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Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

Zbliża się koniec V kadencji 
funkcjonowania samorzą-
du zawodowego inżynie-

rów budownictwa. 23 kwietnia 
2022 roku odbędzie się XXI 
Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy ŚlOIIB, na którym zostaną 
wybrane nowe władze Izby na 
kolejną kadencję.

Kiedy otrzymacie ten nu-
mer Informatora, zakończone 
już będą wybory delegatów na 
zjazdy ŚlOIIB, a kiedy piszę te 
słowa, jesteśmy już po czterech 
z siedmiu zebrań wyborczych. 
Wyniki wskazują na niewielkie 
zmiany osobowe w poszczegól-
nych obwodach, ale cieszę się, że 
w każdym z nich pojawili się mło-
dzi członkowie naszej Izby.

„ŚlOIIB – 20 lat budowania 
wiedzy i zaufania” - pod takim 
hasłem obchodzimy jubileusz 
20 – lecia naszej Izby. 9 listopada, 
rozpoczęliśmy obchody podczas 
XXIII Gali Budownictwa, organi-
zowanej po raz kolejny w ramach 
Forum Budownictwa Śląskiego 
(relacja z Gali ukaże się w na-
stępnym numerze Informatora). 
Główne wydarzenie obchodów 
odbędzie się 26 marca 2022 
w Sali Koncertowej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach. Informacja 
o nim i innych wydarzeniach 
organizowanych centralnie oraz 
przez placówki terenowe zamiesz-

czać będziemy na stronie inter-
netowej i fanpage’u Facebooka 
ŚlOIIB. Zapraszam wszystkich do 
brania w nich udziału. Wierzę, że 
nie przeszkodzi nam wzbierająca 
kolejna fala pandemii. 

Uroczyste obchody jubileuszu 
będą mogły odbyć się między 
innymi dzięki zaangażowaniu 
finansowemu firm, z którymi 
współpracujemy, firm w których 
pracują nasi członkowie. Dziękuję 
każdej z nich. 

13 października w siedzibie 
ŚlOIIB 19 sygnatariuszy podpisa-
ło aneks do Porozumienia 
„Forum Budownictwa Ślą-
skiego”. Forum zostało za-
łożone w 2008 roku w celu 
współdziałania przedstawicieli 
samorządów zawodowych 
i gospodarczych oraz organizacji 
pozarządowych sektora budow-
nictwa woj. śląskiego. Wznowie-
nie jego działalności nastąpiło 
w nowej formule, staraniem Ślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz Śląskiej Izby 
Budownictwa - zrzeszającej po-
nad 100 podmiotów związanych 
z budownictwem na terenie 
naszego województwa. 

Jest nowa formuła, są nowi 
sygnatariusze, ale niezmiennie 
jeden cel - wspólne działania 
w kierunku rozwoju budownic-
twa województwa śląskiego. 
Sygnatariusze Forum, wykorzy-

stując swoje doświadczenie oraz 
merytoryczny potencjał, pragną 
umacniać i rozwijać śląskie 
budownictwo, określać proble-
my i planować strategie zapo-
biegawcze, a następnie szybko 
i skutecznie działać, z poszano-
waniem i zachowaniem odręb-
ności każdego z sygnatariuszy. 
Wszyscy podpisujący porozu-
mienie nie mają wątpliwości, że 
wypowiadanie się na tematy 
dotyczące budownictwa jednym 
wspólnym głosem całego ślą-
skiego środowiska budowlanego 
jest celowe i pożądane oraz 
bardziej słyszalne, niż każdego 
z osobna.

Uczestnikami Forum oprócz 
ŚlOIIB i ŚIB są Śląska Okręgowa 
Izba Architektów RP, wyższe 
uczelnie techniczne, izby 
gospodarcze związane z budow-
nictwem oraz stowarzyszenia 
naukowo-techniczne z terenu 
województwa śląskiego. 

Wszystkim członkom ŚlOIIB i ich rodzinom życzę, aby radosnej, 
rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia nie zakłóciły utrudnie-
nia związane z pandemią, a 2022 rok był już taki jak dawniej - byśmy 
wszyscy mogli realizować swoje plany w życiu osobistym i zawodo-
wym bez zagrożeń i obostrzeń.

GwiazdaGwiazda
Leopold StaffLeopold Staff

Świeciła gwiazda na niebie,Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,Świeciła wigilijnie,

Każdy zna ją od dziecka.Każdy zna ją od dziecka.

     Zwisały z niej z wysoka     Zwisały z niej z wysoka
     Długie, błyszczące promienie,     Długie, błyszczące promienie,

    A każdy promień to było    A każdy promień to było
    Jedno świąteczne życzenie.    Jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowieI przyszli – nie magowie
Już trochę postarzali –Już trochę postarzali –

Lecz wiejscy kolędnicy,Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.Zwyczajni chłopcy mali.

    Chwycili za promienie    Chwycili za promienie
    Jak w dzwonnicy za sznury,    Jak w dzwonnicy za sznury,

    Ażeby śliczna gwiazda    Ażeby śliczna gwiazda
    Nie uciekła do góry.    Nie uciekła do góry.

Chwycili w garść promienie,Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły,Trzymają z całej siły,

I teraz w tym rzecz cała,I teraz w tym rzecz cała,
By się życzenia spełniły.By się życzenia spełniły.

Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia
radości, pokoju i serdecznych spotkań w gronie najbliższych,radości, pokoju i serdecznych spotkań w gronie najbliższych,

a w nadchodzącym roku 2022 dobrego czasu a w nadchodzącym roku 2022 dobrego czasu 
sprzyjającego realizacji wszelkich zamierzeńsprzyjającego realizacji wszelkich zamierzeń

życzy Rada ŚlOIIBżyczy Rada ŚlOIIB
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Kończy się kolejny rok – rok, w którym przyszło nam 
nadal żyć w cieniu pandemii. Mamy jednak nadzie-
ję, że mimo wszystko był to dla naszych czytelni-

ków rok udany. Mamy również nadzieję, że w tym gorą-
cym okresie przedświątecznym znajdą Państwo chwilę, 
by oddać się lekturze ostatniego w tym roku numeru 
Informatora, w którym przygotowaliśmy wiele interesu-
jących artykułów.

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze cykl 
artykułów związanych z 20-leciem Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, zapraszamy czytelników do 
lektury artykułu o twórcach naszej Izby.

We wrześniu i październiku odbyły się Regionalne Dni 
Inżyniera Budownictwa. O ich przebiegu możecie Państwo 
przeczytać w obszernej relacji na dalszych stronach nasze-
go pisma. Również, jak zawsze o tej porze, z przyjemnością 
prezentujemy naszym czytelnikom wyniki oraz nagrodzone 
prace stałych konkursów: „Fotografujemy Budownictwo”, 
„Inżynier Roku – 2020”, a także „Budowa Roku 2020”.

