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Miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil

w nadchodzącym Nowym Roku 2009 

życzy Rada ŚlOIIB

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem

(Konstanty Ildefons Gałczyński) 
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ŚląSki Dzień BuDowlANyCh

SzANowNe koleżANki,
SzANowNi koleDzy
Zbliża się koniec kolejnego 
roku działalności naszego sa-
morządu zawodowego. Jest 
więc okazja do podsumowania 
i oceny działań Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w mijającym roku, 
który według mojej oceny może 

być zaliczony do udanych.
Śląska Izba przystąpiła w tym roku do Śląskiego 

Forum Budownictwa, inicjatywy podjętej przez samo-
rządy gospodarcze i zawodowe, związki i instytucje 
działające na rzecz branży budowlanej w wojewódz-
twie śląskim.

Efektem Śląskiego Forum było wypracowanie 
wspólnego, kompleksowego stanowiska w sprawie 
planowanych zmian w ustawach: Prawo budowlane, 
Prawo zamówień publicznych i w Ustawie o zago-
spodarowaniu przestrzennym, które przekazano do 
Ministerstwa Infrastruktury w celu uwzględnienia 
przy nowelizacji tych ustaw. Z inicjatywy Śląskie-
go Forum Budownictwa zorganizowaliśmy Śląski 
Dzień Budowlanych – święto dużej rzeszy pracowni-
ków branży budowlanej woj. śląskiego. Uroczystość 
ta odbyła się 3 października 2008 roku na terenie 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach; szczegółową relację z przebiegu Ślą-

skiego Dnia Budowlanych przedstawiamy poniżej. 
Do sukcesów mijającego roku należy niewątpliwie 

zaliczyć wyniki pierwszej wiosennej sesji egzamina-
cyjnej, w której uprawnienia budowlane uzyskały 192 
osoby. W drugiej sesji do egzaminu dopuszczono 244 
osoby. Ogółem w Śląskiej Izbie zdało egzamin i upraw-
nienia uzyskało niemal 2000 osób.

Rośnie czytelnictwo technicznej prasy bran-
żowej. Aktualnie liczba prenumeratorów wynosi 
6340. Możemy się również pochwalić podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych naszych członków. Prze-
widuje się, że do końca roku w różnych formach 
szkolenia udział weźmie przeszło 5 tys. osób.

Od października członkowie Izby mogą korzy-
stać z Serwisu Budowlanego, zasady korzystania 
podane są na 11. stronie „Informatora” oraz na 
stronie www.oiib.katowice.pl

Jednocześnie informuję, że dla członków  
ŚlOIIB, prenumeratorów pisma „Materiały Bu-
dowlane” udostępniono internetowe archiwum 
miesięcznika z lat 2004-2008. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia składam Członkom naszej Izby i ich Rodzinom 
najlepsze życzenia serdeczności, ciepła i życzliwości 
oraz  w Nowym  2009  Roku  pomyślności  w życiu 
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Stefan Czarniecki

Największa w Katowicach impreza dla budow-
lańców nie bez powodu odbyła się w Centrum Nauki 
i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Akademii Muzycz-
nej w Katowicach – w obiekcie, który został wyróżnio-
ny nagrodą I stopnia w konkursie Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 
2007” (a z końcem października 2008 także „Nagrodą 
Roku 2007” przyznaną przez Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich).

Głównym organizatorem uroczystości była Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przy współ-
pracy pozostałych członków Forum Budownictwa 
Śląskiego. Powstałe w lutym tego roku Forum re-

prezentuje interesy kilku organizacji, związków i izb 
o charakterze budowlanym, wypracowując i prezentu-
jąc wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach do-
tyczących przyszłości budownictwa śląskiego (szerzej 
pisaliśmy o Forum w naszym Informatorze z maja 
2008).

Na uroczystość przybyli posłowie do Parlamentu 
Europejskiego – prof. Genowefa Grabowska i Małgo-
rzata Handzlik oraz poseł RP Witold Klepacz. Byli 
Michał Czarski - wiceprzewodniczący Sejmiku Ślą-
skiego, Marian Jarosz – radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego i Grażyna Kamińska – dyrektor Wydziału 
Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Urząd wojewo-

Obowiązkiem naszego samorządu zawodowego jest również popularyzacja twórczych osiągnięć 
firm z branży budowlanej. Tak narodził się pomysł zorganizowania w ubiegłym roku Dnia Inży-
niera Budownictwa, na którym zaprezentowano wyróżnione budowy i  uhonorowano laureatów 
nagród konkursu PZITB Budowa Roku z terenu woj. śląskiego. Zasadę tę będziemy realizować co 
roku w ramach Święta Budowlanych - promując również laureatów innych konkursów ogólnopol-
skich, np. Platynowe Wiertło czy Złoty Laur, jak to będzie miało miejsce dzisiaj - powiedział w swo-
im wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki.
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dy reprezentował Igor Śmietański – dyrektor Wydzia-
łu Infrastruktury. Byli prezydenci i wiceprezydenci 
miast: Katowic – Józef Kocurek, Świętochłowic - Euge-
niusz Moś, Bytomia - Marian Maciejczyk, Siemianowic 
Śląskich – Dariusz Bochenek, Zawiercia – Mirosław 
Mazur i Piotr Wyrwas. W uroczystości uczestniczy-
li także wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 
– Małgorzata Mazur i nadinspektor Państwowej In-
spekcji Pracy w Katowicach – Andrzej Herko. Polską 
Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali wicepre-
zes PIIB – Stefan Wójcik i sekretarz generalny PIIB 
– Janusz Rymsza. Byli przedstawiciele sto-
warzyszeń i organizacji naukowo-technicz-
nych, stowarzyszeń branżowych, delegaci 
na zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, prezesi najlepszych firm 
budowlanych na Śląsku, ludzie nauki, sztu-
ki i mediów. Gościliśmy także trzyosobową 
delegację Słowackiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, z którą Komisja ds. Współpra-
cy z Zagranicą nawiązała ostatnio kontakt, 
w składzie: Boris Vrabel – przewodniczący 
oraz Dusan Misik i Jana Vojtechowa.

