PZITB
tel./fax. (32) 231 13 27

Godziny pracy:
poniedziałek 15.00 - 18.00
wtorek-piątek 9.00 - 13.00

Punkt Informacyjny Rybnik
Rynek 12 tel. (32) 423 75 66

Godziny pracy:
środa 14.00 - 16.00

PozoSTaNą w NaSzeJ PaMięCi

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze niżej wymienieni 
członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inynierów Budownictwa:

Kazimierz Lubas, Ryszard Muszyński, 
Józef Ochel, Jerzy Patrzyk,

Leon Pawłowski, Krzysztof Tylman, 
Józef Warzecha, Jan Wilk

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć naszych zmarłych 
Koleżanek i Kolegów.

KoMuNiKaTy
• Trwa społeczna dyskusja na temat tworzenia nowego Prawa budowla-
nego. Na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa, dostęp przez 
http://www.mb.gov.pl zostały opublikowane założenia do projektu ustawy. 
Osoby zainteresowane procesem tworzenia Prawa proszone są o przeka-
zywanie swoich uwag do Komisji Prawno - Regulaminowej PIIB.

• Przypominamy Koleżankom i Kolegom, członkom Śląskiej Okręgowej 
Izby, o zwrocie do Izby wypełnionej ANKIETY z danymi osobowymi. Dane 
te umożliwią zainteresowanym dostęp do dodatkowych usług przez In-
ternet po załogowaniu się PESELEM. Więcej szczegółów w następnym 
Informatorze.

• Od listopada biuro delegatury w Bielsku-Białej urzęduje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

• Zbliża się koniec 2007 roku. Przypomianamy o konieczności opłacenia 
składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. Wpłaty należy dokonać na 
indywidualne konta, których numery nie uległy zmianie. Informacja o nu-
merach kont jest dostępna na stronie www.oiib.katowice.pl.