Chcemy Państwa zaprosić do lektury relacji z uro-
czystości oficjalnego otwarcia nowej siedziby Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, która aktualnie znajduje się 
w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Informujemy również, że w momencie gdy bieżący 
numer Informatora dotrze do Państwa domów, zakończo-
ne będą wybory delegatów na zjazdy ŚlOIIB. W związku 
z tym, zapraszamy na stronę internetową ŚlOIIB, gdzie 
zamieszczane są wyniki głosowań w poszczególnych 
obwodach wyborczych.
Życzymy Państwu spokojnych i zdrowych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

Zaproszenie
XXIII Gala Budownictwa 19 listopada 2021 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 

zainaugurowała obchody Jubileuszu 20-lecia 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Głównym wydarzeniem jubileuszu 20 lat istnienia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa na Śląsku będą uroczystości zaplanowane 

w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach w dniu 26 marca 2022. 

Już teraz zapraszamy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, bowiem sala może pomieścić 1800 uczestników. 
Spotkajmy się aby świętować jubileusz 20-lecia naszej Izby.

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej ŚlOIIB w terminie późniejszym.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
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W związku z osłabieniem pandemii koronawirusa, posie-
dzenia Rady ŚlOIIB i jej prezydium odbywały się stacjo-
narnie; również w tej formie zorganizowano także wybory 
delegatów na zjazdy ŚlOIIB z obwodów Bielsko-Biała oraz 
Katowice I i Katowice II. Mogły się także odbyć odwoły-
wane w ubiegłym roku wydarzenia. Niektóre posiedzenia 
organów lub komisji ŚlOIIB i Krajowej Izby organizowano 
w formie hybrydowej lub online, co umożliwia zmiana za-
pisów w regulaminach Izby w czasie po ustaniu pandemii.

26.08.2021
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu 
protokołu posiedzenia prezydium w dniu 1 lipca 2021 sekre-
tarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach 
Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Zenon 
Panicz o stanie środków finansowych ŚlOIIB i wstępnych 
wynikach ekonomicznych.
Omówiono następnie projekt regulaminu dotyczącego 
uhonorowania seniorów 90+ jednorazową gratyfikacją 
w formie darowizny. Propozycję takiej gratyfikacji zgłosił 
do Rady ŚlOIIB Zespół Obsługi Pomocy Finansowej ŚlOIIB 
w związku ze zbliżającym się jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB. 
Zgodnie z przyjętym uchwałą prezydium regulaminem, 
gratyfikacja w formie darowizny o wysokości 1000 złotych 
będzie przyznawana seniorom, czynnym członkom ŚlOIIB, 
którzy przekroczyli w 2021 roku 90 lat również w latach 
następnych i wręczana wraz z dyplomem podczas uroczy-
stości izbowych.
O ustaleniach z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, 
w szczególności dotyczących przeprowadzania obwodo-
wych zebrań wyborczych, poinformował z-ca przewodni-
czącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska; na najbliższym posie-
dzeniu Krajowej Rady PIIB zostanie przyjęty Regulamin 
zebrań wyborczych w PIIB. 
Przygotowania do zebrań wyborczych delegatów na zjaz-
dy ŚlOIIB omówili opiekunowie poszczególnych obwodów 
wyborczych. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania Ze-
społu organizacyjnego wyborów złożonego z tychże opie-
kunów. Omówiono również Regulamin doskonalenia kwali-
fikacji zawodowych członków ŚlOIIB i podsumowanie prac 
zespołu powołanego do rozpatrzenia jednego z wniosków 
zjazdowych, zaprezentowane przez z-cę przewodniczące-
go Rady ŚlOIIB Katarzynę Seweryn. 
Podczas posiedzenia podjęto jeszcze uchwałę dotyczącą 
powołania Zespołu ds. Integracji, w skład którego wcho-
dzić będą opiekunowie poszczególnych placówek tereno-
wych i punktu informacyjnego. Wszystkie uchwały oraz 

Regulamin doskonalenia zawodowego zostaną przedsta-
wione członkom rady do dyskusji przed podjęciem stosow-
nych uchwał podczas posiedzenia rady 16 września 2021.
Opiekunowie placówek terenowych poinformowali o pro-
gramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w swo-
im rejonie. Na finiszu są również przygotowania do Otwar-
tego Dnia Inżyniera Budownictwa organizowanego przez 
ŚlOIIB 25 września 2021 we wszystkich placówkach tereno-
wych i punkcie informacyjnym. Przewodniczący rady omó-
wił także działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB, 
m.in. planowaną realizację filmu o Śląskiej OIIB i przygoto-
wywane publikacje jubileuszowe.

27.08.2021
Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w formie online.
Przedmiotem obrad była analiza wniosków zgłoszonych 
podczas XX okręgowych zjazdów i XX Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB, celem przygotowania rekomenda-
cji dla Krajowej Rady PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestni-
czyła Maria Świerczyńska.

27-29.08.2021
Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega 
zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską OIIB.
Regaty odbyły się na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. 
Startowało 13 załóg, wśród nich 3-osobowa załoga ŚlOIIB 
w składzie Łukasz Łada, Łukasz Szklanny i Bartłomiej 
Spendel, która zajęła IV miejsce. 

01.09.2021
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie mieszanym.

Spotkanie, które prowadził prezes Krajowej Rady Zbignie-
wa Kledyński, rozpoczęto od przyjęcia wniosku formalne-
go w sprawie wszystkich głosowań jawnych imiennie oraz 
wprowadzenia nowego punktu do porządku posiedzenia. 
Biorący udział w posiedzeniu - na sali obrad lub uczest-
niczący w formie wideokonferencji - zapoznali się z przy-
gotowaną przez Mazowiecką OIIB prezentacją, dotyczącą 
elektronicznego obiegu dokumentów. Podjęli następnie 
uchwałę w sprawie powołania 6-osobowego Zespołu ds. 
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), 
z przewodniczącym Romanem Karwowskim. Celem zespo-
łu jest przygotowanie i wdrożenie SEOD w PIIB oraz w zain-
teresowanych okręgowych izbach, z uwzględnieniem moż-
liwości portalu PIB i Serwisu Budowlanego BUDINFO. Po 
gorącej dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie ramowego 
regulaminu obwodowych zebrań wyborczych (z wprowa-
dzoną zmianą w stosunku do treści uchwały Prezydium KR) 
i zatwierdzono uchwałami pozostałe uchwały Prezydium 

KR: w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju 
cyfryzacji budownictwa, w sprawie zatwierdzenia projek-
tu listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem buildingSMART 
Polska w sferze współpracy w zakresie wspierania rozwoju 
cyfryzacji budownictwa oraz w sprawie finansowania ob-
chodów 20-lecia PIIB.
Podjęto jeszcze kilka ważnych uchwał: w sprawie przy-
stąpienia PIIB do Ogólnopolskiego Porozumienia Samo-
rządów Zawodowych Zaufania Publicznego, w sprawie 
porozumienia Izby z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem In-
żynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem POLALARM, w sprawie nadania 
Medali Honorowych PIIB Stanisławowi Karczmarczykowi 
i Podhoreckiemu, w sprawie zmiany uchwały KR dot. zwro-
tu kosztów podróży odbywanych samochodem osobowym 
i w sprawie zmiany składu Komisji Prawno-Regulaminowej. 
Podczas wielogodzinnych obrad ich uczestnicy wysłucha-
li także informacji o realizacji budżetu za 7 miesięcy br. 
i przyjęli terminarz posiedzeń KR i Prezydium KR w I pół-
roczu 2021.