Przewodniczący ŚlOIIB Stefan Czar-
niecki w swoim wystąpieniu przypomniał 
historię Izby oraz jej trudne początki, pod-
kreślił wkład ludzi, którzy ją tworzyli, na-
świetlił sześcioletnie działania Izby na rzecz 
jej członków, a także nawiązał do aktualnej 
sytuacji samorządu zawodowego w kraju 
oraz planów na przyszłość.

Tadeusz Wnuk – przewodniczący Forum Budowni-
ctwa Śląskiego, a jednocześnie prezydent Izby Budow-
nictwa z siedzibą w Katowicach – przedstawił ogólną 
sytuacjię w branży budowlanej w kraju, zależności od 
sytuacji ekonomicznej i finansowej na świecie, a także 
odniósł się do działań Forum Budownictwa Śląskiego. 
Forum, jako wspólna inicjatywa środowisk gospodar-
czych, zawodowych, opiniotwórczych, ma pełnić ważną 
rolę w środowisku budowlanym na Śląsku.

Zgromadzeni na widowni goście przyjęli najlep-
sze życzenia od przewodniczącego Zarządu Głównego 
PZITB Wiktora Piwkowskiego i sekretarza generalne-
go PIIB Janusza Rymszy. 

Święto budowlanych jest dobrą okazją do uhono-
rowania najlepszych w branży - inżynierów budowni-
ctwa. W obecności specjalistów, ekspertów i prawdzi-
wych znawców sztuki budowlanej zaproszono na scenę 
wyróżnionych. 

Honorową Odznakę ”Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” otrzymała Śląska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa za sześcioletnią pracę na rzecz 
swoich członków. Wręczono również indywidualne 
Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego”, odznaki resortowe: „Zasłużeni dla Budowni-
ctwa” i „Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa”. 
Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa 

Śląskiego” otrzymali: Stefan Czarniecki, Jarosław 
Żelazowski, Stefan Wójcik, Krzysztof Ciesiński, Józef 
Kluska, Zbigniew Matuszyk, Waldemar Szleper, Tade-
usz Mika, Ryszard Naborczyk, Zenon Panicz. 

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” zo-
stała wyróżniona Czesława Bella, a Danuta Bochyń-
ska-Podloch i Jan Niesyt – Złotą Odznaką „Zasłużony 
dla Gospodarki Komunalnej”.

Złote „Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa” otrzymali: Zbigniew Hadrian, Ryszard 
Jakubowski, Jerzy Kocyga, Janusz Kozula, Rudolf 
Mokrosz, Andrzej Nowak.

Wszyscy odznaczeni to doświadczeni inżynierowie 
i prawdziwi fachowcy. 

W czasie uroczystości uhonorowano także laure-
atów konkursów „Budowa Roku 2007”, „Platynowe 
Wiertło 2007”, a Instytut Gospodarki Nieruchomoś-
ciami – uczestnik Forum Budownictwa Śląskiego 
– przyznał „Złote Laury” „Za Zasługi dla Gospodarki 
Nieruchomościami”.

Zgromadzeni na widowni goście usłyszeli z  okazji 
Dnia Budowlanych wiele ciepłych słów oraz gratulacje 
i życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu zali-
czanego do zawodów zaufania publicznego. 

W części artystycznej wysłuchano koncertu arty-
stów: Anny Noworzyn, Anny Boruckiej, Pawła Sobie-
rajskiego i Grzegorza Biegasa, którzy zaprezentowali 
arie z operetek Cygańska Miłość, Księżniczka Czarda-
sza, Baron Cygański, Zemsta Nietoperza oraz wiele 
innych pięknych pieśni operowych i operetkowych. 

Piątkowy wieczór 3 października dostarczył zapew-
ne wielu miłych i niezapomnianych wrażeń uczestni-
kom uroczystości.

Janina Banaś-Rotyńska
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wyjAzD teChNiCzNo-tuRyStyCzNy
Do SłowACji, AuStRii i NA węgRy

Drugi raz w bieżącej kadencji Komisja ds. Współ-
pracy z Zagranicą KWZ, po uzyskaniu zgody Pre-
zydium Rady ŚlOIIB w Katowicach, zorganizowała 
w dniach 18 - 21 września 2008 wyjazd techniczny do 
Słowacji, Austrii i na Węgry. W imprezie uczestniczy-
ły czterdzieści trzy osoby z grona delegatów na zjaz-
dy ŚlOIIB – członków organów ŚlOIIB, z przewodni-
czącym Rady Stefanem Czarnieckim, osoby aktywne 
w pracach na rzecz Izby. Kierownikiem wyjazdu był 
kol. Zenon Panicz. 