02.09.2021
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w formie hy-
brydowej.
Podczas obrad, które prowadziła przewodnicząca komisji 
Elżbieta Bryła-Kluczny, omówiono i przyjęto harmonogram 
posiedzeń i kontroli planowanych w drugim półroczu 2022 
oraz omówiono przygotowania do narady szkoleniowej 
KKR PIIB organizowanej dla członków KKR i OKR-ów. Za-
proszony na posiedzenie przewodniczący rady Roman Kar-
wowski przekazał informacje na temat działalności ŚlOIIB.

02-04.09.2021
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej PIIB w formie hybrydowej.
Zorganizowane przez KKK PIIB spotkanie szkoleniowe dla 
przewodniczących i reprezentantów OKK oraz członków 
KKK prowadził przewodniczący komisji Krzysztof Latoszek. 
W trakcie wykładów szkoleniowych poruszono temat efek-
tów kształcenia i zdobytych kompetencji kandydatów zda-
jących egzamin na uprawnienia budowlane oraz omawiano 
najważniejsze zmiany i nowe regulacje prawne. Odbyło się 
także planowe posiedzenie KKK z udziałem uczestników 
szkolenia - w związku z przygotowaniami do kolejnej, je-
siennej sesji K. Latoszek m.in. zaprezentował harmonogram 
przebiegu XXXVIII sesji egzaminacyjnej oraz omówił bie-
żące prace KKK, przedstawiono także krótką prezentację 
dotyczącą bazy pytań ustnych, przygotowanych przez 
egzaminatorów w poszczególnych okręgowych komisjach 
kwalifikacyjnych. Był też czas na omówienie wybranych 
zagadnień prawnych - problematykę i zakres wyznaczyła 
KKK w oparciu o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe 
komisje kwalifikacyjne i przedstawienie aktualnego stanu 
prac nad wdrażanym systemem informatycznym SESZAT 
(z bazą pytań egzaminacyjnych), wspierającym obsługę 
egzaminów.

06.09.2021
Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawo-
dowego KR PIIB.
Spotkanie poprowadził przewodniczący komisji Adam 
Rak. Podczas spotkania podsumowano prowadzo-

ne przez portal dla członków PIIB w pierwszym półro-
czu 2021 szkolenia online - w liczbie w liczbie 252. Było 
wśród nich 151 nowych, pozostałe to retransmisje, z któ-
rych skorzystało 51 805 członków PIIB. Przewodniczący 
Komisji ds. BIM zwracał  uwagę na potrzebę szkoleń z za-
kresu problematyki BIM i tzw. podpisu kwalifikowanego, 
w związku z uruchomioną procedurą cyfryzacji procesu 
budowlanego. Ważnym punktem obrad była dyskusja 
nad projektem Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Nowoczesny inżynier” pod patronatem Prezesa KR PIIB. 
Idea konkursu zrodziła się w ŚlOIIB, gdzie odbyło się kil-
ka edycji konkursu; nasze doświadczenia w tym zakresie 
przedstawił Józef Kluska, z-ca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, zachęcając do rozszerzenia konkursu na wszyst-
kie izby okręgowe.

08.09.2021
VIII Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego 
Rady Małopolskiej OIIB.

Zwycięzcy zawodów strzeleckich w Bochni – od lewej Rafał Czer-
wik, Zbigniew Ciaszkiewicz i Adam Panicz.

W odbywających się w Bochni zawodach strzeleckich 
reprezentacja ŚlOIIB, w składzie Zbigniew Ciaszkiewicz, 
Rafał Czerwik i Adam Panicz z Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie, zajęła I miejsce wśród uczestniczących 
17. drużyn, reprezentujących Zarządy SEP i okręgowe izby 
inżynierów budownictwa. 

09.09.2021
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Ślą-
skiej.
Udział przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwow-
skiego w pracach rady jest jedną z form współpracy ŚlOIIB 
z Politechniką Śląską na mocy zawartego porozumienia.

10.09.2021
II Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym dla 
członków OIIB.
W organizowanych przez Mazowiecką OIIB zawodach na 
strzelnicy CWKS Legia w Warszawie-Rembertowie Śląską 
OIIB reprezentowała drużyna w składzie Zbigniew Ciasz-
kiewicz, Rafał Czerwik i Adam Panicz, która w klasyfikacji 
drużynowej zdobyła II miejsce.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Maria Świerczyńska
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11.09.2021
II Regaty Żeglarskie ŚlOIIB w Pławniowicach; więcej na 
str. 47.

12-14.09.2021
Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyj-
nej PIIB i okręgowych komisji rewizyjnych w Zabrzu.
W obradach, które prowadziła przewodnicząca KKR PIIB 
Urszula Kallik, brali udział wraz z członkami KKR i OKR-ów 
zaproszeni goście z Krajowej Izby i Śląskiej OIIB (będącej 
gospodarzem narady), z przewodniczącym rady Romanem 
Karwowskim, w sumie 90 osób. 

Podczas szkolenia radca prawny Krzysztof Zając omówił 
tematykę szkolenia, obejmującą działania i dokumenty 
KKR i OKR w świetle obowiązującej w PIIB regulacji praw-
nych (ustawa, statut, regulaminy), a członkowie KKR po-
prowadzili w formie warsztatów wykłady dotyczące za-
gadnień budżetowych. Były też wykłady nt. ubezpieczenia 
OC w działalności zawodowej i społecznej oraz z zakresu 
ustawy Pb nt. istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwier-
dzonego projektu budowlanego w świetle dużych zmian 
ustawy Pb od września 2020. Naradę uzupełnił program 
techniczny, w trakcie którego udano się na Trasę Wodną 
Sztolni Królowa Luiza, stanowiącą najdłuższy podziemny 
tor spływu łodziami w podziemnych korytarzach dawnej 
kopalni oraz zwiedzano zrewitalizowane obiekty naziemne 
Strefy Carnall Sztolni Królowa Luiza.
Na zakończenie narady odbyło się 14 września posiedzenie 
członków KKR i przewodniczących OKR-ów. Podczas po-
siedzenia podsumowano zakończoną naradę szkoleniową, 
omówiono bieżące sprawy z działalności KKR i OKR-ów 
i bieżące prace Prezydium i Krajowej Rady PIIB. Szczegóło-
wo przedyskutowano także treść „Instrukcji przeprowadza-
nia przez Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów 
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa”, którą następ-
nie przyjęto uchwałą.

14-16.09.2021
34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENER-
GETAB® 2021.

Organizowane przez ZIAD Bielsko-Biała targi ENERGETAB 
od lat gromadzą ludzi z branży energetycznej i są najwięk-
szymi w Polsce targami prezentującymi najnowsze urzą-
dzenia, maszyny i technologie dla energetyki. Tegoroczne 
targi odwiedziło blisko 8 tysięcy gości. Z uwagi na trwającą 
pandemię tak wysoka frekwencja była miłą niespodzianką, 
zarówno dla organizatorów jaki i ponad 270 wystawców, 
prezentujących swoje produkty w pawilonach targowych 
i stoiskach plenerowych. Wśród wystawców dominowa-
ły firmy krajowe, ale pojawiło się także kilkanaście firm 
z 10 krajów europejskich; liczbę zwiedzających z zagrani-
cy ograniczyło w znacznym stopniu zagrożenie epidemią. 
Bielskie targi wyróżnia od lat bogata oferta ekspozycji ple-
nerowych, których część skupiona jest w specjalnych stre-
fach: odnawialnych żródeł energii (OZE), elektromobilności 
(SEL) oraz praktycznych pokazów innowacyjnych techno-
logii (SPP). Podczas targów odbywały się także meryto-
ryczne konferencje, m.in. na temat sprawiedliwej transfor-
macji energetycznej, planów rozwojowych w zakresie sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej, fotowoltaiki i magazynowania 
energii czy zastosowania robotów w przemyśle elektroma-
szynowym i energetyce. Tradycyjnie odbył się konkurs na 
najlepszy produkt prezentowany na targach. ŚlOIIB repre-
zentował zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, 
który był także członkiem komisji konkursowej.