W części technicznej program obejmował zwiedza-
nie i zapoznanie się z technologią dwóch nowoczes-
nych, chroniących środowisko naturalne, zakładów 
w Wiedniu oraz udział w seminarium ”Ochrona śro-
dowiska. Oczyszczalnie ścieków. Utylizacja odpadów”. 
Wysłuchaliśmy referatów kolegów: Jana Borowika, 
Zenona Panicza, Janusza Rudzińskiego i Waldemara 
Szlepera - wprowadzających w tematykę funkcjo-
nowania obiektów technicznych przewidzianych do 
zwiedzania następnego dnia. Z dużym zainteresowa-
niem zwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków dla miasta 
Wiednia, zajmującą powierzchnię czterech hektarów, 
i znajdujący się w jej bliskim sąsiedztwie  zakład uty-
lizacji odpadów specjalnych, utylizujący odpady nie-
bezpieczne z całej Zachodniej Europy. Dodać należy, że 
w Wiedniu wszystkie odpady są utylizowane w kilku 
spalarniach, a miasto nie posiada wysypisk śmieci.

W części turystycznej zwiedzaliśmy z przewodni-
kami Bratysławę, Wiedeń i Budapeszt. Pierwszy dzień 
pobytu zaplanowano w Bratysławie, gdzie przez kilka 
godzin pod opieką słowackiego przewodnika oglądali-
śmy zabytkową część miasta, a ze wzgórza widokowe-
go podziwialiśmy jego 
panoramę. W drugim 
dniu w Wiedniu, z po-
wodu ograniczonego 
do kilku godzin czasu, 
w niewiarygodnym 
tempie, z polską prze-
wodniczką, zwiedzi-
liśmy wiele atrak-
cyjnych turystycznie 
miejsc. Podczas prze-
jazdu ulicami miasta 
słuchaliśmy interesu-
jących opowiadań i ko-
mentarzy dotyczących 
mijanych lub zwiedza-
nych później obiektów. 
Zobaczyliśmy Muzea 

Narodowe, słynny Hundertwasserhaus, katedrę św. 
Szczepana, spacerowaliśmy po dziedzińcach Hofburga 
i Schoenbrunnu. Zwiedziliśmy Operę Wiedeńską 
– jedną z najsławniejszych scen operowych świata, 
którą mieliśmy okazję poznać także od kuchni, oglą-
dając konstrukcje używane do zmiany scenografii. No 
i oczywiście wypiliśmy słynną wiedeńska kawę.

Zwiedzanie Budapesztu, w trzecim dniu pobytu, 
rozpoczęliśmy od wzgórza Gellerta, gdzie w towa-
rzystwie przewodniczki Polki, od lat mieszkającej na 
Węgrzech, podziwialiśmy wspaniałą panoramę mia-
sta. W centrum miasta oglądaliśmy gmach Parlamen-
tu, bazylikę św. Stefana i park miejski, w którym 
urządzono wystawę z okazji obchodów tysiącz-
nej rocznicy powstania państwa węgierskiego. 
W 1896 roku wybudowano tuobiekty milenijne 
i zaprezentowano kulturę Węgier, regiony, mia-
sta, przemysł, handel i rolnictwo kraju. Na Wzgórzu 
Zamkowym spacerowaliśmy po dziedzińcu zamkowym 
i podziwialiśmy z Baszty Rybackiej panoramę miasta 
z gmachem Parlamentu oraz mostami nad Dunajem 
– prawdziwymi dziełami artystycznymi, pięknymi 
również nocą.

Ostatnia kolacja stała się też oka-
zją do sympatycznego spotkania in-
żynierskiego. W niedzielę, w ramach 
rekreacji po trudach zwiedzania, 
przyjechaliśmy do Tapolcy, gdzie w od-
dalonych o 6 km od Miszkolca grotach 
znajdują się unikalne, podziemne ką-
pieliska. Spędziliśmy tu parę godzin, 
zażywając kąpieli w termalnych base-

nach i spacerując po 
pięknym parku. Cie-
kawy program, sprzy-
jająca aura i pogodne 
nastroje uczestników 
sprawiły, że impreza 
pozostanie na długo 
w miłych wspomnie-
niach, także jako 
element integrujący 
środowisko inżynier-
skie.

Maria Świerczyńska
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Data Temat/Wykładowca

07.01.2009
Rusztowania budowlane. Klasyfikacja. Odbiory techniczne. Zasady eksploatacji. Przepisy BHP. Obowiąz-
ki kierownictwa – nadzoru. Warunki dostępności. Wskazówki praktyczne. Wymagane kwalifikacje.
mgr inż. Michał DZIWIŃSKI

14.01.2009

Ochrona cieplna budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Nowe 
systemy oceny energetycznej budynków w świetle przepisów krajowych i wymagań UE, w tym znoweli-
zowanego prawa budowlanego. Oceny. Audyty. Świadectwa. Informacja bieżąca o zakresie wymaganego 
szkolenia.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ
Prezentacja wybranej firmy.