15.09.2021
Ogólnopolska Konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro”
w ramach targów ENERGETAB® 2021.
Był to trzeci dzień trzydniowej konferencji (pierwsza część 
konferencji w dniach 26-27 maja 2021). Tego dnia odbyły 
się praktyczne pokazy rozwiązań PV w strefie OZE wraz 
z sesją pytań i odpowiedzi ekspertów zorganizowaną 
w Centrum Konferencyjnym ZIAD Bielsko-Biała S.A. w Ho-
telu Dębowiec na terenie targów.

15.09.2021
Posiedzenie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej i OROZ koordynatorów w formie hybrydowej.
W trakcie posiedzenia, które prowadziła KROZ koordynator 
Agnieszka Jońca, zaprezentowano statystykę spraw rozpa-
trzonych przez KROZ w latach 2020-2021 oraz dyskutowa-
no na tematy przedstawione w wystąpieniach KROZ, m.in. 
Waldemara Szlepera, KROZ z ŚlOIIB, który zaprezentował 
temat dotyczący rozpatrywania spraw w terminie oraz in-
formowania o rozstrzygnięciach organu. 

16.09.2021
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.

Po zatwierdzeniu porządku obrad prowadzonych przez 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego 
oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady w dniu 18 czerw-
ca 2021, zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch 
(pod nieobecność sekretarza rady Ewy Dworskiej) omówi-
ła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzenia 
26 sierpnia 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone 
uchwałami rady. Były to 4 uchwały w sprawie: uhonorowa-
nia czynnych seniorów gratyfikacją finansową (po przekro-
czeniu przez nich w 2021 roku 90 lat), powołania Zespołu 
Organizacyjnego ŚlOIIB ds. przeprowadzenia wyborów 
w obwodach wyborczych na VI kadencję ŚlOIIB w latach 
2022 - 2026, realizacji wniosku dot. integracji oraz przy-
znania środków finansowych na międzynarodową konfe-
rencję organizowaną przez Politechnikę Częstochowską. 
Przedstawiła również uchwały Składów Orzekających Rady 
ŚlOIIB, zatwierdzone następnie uchwałą rady. 
W związku ze zbliżającym się końcem V kadencji, przypa-
dającej na lata 2018 – 2022, podjęto uchwały w sprawie: 
przyjęcia dokumentów zebrań wyborczych delegatów na 
zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji - z załącznikiem w postaci re-
gulaminu przeprowadzenia tych zebrań, ustalenia ilości de-
legatów ŚlOIIB w nowej kadencji oraz zwołania XXI Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB.
Informację o stanie środków finansowych oraz o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB przedstawił skarbnik ŚlOIIB Zenon 
Panicz. Zaprezentował też puchar i dyplomy uzyskane 
przez 3-osobową reprezentację Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie w 2 zawodach strzeleckich – Małopolskiej 
OIIB i Mazowieckiej OIIB.
Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska przekazał 
informację o działaniach Krajowej Rady PIIB i jej Prezy-
dium oraz podjęte uchwały, m. in. dotyczące regulaminu 
obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy 
okręgowych izb inżynierów budownictwa w VI kadencji 
i w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji, której 

przewodniczącym został Roman Karwowski. Nietypowym 
zdarzeniem było odrzucenie przez KR uchwały Prezydium 
KR dotyczącej ramowego regulaminu obwodowych ze-
brań wyborczych delegatów na zjazdy OIIB w VI kadencji. 
Po wnikliwej dyskusji KR przyjęła uchwałę ze zmienionym 
zapisem, zapewniającym przeprowadzenie wyborów bez 
wątpliwości prawnych.
Zakończono omawianie 3 wniosków z XX Zjazdu ŚlOIIB, do 
których dołączona została opinia prawna w formie pisemnej. 
Zatwierdzono następnie uchwałą sposób rozpatrzenia przez 
radę 16 wniosków zjazdowych, z których 2 zostaną przeka-
zane do Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia podjęto 
również uchwałę dotyczącą regulaminu doskonalenia zawo-
dowego w ŚlOIIB i uchwałę zatwierdzającą wniosek o nada-
nie Andrzejowi Nowakowi Medalu Honorowego PIIB. 
Przewodniczący rady omówił działania związane z obcho-
dami jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, w szczególności pozyski-
wanie sponsorów tego wydarzenia i plan realizacji filmu 
o ŚlOIIB, oraz ostatnie przygotowania do Otwartego Dnia 
Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB 25 września 2021. Na za-
kończenie obrad przekazano bieżące informacje i zapro-
szenie do udziału w organizowanych przez ŚlOIIB wydarze-
niach oraz dyskutowano temat zasadności zastosowania 
fotowoltaiki w budynku będącym siedzibą ŚlOIIB.

17.09.2021
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstocho-
wie; więcej na str. 26.

21.09.2021
Szkolenie dla konsultantów Dnia Otwartego Inżyniera Bu-
downictwa z ŚlOIIB.
Stacjonarne szkolenie z przepisów ustawy Prawo budowla-
ne prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski.

21.09.2021
Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej ŚlOIIB stacjonarnie.
Oprócz okręgowych rzeczników wraz z obsługą prawną 
i obsługą biura udział wzięli zaproszeni goście – przewod-
niczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i dyrektor Biura 
ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Podczas posiedzenia, które pro-
wadziła OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka, omówio-
no bieżące problemy związane z prowadzonymi postępo-
waniami wyjaśniającymi oraz tematy poruszane w czasie 
posiedzenia plenarnego KROZ, w którym uczestniczyli 
OROZ koordynatorzy.

24.09.2021
Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w formie online.
Przedmiotem obrad było przygotowanie rekomendacji dla 
Krajowej Rady PIIB w stosunku do wniosków zgłoszonych 
podczas XX okręgowych zjazdów i XX Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestni-
czyła Maria Świerczyńska.

24.09.2021
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Szymocicach; 
więcej na str. 26.

24-26.09.2021
58 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2021” 
i 23 Targi Technik Grzewczych „Instal System 2021 w Biel-
sku-Białej. 
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Od długiego już czasu jesienne targi budownictwa są uzu-
pełniane przez targi technik grzewczych, w związku z po-
trzebą stosowania i upowszechniania rozwiązań uwzględ-
niających zrównoważony rozwój, poszanowanie energii 
i efektywność energetyczną. Bogata oferta firm, seminaria 
i porady ekspertów, konkurs dla wystawców przedstawia-
jących innowacyjne rozwiązania i najnowsze kierunki, Stre-
fa Dobrych Wnętrz (specjalna ekspozycja dla planujących 
unowocześnienie swojego lokum) oraz pokazy zachęcają 
do odwiedzenia targów osoby zainteresowane budową, 
wykańczaniem lub remontem i zastosowaniem energo-
oszczędnego ogrzewania. Śląska OIIB objęła patronat nad 
targami - Izbę reprezentował przewodniczący rady Roman 
Karwowski.