21.01.2009

Sztuka zawierania Umów o roboty budowlane. Wybrane przepisy z kodeksu cywilne-
go i Prawa zamówień publicznych. Zakres zmian. Praktyczne wskazówki. Opracowania  
przykładowe.
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

28.01.2009

Profilaktyka przeciwpożarowa w praktyce budowlanej. Zabezpieczenia obiektów budowlanych, w tym 
budynków budowanych i eksploatowanych. Nowości z zakresu zabezpieczeń. Uzgadnianie projektów bu-
dowlanych.
mgr inż. Janusz  PIEKOSZEWSKI
Prezentacja Firmy PROMAT: mgr inż. Karol WATOŁA

04.02.2009

Utrzymanie i kontrole okresowe budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i obiektów o po-
wierzchni dachu > 1000 m2 zgodnie z Prawem budowlanym. Zmiany w przepisach. Obowiązki właściciela, 
zarządcy i użytkownika. Zakres odpowiedzialności.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

11.02.2009
Kosztorysowanie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski. Zakres zmian w przepisach. Przedmiary ro-
bót. Wskazówki praktyczne. Prezentacja wzorcowych opracowań.
dr inż. Janusz TRACZYK

18.02.2009

Nowelizacja Prawa budowlanego. Omówienie zmian w przepisach. Obowiązki uczestników procesu bu-
dowlanego w świetle zmian. Nowe wymagania w zakresie przygotowania budowy, jej realizacji i przeka-
zania do użytkowania – rola i znaczenie rejestracji urzędowych.
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

25.02.2009

Ekspertyzy, opinie i orzeczenia techniczne w praktyce budowlanej. Zasady i przepisy Prawa budowlanego. 
Odpowiedzialność eksperta. Przykłady, omówienie, wskazówki.
dr inż. Winicjusz KROTLA
Prezentacja firmy PANBEX

1. Miejsce Szkolenia – Budynek NOT, Katowice ul. Podgórna 4 godz. 9.00.
2. Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne:
Ośrodek Szkolenia Kadr Budownictwa Z/O PZITB – Podgórna 4 Katowice.
Tel/fax (32) 255-46-65 e-mail:szkolenie@pzitb.katowice.pl

DoSkoNAleNie zAwoDowe
SeMiNARiA, koNFeReNCje, wARSztAty w ii PÓłRoCzu 2008
PolSki związek iNżyNieRÓw i teChNikÓw BuDowNiCtwA

oDDziAł w kAtowiCACh
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oDDziAł zAgłęBiA węglowego SeP
w kAtowiCACh 

Data Temat/Wykładowca

8.01.2009
Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu norm PN-ISO). Oddziaływania wyjątkowe na obiekty żelbe-
towe w świetle współczesnych ustaleń normowych.
prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI

14.01.2009 Cementy powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. Beton wg PN-EN 206-1.
dr inż. Jan Antoni RUBIN

22.01.2009 Podstawy Projektowania wg Eurokodu stalowego EC 3.
pracownicy Zakładu Konstrukcji Metalowych

5.02.2009

Ocena zgodności stanu istniejących konstrukcji żelbetowych ze stanem projektowym. Praktyczne rezultaty wyko-
rzystania metody sklerometrycznej do oceny wytrzymałości i jednorodności betonu istniejących konstrukcji żelbeto-
wych.
pracownicy Zakładu Konstrukcji Betonowych

19.02.2009 Zagadnienia pomiarów i interpretacji wyników badań dynamicznych konstrukcji.
dr inż. Krzysztof GROMYSZ

26.02.2009 Podstawy Projektowania wg Eurokodu stalowego EC 3 – Obliczenie elementów cz.1.
pracownicy Zakładu Konstrukcji Metalowych

5.03.2009 Diagnostyka konstrukcji betonowych i murowych.
pracownicy Zakładu Konstrukcji Betonowych

10.03.2009
Zasady projektowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 (zharmonizowanej z EC-5). Konstrukcje drew-
niane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
dr inż. Janusz BROL

26.03.2009

Projektowanie konstrukcji murowych wg EC 6.
dr inż. Łukasz DROBIEC,  
dr inz. Radosław JASIŃSKI,  
dr inz. Adam PIEKARCZYK

 

PolSki związek iNżyNieRÓw i teChNikÓw BuDowNiCtwA
oDDziAł w gliwiCACh

Seminaria będą prowadzone w Sali Konferencyjnej Biura BIPROHUT – Gliwice ul. Dubois 16 (wejście od ul. Dubois).
Koszt uczestnictwa:
Dla członków ŚlOIIB udział bezpłatny (za okazaniem aktualnego zaświadczenia), 
Dla członków PZITB Oddział Gliwice (nie będących członkami ŚlOIIB) – 40 zł,
Dla pozostałych – 80 zł.
Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie lub elektronicznie
Nr tel. (032) 231-13-27, e-mail: pzitb.gliwice@vp.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania seminariów szkoleniowych w wypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Data Temat/Wykładowca

15.01.2009 Systemy zasilania trakcji tramwajowej na Górnym Śląsku.
mgr inż. Jerzy STELMACH

22.01.2009
Świadectwa energetyczne budynków w świetle Prawa budowlanego wdrażającego postanowienia dyrektywy 2002/91/WE.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ 

29.01.2009 Ochrona przeciwporażeniowa dotycząca instalacji elektrycznych.
mgr inż. Julian WIATR

5.02.2009 Przebudowa instalacji elektrycznych pod względem wymagań nowych norm i inteligentnych instalacji.

12.02.2009 Energetyka jądrowa.

19.02.2009 Układy pomiarowe mocy i energii elektrycznej.
dr hab. inż. Andrzej BIEŃ

26.02.2009 Projektowanie linii stacji wysokich napięć.

05.03.2009 Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.
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12.03.2009 Biologiczne efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.
dr inż. Stefan GIERLOTKA

19.03.2009 Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN.
mgr inż. Julian WIATR

26.03.2009 Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV, w szczególności dla układów TN TT.

Seminaria szkoleniowe odbędą się na terenie Politechniki Śląskiej w Katowicach – Wydziałowe Centrum Studiów Podyplomowych (sala 
nr 11), wejście boczne od ul. Granicznej 16.
Udział w seminarium szkoleniowym dla członków ŚlOIIB i członków Kół OZW SEP (za okazaniem potwierdzenia zapłaconych składek) 
jest bezpłatne.
Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi 100 zł brutto. 
W przerwach wykładów zapewniamy słodki poczęstunek oraz napoje.
Pisemne zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia 
faktury, przyjmowane są do wtorku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax (032) 255 25 03, e-mail: biuro@sep.kato-
wice.pl 
Zastrzegamy prawo do zmian w programie.

koMuNikAt  
StowARzySzeNiA iNżyNieRÓw i teChNikÓw koMuNikACji RP
Informujemy, że w pierwszym kwartale 2009 roku planujemy zorganizować seminaria na temat:

Stabilizacja i wzmacnianie podłoży drogowych przy wykorzystaniu georusztów w dniu 26.02.2009,
Budowa konstrukcji oporowych i ziemnych z gruntu zbrojeniowego w dniu 26.02.2009.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

PolSki związek iNżyNieRÓw i teChNikÓw BuDowNiCtwA
oDDziAł w CzęStoChowie

Data Temat/Wykładowca

14.01.2009 Warsztaty seminaryjne: sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku.* 

28.01.2009
Warsztaty seminaryjne: wspomaganie komputerowe pracy inżyniera, projektanta – programy do charakterystyki 
energetycznej budynków. 1.

25.02.2009 Nowe technologie w budownictwie monolitycznym żelbetowym. Posadzki i podkłady podłogowe. Wpływ rozwiązań 
na charakterystykę energetyczną budynku.

25.03.2009
Mury jednowarstwowe – dostosowanie do aktualnych wymogów normowych. Wpływ rozwiązań na charakterystykę 
energetyczną budynku.

19-20.
03.2009 Kosztorysowanie dla początkujących – warsztaty seminaryjne.**

26-28.
03.2009

II Konferencja Naukowo- Techniczna „Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryj-
nym”.*** 

Seminaria i warsztaty seminaryjne odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, sala nr 23, od godz. 17.00, ilość 
miejsc ograniczona, blok tematyczny 5 godz., płatne 120 zł, dla członków PZITB, SEP i członków ŚlOIIB - bezpłatne (za okazaniem aktu-
alnego zaświadczenia o przynależności). 
* Warsztaty seminaryjne odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, sala 23, od godz. 17.00, ilość miejsc ograni-
czona, blok tematyczny 30 godz., płatne 1000 zł, dla członków PZITB, SEP i członków ŚlOIIB, 840 zł. (nie więcej jak 40 osób). 
** Warsztaty seminaryjne odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, sala nr 15, 760 zł, dla członków PZITB, 
SEP i członków ŚlOIIB - 600 zł., od godz. 15.00 w piątek do godz. 20.00 w sobotę, ilość miejsc ograniczona, blok tematyczno-praktyczny 
16 godz.
*** Konferencja odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „POLONIA” w Częstochowie przy ul. Piłsudskiego 9, szczegóły na stronie 
internetowej oddziału PZITB: www.pzitb.xt.pl, koszt 880zł; dla członków PZITB, SEP i członków ŚlOIIB koszt 720zł. 
Informacje i zapisy:
Delegatura ŚlOIIB, 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18, telefax: (0-34) 324-43-96, email: bdpiib@op.pl.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa , ul. Kopernika 16/18, telefon: (0-34) 
324-78-72. 
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Data  Temat/Wykładowca
19.01.2009
Katowice

16.02.2009
Gliwice 

Prawo budowlane w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa.  Obowiązujące przepisy budowlane i zapowiadane zmiany po no-
welizacji ustawy.
Adam WOLNY, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

22.01.2009
Katowice

Prawo zamówień publicznych. Praktyczne stosowanie prawa po nowelizacji ustawy – wykład.
Marcin SOWULA, mgr prawa, specjalista z zakresu zamówień publicznych

23.01.2009
Katowice

Prawo zamówień publicznych. Warsztaty szkoleniowe z konsultacjami.
Marcin SOWULA, mgr prawa, specjalista z zakresu zamówień publicznych

26.01.2009
Gliwice 

Przygotowanie i przekazanie obiektów budowlanych do użytkowania zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami budowlanymi.
Henryk TOMANEK, Politechnika Śląska w Gliwicach

29.01. i 05.02.
Katowice

03.03. i 10.03.
Gliwice

Nowe rozwiązania techniczne w inżynierii sanitarnej. 
- instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji, gaz,
- systemy sieci i instalacji wewnętrznych z materiałów nowej generacji,
- nowe technologie wykonawstwa sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych,
- techniki bezwykopowe sieci wod-kan, gaz.

02.02.2009
Gliwice

Kontrole i odbiory w procesie budowlanym. Dokumenty budowy. Obowiązki i prawa oraz odpowiedzialność uczestników procesu bu-
dowlanego - projektanta, kier. budowy, inspektora.  
Henryk TOMANEK, Politechnika Śląska w Gliwicach

09.02.2009
Gliwice 

Dokumentacja budowy w etapie realizacji inwestycji. Zakres, cel i sposób prowadzenia. Odpowiedzialność i obowiązki kierownika bu-
dowy oraz inspektora nadzoru. 
Henryk TOMANEK, Politechnika Śląska w Gliwicach

18.02.2009
Gliwice

Ochrona cieplna i jakość energetyczna budynków. Podstawowe informacje dotyczące: sposobu oceny i sporządzania świadectw charak-
terystyki energetycznej budynków.   
Zbigniew DIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa

23.02.2009
Katowice

Spec. ustawa o drogach w funkcji planowania przestrzennego. Podstawowe zagadnienia stosowania ustawy w praktyce.
Igor ŚMIETAŃSKI, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

02.03.2009
Katowice

Kontrola instalacji grzewczych, kotłów i klimatyzacji w świetle obowiązujących przepisów.  Wymagania dla dozoru nad eksploatacją 
urządzeń i instalacji grzewczych i gazowych. Zbigniew DIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa

04.03.2009
Katowice

Prawo ochrony środowiska – prawo i ekonomia w ochronie środowiska.
Jerzy GOŁUBOWICZ, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska.