25.09.2021
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB; więcej na 
str. 42.

28.09.2021
XII Turniej Par ŚlOIIB w Brydżu Sportowym; więcej na str.   48.

28.09.2021
Posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB.
Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji ds. Etyki 
KR PIIB Gilbert Okulicz-Kozaryn, członkowie komisji brali 
udział w spotkaniu głównie stacjonarnie. Omówiono bie-
żące sprawy i problemy nurtujące inżynierów budownic-
twa. Dyskutowano na temat pytań kierowanych do komisji 
w okresie od posiedzenia w styczniu 2021. Analizowano 
również konkretne sytuacje i zdarzenia, które miały miej-
sce w izbach okręgowych; stwierdzono jedynie pojedyncze 
przypadki naruszenia zasad etyki. Z ŚlOIIB członkiem ko-
misji jest Waldemar Szleper.

29.09.2021
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie hy-
brydowej.
Podczas posiedzenia, które prowadził prezes Krajo-
wej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, omawiano projekt 
uchwały KR PIIB w sprawie ramowych dokumentów na 
okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, do któ-
rych w trakcie dyskusji zgłoszono kilka uwag, i projekt 
uchwały w sprawie ustalenia liczby delegatów na Kra-
jowy Zjazd w 2022 roku oraz terminarz działań przy-
gotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego PIIB. Prezes KR PIIB przekazał 
także informację dotyczącą podpisania 27 września 
2021 dokumentu powołującego Ogólnopolskie Porozu-
mienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
oraz o zawarciu umów pomiędzy Izbą a uprawnionymi 

wystawcami certyfikatu kwalifikowanego; członkowie 
PIIB mogą zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny 
w preferencyjnych cenach - oferty poszczególnych firm 
znajdują się na stronie internetowej PIIB w zakładce: 
DLA CZŁONKÓW/ E-PODPIS.

29.09.2021
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
w formie wideokonferencji.
Podczas obrad, które prowadził przewodniczący komi-
sji Franciszek Buszka, omówiono przebieg postępowania 
kwalifikacyjnego w II sesji egzaminacyjnej w 2021 oraz 
przygotowania do przeprowadzenia tej sesji. Dyskutowano 
również na tematy poruszane w czasie spotkania informa-
cyjno-szkoleniowego w dniach 2-4 września 2021, zorga-
nizowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla 
członków KKK oraz przewodniczących i reprezentantów 
okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

29.09.2021
Zawarcie porozumienia z ATH.
ATH jest kolejną uczelnią na Śląsku, na której studiują po-
tencjalni członkowie ŚlOIIB, bowiem absolwenci niektórych 
kierunków tej uczelni w nieodległej przyszłości będą ubie-
gać się o członkostwo w samorządzie zawodowym inży-
nierów budownictwa chcąc pełnić samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.
Porozumienie podpisali rektor dr hab. Jacek Nowakowski, 
profesor ATH, i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Kar-
wowski. W spotkaniu, które odbyło się na ATH w Bielsku-
-Białej, uczestniczył wraz z rektorem dziekan Wydziału In-
żynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska dr hab. inż. 
Włodzimierz Biniaś, pełniący ze strony uczelni funkcję ko-
ordynatora współpracy z ŚlOIIB. W ramach porozumienia 
zostały ustalone kierunki współdziałania. Są to m.in.: wspól-
ne kształtowanie planów studiów i treści kształcenia na 
kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii 
Materiałów, Budownictwa i Środowiska, wspólna organiza-
cja konferencji, kursów, wydarzeń naukowych, organizacja 
szkoleń dla studentów uczelni, w szczególności w zakresie 
szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na 
rynku budowlanym oraz w obszarze inżynierii środowiska 
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby po-
przez szkolenia i inne formy kształcenia prowadzone przez 
uczelnię. Podobne porozumienie zostało zawarte 18 lutego 
2020 z Politechniką Śląską i 15 grudnia 2020 z Politechniką 
Częstochowską.

30.09.2021
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Bia-
łej; więcej na str. 26.

30.9-1.10.2021
IV Ogólnopolski Turniej Badmintona w Kołobrzegu. 
W kolejnym turnieju badmintona organizowanym przez 
Zachodniopomorską OIIB w kołobrzeskiej hali Milenium 
Śląską OIIB reprezentował zespół w składzie Łukasz Bo-
chenek, Paweł Jakubiec i Mariusz Greń oraz przedstawiciel 
Prezydium Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper, który również 
uczestniczył w turnieju - w rozgrywkach VIP-ów. 

01.10.2021
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Chorzowie; 
więcej na str. 26.

02.10.2021
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Zabrzu; wię-
cej na str. 26.

04.10.2021
Posiedzenie plenarne OSD ŚlOIIB w formule online.
Obrady prowadził przewodniczący OSD. Oprócz członków 
OSD w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady 
ŚlOIIB, który poinformował o planowanych posiedzeniach 
wyjazdowych organów statutowych ŚlOIIB w terminie 10 
grudnia 2021 oraz zaapelował o udział w zebraniach wy-
borczych delegatów. Krzysztof Ciesiński omówił bieżące 
sprawy – do biura OSD wpłynęło 5 nowych spraw i 2 wnio-
ski o zatarcie kary oraz podejmowane są działania mające 
na celu nadrobienie zaległości powstałych w wyniku pan-
demii. Następnie członkowie składów orzekających refe-
rowali sprawy zakończone oraz znajdujące się na etapie 
orzekania. 

05.10.2021
Konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze gór-
niczym i pozagórniczym” w Muzeum Górnictwa Węglowe-
go w Zabrzu.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przedsiębior-
ców górniczych, władz samorządowych, samorządów za-
wodowych i gospodarczych, w tym Śląska OIIB oraz Śląska 
Izba Budownictwa, przedstawiciele oświaty i szkolnictwa 
wyższego i jednostek badawczych. ŚlOIIB reprezentowa-
ła Katarzyna Seweryn, zastępca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB.

06.10.2021
Spotkanie członków Rady Społecznej Wydziału Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej i uroczysta inauguracja roku 
akademickiego na Wydziale Budownictwa PŚ.
Z ŚlOIIB w spotkaniu RSWB oraz inauguracji roku akade-
mickiego na WB PŚ uczestniczyli przewodniczący rady Ro-
man Karwowski i przewodniczący okręgowej komisji kwali-
fikacyjnej Franciszek Buszka.

07.10.2021
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Budownic-
twa Politechniki Częstochowskiej i posiedzenie Społecz-
nej Rady Wydziału Budownictwa PCz z udziałem prze-
wodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego.

13.10.2021
Podpisanie aneksu do Porozumienia Forum Budownictwa 
Śląskiego; więcej na str. 20.

14-16.10.2021
Konferencja XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Eko-
logia a Budownictwo; więcej na str. 50.

15.10.2021
Narada szkoleniowa skarbników okręgowych izb inżynie-
rów budownictwa w formie hybrydowej.
Naradę przygotowali i prowadzili przygotowali skarbnik 
PIIB Andrzej Jaworski i przewodnicząca Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB Urszula Kallik, a uczestniczyło w niej 48 
osób - na sali wykładowej w siedzibie PIIB lub w formie 
wideokonferencji. Podczas obrad omówiono m.in. zmiany 
w przepisach finansowo-księgowych związane z Polskim 
Ładem 2022, zasady sporządzania budżetów przez OKR-

-y oraz budżety przedstawiane przez skarbników kręgo-
wych izb.

15-16.10.2021
Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters”; więcej na 
str. 49.

16-26.10.2021
Wyjazd techniczno-integracyjny członków Śląskiej OIIB.

20.10.2021
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej.
Obrady prowadził prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyń-
ski. Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka przedstawiła pre-
zentację będącą podsumowaniem akcji Dzień Otwarty In-
żyniera Budownictwa. Prezentacja powstała na podstawie 
sprawozdań poszczególnych okręgowych izb; w blisko 100 
punktach konsultacyjnych doradzano osobom, które pla-
nują lub realizują budowę domu albo jego remont. Uczest-
nicy posiedzenia, na sali lub biorący udział w trybie wide-
okonferencji, podjęli szereg uchwał: w sprawie ramowych 
dokumentów na okręgowe zjazdy, w sprawie liczby delega-
tów na Krajowe Zjazdy PIIB w latach 2022-2026, w sprawie 
terminarza działań przygotowawczych do XXI Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, w sprawie nada-
nia Medali Honorowych PIIB – z ŚlOIIB otrzyma go Andrzej 
Nowak i w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo 
PIIB „Inżynier Budownictwa” w 2022 roku. Przewodniczący 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB omówił statystyki do-
tyczące XXXVII wiosennej sesji egzaminacyjnej.

21.10.2021
Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w for-
mie hybrydowej. 
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczą-
cego KKK Krzysztofa Latoszka, który na początku prze-
kazał informacje z posiedzenia KR PIIB, omówiono plan 
działań przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego PIIB, m.in. opracowanie sprawoz-
dania KKK z działalności w mijającym roku, przygotowania 
do XXXVIII sesji egzaminacyjnej, w tym harmonogramu 
przebiegu sesji jesiennej, oraz sprawy bieżące. O wykorzy-
staniu systemu informatycznego SESZAT, wspierającego 
obsługę sesji egzaminacyjnych, poinformował pracownik 
biura KKK PIIB administrujący ten system.

21-22.10.2021
XV Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Organizatorem seminarium było Kolegium Forum Budow-
nictwa Śląskiego. Prezydent ŚIB Mariusz Czyszek i prze-
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
wodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski zaprezentowali 
projekt „Programu” wspólnych przedsięwzięć merytorycz-
nych i organizacyjnych uczestników Forum w latach 2021 
i 2022. W programie seminarium znalazły się wykłady na 
tematy prawne i techniczne: Prawo budowlane po zmia-
nach w 2021 (prowadzenie Jan Spychała), Przeglądy okre-
sowe instalacji odgromowej i elektrycznej (prow. Janusz 
Budniok), Naprawy i wzmocnienia elementów konstrukcyj-
nych mieszkań po pożarze (prow. prof. Jan Ślusarek z PŚ), 
Nowe procedury zamówień publicznych (prow. Tomasz 
Sułkowski), Przeglądy okresowe budynków (prow. Tomasz 
Radziewski). W drugim dniu nastąpiło podsumowanie ob-
rad i przyjęcie końcowego programu wspólnych przed-
sięwzięć Forum Budownictwa Śląskiego. W seminarium 
uczestniczyło ponad 100 osób, w tym liczne grono człon-
ków ŚlOIIB działających w organach statutowych Izby.
W Ustroniu odbyło się także posiedzenie Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej ŚlOIIB, podczas którego omówiono przepro-
wadzone kontrole: przyznawania nagród, odznak i medali 
ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu PIIB oraz infor-
matyzacji Biura ŚlOIIB, i podjęto uchwały dot. wniosków 
pokontrolnych. 

25.10.2021
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Gliwicach; więcej na str. 24.

28.10.2021
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Kar-
wowski. Po zatwierdzeniu przez członków prezydium po-
rządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia w dniu 
26 sierpnia 2021 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała 
informację o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, 
skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz - o stanie środków finanso-
wych Śląskiej OIIB, a zastępca przewodniczącego rady Jó-
zef Kluska poinformował o pracach i ustaleniach podjętych 
podczas posiedzeń Krajowej Rady PIIB i jej prezydium.
Opiekunowie placówek terenowych i punktu informacyjnego 
omówili przebieg Regionalnego Dnia Inżyniera Budownic-
twa w poszczególnych okręgach ŚlOIIB oraz przygotowania 
do przeprowadzenia zebrań wyborczych delegatów na zjaz-
dy ŚlOIIB w kadencji 2022 - 2026. Wyniki konkursu „Inżynier 
Roku – 2020” przedstawił przewodniczący jury konkurso-
wego Waldemar Szleper, a wyniki konkursu fotograficznego 
ŚlOIIB Ewa Dworska, pod nieobecność przewodniczącego 
jury konkursu Tomasza Radziewskiego. Laureaci konkursów 
zostaną wyróżnieni podczas wydarzeń organizowanych lub 
współorganizowanych przez ŚlOIIB. Po informacjach skarb-
nika Zenona Panicza oraz zastępcy przewodniczącego rady 

Katarzyny Seweryn zdecydowano o przedłużeniu na 2022 
rok funkcjonowania regulaminów przyjętych na czas pande-
mii; są to Regulamin pomocy finansowej i Regulamin dofi-
nansowania przez ŚlOIIB szkoleń organizowanych przez sto-
warzyszenia naukowo-techniczne.
Roman Karwowski omówił zaawansowanie przygotowań 
do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz zaproponował organi-
zację spotkań w poszczególnych placówkach z twórcami 
Izby na Śląsku, np. w formie „wieczorów wspomnień”. Po-
informował również o podpisanym 13 października 2021 
aneksie do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” 
- platformy wspólnego działania samorządów zawodowych 
oraz gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz szkół 
wyższych działających w sektorze budownictwa wojewódz-
twa śląskiego. To ważne porozumienie, którego celem jest 
współpraca i przedstawianie problemów budownictwa jed-
nym wspólnym głosem. Ewa Dworska omówiła wystąpienia 
do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez 
okolicznościowych. Stosownymi uchwałami przyjęto kwo-
ty na sfinansowanie organizacji przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Bielsku-Białej IX Mistrzostw PIIB w Brydżu Sporto-
wym o Puchar Prezesa PIIB oraz dofinansowanie nagród dla 
laureatów 53 Konkursu Prac Dyplomowych organizowanego 
przez Oddział SEP w Gliwicach we współpracy z ŚlOIIB – 
dla absolwentów Wydziałów Elektrycznego oraz Automa-
tyki, Informatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej. Podczas 
posiedzenia zaprezentowano także projekt nowej strony in-
ternetowej ŚlOIIB oraz film obrazujący 20-letnią działalność 
Śląskiej OIIB. Biorący udział w posiedzeniu wysłuchali także 
informacji o uczestnictwie reprezentantów ŚlOIIB w orga-
nizowanych przez Mazowiecką OIIB II Ogólnopolskich Za-
wodach w Strzelectwie Sportowym dla członków PIIB oraz 
XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters”. 
Strzelcy z ŚlOIIB uzyskali II miejsce w klasyfikacji generalnej 
zawodów, a drużyna pływaków z ŚlOIIB I miejsce i Puchar 
Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB.