09.03.2009
Katowice

Aktualne wymagania z zakresu instalacji wod-kan, cieplnych, wentylacji i gazowych po nowelizacji warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Marek PŁUCIENNIK, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

11.03.2009
Katowice

Prawo ochrony środowiska – ocena oddziaływania na środowisko.
Jerzy GOŁUBOWICZ, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska

16.03.2009
Katowice

Normalizacja w procesie budowlanym. Wpływ na wykonawstwo instalacji po wprowadzeniu  wymogów norm europejskich w miejsce 
dotychczasowych wymogów norm krajowych
Marek PŁUCIENNIK, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

18.03.2009
Katowice

Prawo ochrony środowiska – lokalne i regionalne programy ochrony środowiska.
Jerzy GOŁUBOWICZ, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska

25.03.2009
Katowice

Prawo ochrony środowiska – gospodarowanie zasobami środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Jerzy GOŁUBOWICZ, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska

30.03.2009
Gliwice

Wentylacja i klimatyzacja. Przyczyny i skutki błędów projektowych . 
Wacław NAWROCKI, Politechnika Śląska w Gliwicach 

31.03.2009
Katowice

Energia odnawialna – źródła i potencjalne wykorzystanie.
Marian B. NANTKA, Politechnika Śląska w Gliwicach 

13-20-27.01. i 
03-10-17-24.02.

Katowice
12-19-26.02. i 

05-12-19-26.03.
Gliwice

30-to godzinny kurs doskonalenia zawodowego z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla inży-
nierów branży sanitarnej i budowlanej posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
Zbigniew DIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa + zespół z Politechniki Śląskiej

 

PolSkie zRzeSzeNie iNżyNieRÓw i teChNikÓw SANitARNyCh
oDDziAł w kAtowiCACh 

Zajęcia prowadzone będą w salach wykładowych budynku NOT przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach oraz budynku NOT przy ul Górnych 
Wałów 25 w Gliwicach, w godzinach od 10.00 do 15.00. Więcej informacji o szczegółowych programach szkoleń, kosztach oraz warunkach 
uczestnictwa poszczególnych szkoleń (kursów) znajduje się na stronie internetowej PZITS Oddział Katowice: www.pzits.com.pl.  
Bieżących informacji o szkoleniach udziela sekretariat Oddziału w dni robocze od godz. 11.00 do 18.00. 
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na odpowiednich kartach faksem: 032-256-35-32 lub e-mailem na adres: pzits@pzits.com.pl. 
w terminie min. 7 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
Ilość miejsc ograniczona pojemnością sal wykładowych
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.
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SzkoleNie RzeCzNikÓw oDPowieDziAlNoŚCi zAwoDowej
i CzłoNkÓw SąDu DySCyPliNARNego ŚloiiB

ŚwiADeCtwA eNeRgetyCzNe w BielSku-BiAłej

W Suchej Beskidzkiej odbyło się kolejne, cykliczne 
szkolenie dla rzeczników odpowiedzialności zawodo-
wej i członków sądów dyscyplinarnych okręgowych izb 
inżynierów budownictwa. Seminaria te mają na celu 
wyjaśnianie i przybliżanie zawiłych przepisów praw-
nych (z którymi spotykają się w swojej pracy rzecznicy 
oraz członkowie sądów), dzięki interpretacjom praw-
ników zajmujących się problematyką izb inżynierów 
budownictwa. W seminarium zorganizowanym tym 
razem przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa uczestniczyli członkowie zainteresowa-
nych organów okręgowych izb: Małopolskiej, Opol-
skiej, Podkarpackiej i Śląskiej. Brali w nim udział 
również: przewodniczący Małopolskiej Izby oraz rzecz-
nicy i członkowie Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Program seminarium przy-
gotowała kancelaria mecenasa Sławomira Kozłow-
skiego, który obsługuje od strony prawnej Małopolską 
Izbę. W ciągu dwóch dni seminarium odbyły się inte-
resujące wykłady i warsztaty, ciekawie prowadzone 

przez prawników i psychologa, a wśród tematów zna-
lazły się m.in.: udział stron w postępowaniu w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, pro-
wadzenie rozmowy wyjaśniającej, podstawy prawne 
wymierzania, wykonywania i zatarcia kary w postę-
powaniach w sprawach odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej. W ostatnim dniu szkoleń odbyły się 
także zebrania rzeczników okręgowych izb uczestni-
czących w seminarium.

Wieczorne spotkania inżynierskie stały się okazją 
do wymiany doświadczeń przez członków poszczegól-
nych izb, a piękna okolica i Karczma Rzym, w której 
biesiadował legendarny Twardowski, zachęcały do re-
laksu w chwilach wolnych od intensywnych, ale bar-
dzo interesujących zajęć szkoleniowych.