3-5.11.2021
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo 
o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” zorga-
nizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych 
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Podczas konferencji omawiano teoretyczne i praktyczne 
problemy współczesnego budownictwa oraz prezentowa-
no najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, tech-
nologiczne i organizacyjne stosowane we współczesnym 
budownictwie zrównoważonym. ŚlOIIB objęła patronat 
nad konferencją, Izbę reprezentował zastępca przewodni-
czącego Rady Waldemar Szleper.

04.11.2021
Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski.

04.11.2021
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
W porządku obrad było omówienie kontroli XX Okręgowe-
go Zjazdu Sprawozdawczego i podjęcie uchwały w sprawie 
wniosków pokontrolnych oraz omówienie i przyjęcie uchwa-
łą harmonogramu kontroli planowanych w I kwartale 2022.

Przypominamy o możliwości otrzymywania drogą elektroniczną powiadomień 
o wszystkich szkoleniach organizowanych dla członków ŚlOIIB.

Wyrażenie zgody na wysyłkę powiadomień możliwe jest po zalogowaniu się 
na Portalu PIIB pod adresem: www.portal.piib.org.pl 

Co należy zrobić? 

Wystarczy w zakładce „Ustawienia” zaznaczyć opcję - zgoda na wysyłanie 
pocztą elektroniczną informacji o szkoleniach online.

  ZAWIADOMIENIA O SZKOLENIACH ONLINE!

Od 1 czerwca 2015 każdy członek naszej Izby może skorzystać z bezpłatnej porady prawników. 
Do czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią można było skorzystać z takiej pomocy 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz we wszystkich Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym 
w Rybniku - aktualnie porady udzielane są telefonicznie (patrz. str. 54). 

Informujemy, że każdy członek ŚlOIIB ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązaniu jego problemu 
technicznego związanego z wykonywaniem zawodu. W tym celu należy zwrócić się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie do Biura ŚlOIIB (patrz. str. 54).

  POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

  POMOC TECHNICZNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB
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TWÓRCY ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W przyszłym roku 
będziemy świętować 
jubileusz 20-le-

cia Śląskiej OIIB. Z tej okazji 
powstanie film upamiętniający 
ludzi i wydarzenia. Nie może 
w nim zabraknąć osób, które 
w najwyższym stopniu przyczy-
niły się do powstania Izby na 
Śląsku, a następnie aktywnie 
w niej działały.

Zaproszenie do filmu, którego 
odcinek był kręcony w siedzibie 
Śląskiej OIIB, było okazją do spo-
tkania niekwestionowanych twór-
ców ŚlOIIB i snucia przez nich 
wspomnień z czasów tworzenia 
się organizacji, jak i refleksji w ja-
kim miejscu jesteśmy dziś.

Idea powołania samorządu 
zawodowego inżynierów bu-
downictwa zrodziła się w okresie 
międzywojennym. Owocem 
działań w tym zakresie archi-

tektów i inżynierów budownic-
twa był projekt ustawy „Prawo 
o Izbie Budowlanej” z 12 lipca 
1933 roku; wybuch wojny uda-
remnił uchwalenie tej ustawy.

Po wojnie można było po-
wrócić do myśli o samorządzie 
zawodowym inżynierów budow-
nictwa dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych –  temat był po-
dejmowany i przepracowywany 

w ramach działalności Polskiego 
Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa od początku 
tych lat. Pierwsza wersja ustawy 
o izbie architektoniczno-bu-
dowlanej powstała w 1992 roku, 
ale dopiero ustawa z dnia 15 
grudnia 2000 roku o samorzą-
dach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U.2001.5.42 t.j. 
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z późniejszymi zmianami) umoż-
liwiła organizację Izby.

Na Śląsku spotkanie w spra-
wie utworzenia Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa odbyło 
się już 31 stycznia 2001 roku, 
a uczestniczyli w nim szefowie ka-
towickich oddziałów stowarzyszeń 
naukowo-technicznych: Andrzej 
Nowak – PZITB, Jerzy Barglik – 
SEP, Zbigniew Matuszyk – PZITS. 

20 lutego 2001 PZITB, PZITS, SEP, 
SITK i SITWM zawarły porozumie-
nie w sprawie organizacji Śląskiej 
OIIB. Następnie zgłosiły swoich 

kandydatów do Zespołu Organi-
zacyjnego Izby. 10 października 
2001 na zaproszenie Andrzeja 
Nowaka odbyło się zebranie 
14-osobowej grupy inicjatywnej, 
na którym delegat Krajowego 
Komitetu Organizacyjnego Izby 
Inżynierów Budownictwa na wo-
jewództwo śląskie, dr inż. Andrzej 
B. Nowakowski, wręczył członkom 
Zespołu Organizacyjnego ŚlOIIB 
pisma nominacyjne. Na spotkaniu 
wybrano 5-osobowe Prezydium, 
w skład którego weszło czterech 
ówczesnych działaczy PZITB: 
Andrzej Nowak jako przewod-
niczący Zespołu Organizacyjne-
go ŚlOIIB oraz Janusz Kozula, 
Waldemar Szleper i Stefan 
Czarniecki. Każdy z kolegów ma 
zasługi zarówno w odniesieniu 
do powstawania Izby jak również 
jej późniejszego funkcjonowania. 
W niniejszym numerze chcemy 
przybliżyć ich postaci, m.in. po-
przez ich wspomnienia. 

NA ŚLĄSKU SPOTKANIE W SPRAWIE 
UTWORZENIA OKRĘGOWEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ODBYŁO 
SIĘ JUŻ 31 STYCZNIA 2001 ROKU...

 Maria Świerczyńska

 Siedzą od 
lewej: Waldemar 
Szleper, Andrzej 
Nowak, Stefan 
Czarniecki, 
Janusz Kozula. 

informacje  20 lat Śląskiej OIIB – Twórcy ŚlOIIB 20 lat Śląskiej OIIB – Twórcy ŚlOIIB  informacje

17 czerwca 2002 roku odbył się 
w Katowicach I Założycielski 
Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Jakie 
działania poprzedziły powsta-
nie samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa na 
Śląsku i jak wyglądał najwcze-
śniejszy okres działalności 
ŚlOIIB możemy dowiedzieć się 
od jego twórców.