Na następne seminarium, wiosną 2009, zaprosił 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej Podkarpackiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

Maria Świerczyńska

Temat świadectw charakterystyki energetycznej 
budynków, w ostatnim okresie często poruszany. Poja-
wiają się pytania, kto będzie uprawniony do wykony-
wania świadectw, jaką będą miały formę, jaka będzie 
obowiązywać metoda opracowywania. 

Polemika na ten temat odbywa się na łamach „In-
żyniera Budownictwa”: wypowiadali się czytelnicy, re-
dakcja oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruk-
tury. W celu częściowego wyjaśnienia w/w problemów 
Oddziały Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa i Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
z Bielska-Białej zorganizowały w dniu 29.10.2008 
szkolenie seminaryjne. Szkolenie poprowadził mgr 
inż. Zbigniew Dzierżewicz - rzeczoznawca budowlany 
i audytor zajmujący się od lat sprawami ochrony ciep-
lnej budynków, termomodernizacją i audytem energe-
tycznym. 

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Udział w nim wzięło 165 osób, w tym głow-
nie członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z rejonu dawnego województwa bielsko-
bialskiego, osoby odbywające praktykę konieczną do 
uzyskania uprawnień budowlanych, członkowie Sto-
warzyszeń NOT oraz nauczyciele średnich szkół bu-
dowlanych. 

Wykładowca szeroko omówił sprawy związane 
z aktualnym stanem ochrony cieplnej budynków, wy-
magania Unii Europejskiej w zakresie ograniczania 
zużycia energii w budynkach mieszkalnych i użytecz-
ności publicznej oraz wdrożenia ustaleń Dyrektywy 
2002/91/WE w Polsce. Odbyła się dyskusja, z sali pa-
dały pytania, na które szczegółowo odpowiadał wykła-
dowca. Uczestnicy otrzymali nieodpłatnie „Materiały 
seminaryjne”. Seminarium szkoleniowe zostało sfi-
nansowane przez Śląską OIIB. 

Organizatorzy szkolenia, w celu przybliżenia tego 
tematu członkom ŚlOIIB, po ukazaniu się rozporzą-
dzeń wykonawczych, zorganizują w I kwartale 2009 
roku odpłatne seminarium szkoleniowe. Uczestnicy 
szkolenia, które trwać będzie 30 godzin, zostaną przy-
gotowani do sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej, wykonywania oceny efektywności ener-
getycznej oraz obliczania zapotrzebowania na energię 
przy pomocy metody bilansów. Szkolenie obejmować 
będzie 20 godzin teorii i 10 godzin zajęć praktycznych. 
Szczegóły na stronie internetowej ŚlOIIB.

Janusz Kozula
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wSPÓlNe wARSztAty okRęgowej koMiSji RewizyjNej
i koMiSji ekoNoMiCzNej

koMuNikAty 
SeRwiS BuDowlANy

Na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa udostępniliśmy dla naszych człon-
ków bezpłatny dostęp do Serwisu Budowlanego.

Aby uzyskać dostęp do programu należy na stronie 
www.slk.piib.org.pl w zakładce Serwis Budowlany wpro-
wadzić Login oraz Hasło.

Loginem jest numer członkowski (prosimy wpisywać 
używając dużych liter), hasłem numer PESEL.

Pouczenie ! 
W przypadku błędu logowania prosimy o kontakt z Biurem Śląskiej OIIB w Katowicach pod numerem tele-

fonu 032 255-45-52, celem uzupełnienia danych (głównie chodzi o PESEL).
Warunkiem umowy z właścicielem programu jest korzystanie z serwisu tylko przez członków ŚlOIIB, którzy 

mają aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby.
Serwis Budowlany (ani jego część), nie może być udostępniany osobom nieuprawnionym. Dotyczy to w szcze-

gólności udostępniania loginu i hasła umożliwiającego dostęp do Serwisu, jak i udostępniania materiałów tam 
opublikowanych. 

W dniach 7 – 9 listopada 2008 w Szczawnicy od-
były się wyjazdowe warsztaty związane z przedysku-
towaniem projektu wprowadzenia jednolitych zasad 
rachunkowości w Krajowej i okręgowych izbach inży-
nierów budownictwa. 

W warsztatach uczestniczyli członkowie Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Ekonomicznej i członkowie Rady 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
ŚlOIIB. Wśród zaproszonych gości były: przewodni-
cząca Krajowej Komisji Rewizyjnej KKR – Krystyna 
Korniak-Figa, sekretarz KKR, członek Komisji Ekono-
micznej ŚlOIIB – Urszula Kallik i przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa – Stanisława Mazur. Uczestnicy 
szkolenia otrzymali materiały opracowane przez KKR 
w Toruniu, gdzie odbyło się spotkanie przewodniczą-
cych komisji rewizyjnych wszystkich izb okręgowych. 
Podczas warsztatów omawiano także sprawy związa-

ne z wydawaniem i rozprowadzaniem „Informatora” 
– biuletynu informacyjnego ŚlOIIB oraz z praktyką 
przeprowadzania kontroli Okręgowych Sądów Dyscy-
plinarnych i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej.

Komisja Ekonomiczna zajęła się głównie projektem 
budżetu na rok 2009. Po długiej dyskusji i wniesieniu 
wielu poprawek do przedłożonego jej budżetu – przy-
jęła Projekt budżetu na rok 2009. Budżet, z propozy-
cjami poprawek, zostanie przedstawiony Prezydium 
Rady, a następnie Radzie ŚlOIIB. Przyjęty przez Radę 
Izby budżet - jako prowizorium - obowiązywać będzie 
do Zjazdu Śląskiej Izby, który odbędzie się w kwietniu 
2009 roku. 

Pracowite warsztaty zostały zakończone wyciecz-
ką autokarową po okolicach Szczawnicy  oraz długą 
wędrówka pieszą, słowacką stroną , wzdłuż „Przełomu 
Dunajca”.

Marek Karnowski

Członkowie naszej Izby wielokrotnie wnosili o szersze udostępnienie Polskich Norm oraz przepisów praw-
nych związanych z naszym zawodem.

Jednym z wniosków przyjętych przez VII Zjazd Śląskiej Izby w kwietniu br. było udostępnienie na łamach 
strony internetowej Izby „Serwisu Budowlanego”, który spełni oczekiwania członków. W serwisie tym publiko-
wane są interpretacje przepisów prawnych, wyroki NSA, archiwalne i aktualne „Dzienniki Ustaw” i „Monitory” 
oraz przydatne w pracy zawodowej adresy.  Rada Śląskiej Izby wykonała powyższy wniosek Zjazdu.

Janusz Krasnowski



Nr 4(18)/2008     grudzień 2008 11

Ze względu na zmianę ubezpieczyciela, od dnia 
1 września 2008 obowiązuje nowa umowa z tytułu 
grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków dla członków Okręgowych Izb Inżynierów 
Budownictwa. 

Nowym ubezpieczycielem jest AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Chłodna 
51. W przypadku wątpliwości pytania prosimy kiero-
wać na numer infolinii 0 801 384 666.

Obok zamieszczamy ogólne warunki grupowego 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budowni-
ctwa i ich współmałżonków.

uBezPieCzeNiA

W marcu 2009 roku odbędą się w Wiśle XXIV 
WPPK Beskidy. Zamkną one czteroletni cykl tema-
tyczny „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”, a tema-
tem wiodącym będą szeroko pojęte zagadnienia funda-
mentowania i podłoża gruntowego. 

Zgodnie z obowiązującym w naszej Izbie regulami-
nem doskonalenia zawodowego, każdy członek posia-
dający ważne zaświadczenie o przynależności do Izby, 
ma jeden raz w roku prawo do dofinansowania udzia-
łu w Warsztatach w wysokości 400 zł.

Ponieważ organizatorem tegorocznych Warsztatów 
jest Krakowski Oddział PZITB, nasi członkowie, reje-
strując się, ponoszą pełny koszt udziału, a następnie 
- po otrzymaniu zaświadczenia o przeszkoleniu - wy-
stępują z wnioskiem do Śląskiej Izby o zwrot dofinan-
sowania.

Za utrudnienie przepraszamy. 
Janusz Krasnowski

wARSztAt PRACy
PRojektANtA koNStRukCji

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział Małopolski w Krakowie

wraz z Oddziałami
w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach

ZAPRASZA
PROJEKTANTÓW I WYKONAWCÓW Z CAŁEGO KRAJU

do Kompleksu Hotelowego „Stok” w Wiśle
w dniach 17 ÷ 20 marca 2009 roku

na

XXIV OGÓLNOPOLSKIE
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

NAPRAWY I WZMOCNIENIA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

TEMATYKA
Naprawy i wzmocnienia podłoża budowlanego, fundamentów i budowli

podziemnych; głębokie wykopy; składowiska odpadów;
wpływy środowiskowe w podłożu oraz wymagania Eurokodu 7

z praktycznym zastosowaniem

Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1
i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa są zamieszczone na naszej stronie internetowej:

www.pzitb.org.pl

Sponsorzy

B E S K I D Y KRAKÓW

Patron branżowy

Patroni medialni

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Rada Krajowa
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
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Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Rada Programowa
Franciszek Buszka

Janusz Kozula
Tadeusz Mika

Waldemar Szleper
Maria Świerczyńska

Zespół redakcyjny Informatora
Rudolf Mokrosz

Janusz Krasnowski
Marek Karnowski

Maria Świerczyńska

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
www.slk.piib.org.pl

email: biuro.slk@piib.org.pl
slk@piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Dyżury członków Prezydium Rady 
ŚOIIB w Katowicach

wtorek-piątek 14.00-16.00
Obsługa 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: poniedziałek, 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 Inżynierów Budownictwa:

Henryk Kosma, Mirosław Koszowski,
Kazimierz Lubas,Tadeusz Najdzień, Jan Sokulski,

Kazimierz Wardas
Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć

naszych zmarłych Kolegów

SkłADki CzłoNkowSkie
Zbliża się koniec 2008 roku. Przypominamy o konieczności opłacenia 

składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. Wpłaty należy dokonać na 
indywidualne konta, których numery nie uległy zmianie. Informacja o nu-
merach kont dostępna jest na stronie www.oiib.katowice.pl 

Delegatura ŚlOIIB w Bielsku Białej organizuje 

II Zawody Narciarskie w Szczyrku
w kategorii slalom-gigant

Zapraszamy członków ŚlOIIB i ich rodziny do udziału
w zawodach narciarskich, które odbędą się w Szczyrku na stoku 

Skrzycznego w różnych kategoriach wiekowych.
Termin 24.01.2009 (sobota) 

Koszt uczestnictwa: 20 zł od osoby – członka Izby, 30 zł od pozostałych . 
Zgłoszenia telefoniczne, tel. 033- 8100474, 8100486,

lub e-mail:  soiib_bielsko@op.pl.
Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców

i liczne niespodzianki.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane

w terminie późniejszymi na stronie internetowej ŚlOIIB.

zAwoDy NARCiARSkie