20 lat Śląskiej OIIB – nasza izba, nasza wspólna historia



Jako wieloletni działacz PZITB w Oddzia-
le Katowickim uczestniczyłem w zjazdach 
krajowych PZITB w  Kielcach, w Rzeszowie, 
w Łodzi, podczas których środowisko budow-
lańców domagało się utworzenia samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa. 
Ostatecznie sprawa ta została zrozumiana 
przez rząd III RP i powstała ustawa, na bazie 
której powoływano zespoły organizacyjne izb 
okręgowych. 10 października 2001 r. ówczesny 
przewodniczący, a zarazem delegat Krajowe-
go Komitetu Organizacyjnego kol. Andrzej B. 
Nowakowski, wręczył członkom 14-osobowej 
grupy inicjatywnej pisma nominacyjne na 
utworzenie takiego zespołu. Pod koniec 2001 
roku został powołany Zespół Organizacyjny 
Śląskiej Izby, który wchodził w skład Krajowe-
go Komitetu Organizacyjnego. Miałem przy-
jemność być przewodniczącym tego zespołu. 
Ponieważ PZITB był wiodącym stowarzysze-
niem jeśli chodzi o zagadnienia budownictwa, 
prawie całe prezydium zespołu, z wyjątkiem 
skarbnika Stefana Wójcika, składało się z jego 
członków. Do zespołu weszli również przedsta-
wiciele pozostałych stowarzyszeń: inżynierów 
sanitarnych, elektryków, meliorantów, dro-
gowców, mostowców, itd. Tak więc ogromną 
rolę odegrały u zarania Izby stowarzyszenia, 
a dominującym wśród nich był PZITB. Stowa-
rzyszenia miały utworzyć izby w całym kraju. 
Należało powołać obwody wyborcze, aby 
wybrać delegatów na pierwszy założycielski 

zjazd. Przy ulicy Kościuszki w Katowicach, 
w pomieszczeniach zespołu rzeczoznawców 
naszego Oddziału PZITB, odbywały się zebra-
nia zespołu organizacyjnego. Stworzyliśmy 
w województwie śląskim cztery obwody wy-
borcze: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwi-
cach i Katowicach. Odbyła się weryfikacja po-
tencjalnych członków. Należało zarejestrować 
tych inżynierów, którzy posiadali uprawnienia 
budowlane. Po stworzeniu listy przyszłych 
członków wybierano w obwodach delegatów, 
w sumie 199. Pierwszy założycielski zjazd Izby 
odbył się w 2002 roku w Sali Afrykańskiej Mię-
dzynarodowych Targów Katowickich przy ul. 
Bytkowskiej. Byłem przewodniczącym zjazdu, 
na którym wybraliśmy władze i pierwszego 
przewodniczącego Stefana Czarnieckiego. 
Zostałem wybrany członkiem pierwszej Rady 
ŚlOIIB, a potem jej I wiceprzewodniczącym. 
Początkowo Izba nie miała pomieszczenia, 
pierwsze spotkania odbywały się w PZITB, 
a później wydzierżawiono salę w budynku NOT 
w Katowicach. Jako Oddział PZITB zawsze 
wspieraliśmy Izbę, która zaczęła działać i szyb-
ko się rozwijać.
Kiedy rozpoczynałem działalność w samorzą-
dzie zawodowym inżynierów budownictwa nie 
mogłem nawet przypuszczać, że po 20 latach 
będziemy w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. 
Uczestnicząc aktywnie przez te wszystkie lata 
w pracach Izby mam satysfakcję, że tworzymy 
dzisiaj silną organizację branżową.

Założycielski Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa odbył się 17 czerwca 
2002 roku w Katowicach. Dokonano na nim 
wyboru członków Rady Izby i jej przewodni-
czącego oraz przewodniczących i członków 
organów Izby na l kadencję, a także delegatów 
na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Początki były trudne. Zaczynaliśmy 
od zera, bez zaplecza, bez wsparcia władz, bez 
doświadczenia w działalności samorządu zawo-
dowego. Z pomocą pospieszyły stowarzyszenia 
naukowo-techniczne, a w szczególności Zarząd 
Oddziału PZITB w Katowicach, który udostęp-
nił nam miejsce w sekretariacie oraz przekazał 
stolik, dwa krzesła i telefon do dyspozycji. Po 
zorganizowaniu się przystąpiliśmy do pracy. 
Uruchomiliśmy czytelnictwo prasy technicznej. 
Wspólnie ze stowarzyszeniami rozwinęliśmy 
działalność szkoleniową. Tworzyliśmy warunki 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dzia-
łania te spowodowały zmianę negatywnego 
początkowo nastawienia członków Izby do idei 
samorządu zawodowego na przychylniejsze. 
Zauważona została przez członków i coraz bar-

dziej doceniana integracyjna rola Izby. W wa-
runkach gospodarki rynkowej stało się niezbęd-
ne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
członków Izby za straty spowodowane w związ-
ku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Na indywidualne 
ubezpieczenie nie byłoby stać większości z nas. 
Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa udało 
się wynegocjować najniższą stawkę obowiąz-
kowego ubezpieczenia. To także przyczyniło 
się do zmiany nastawienia członków Izby do 
samorządu zawodowego. Mijające lata umocni-
ły samorząd zawodowy oraz podniosły prestiż 
zawodu inżyniera. Czas biegnie coraz szybciej. 
To specyfika epoki, w której przyszło nam żyć 
i pracować. Pośpiech jest naszym nieodłącz-
nym towarzyszem. Widzimy to również teraz, 
kiedy podsumowujemy minione lata. Patrząc 
z perspektywy tych lat, można powiedzieć, 
że zrobiliśmy sporo, ale wciąż jest wiele do 
zrobienia. Nie sposób w tym miejscu wymie-
nić wszystkie czekające samorząd zadania, ale 
ważne by utrzymać, rozwinąć i pomnożyć to, co 
dotąd osiągnęliśmy.

Jest absolwentem Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez ponad 40 lat nieprzerwanie pracował 
w B.P. Budownictwa Wiejskiego Budrol-Projekt w Katowicach przecho-
dząc wszystkie szczeble kariery zawodowej – od asystenta po dyrektora 
biura. Od lat pracę zawodową - projektową oraz w zakresie rzeczoznaw-
stwa budowlanego - łączy z działalnością społeczną, uczestnicząc w pra-
cach organizacji naukowo-technicznych i zawodowych, jak Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa, czy Śląska Izba Budownictwa. W la-
tach 1993 - 2016 był przewodniczącym Zarządu Oddziału PZITB w Katowi-
cach, a od 2016 roku jest wiceprzewodniczącym. Od momentu powstania 
Śląskiej OIIB do chwili obecnej pełni funkcję zastępcy przewodniczącego 
okręgowej rady. Z ramienia prezydium rady jest opiekunem Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Katowicach. Pełnił również funkcję przewodniczącego 
Komisji ds. zakupu siedziby Śląskiej OIIB, a następnie przewodniczącego 
Zespołu ds. modernizacji nowej siedziby Śląskiej OIIB. Był delegatem na 
krajowe zjazdy PIIB w I, II, IV kadencji, jest nim także w kończącej się V 
kadencji. Za całokształt działalności został uhonorowany w bieżącym roku, 
na wniosek Rady ŚlOIIB, najwyższym odznaczeniem PIIB, jakim jest Medal 
Honorowy PIIB nadawany uchwałą Krajowej Rady PIIB.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogól-
nego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego kilkudziesięcioletnia 
kariera zawodowa związana była z przedsiębiorstwami wykonaw-
czymi i Śląskim Zjednoczeniem Budownictwa Miejskiego w Katowi-
cach, gdzie pełnił funkcje kierownicze, wymagające specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności zarządzania dużymi zespołami pracowników. 
W bogatej praktyce zawodowej, zdobywanej w kraju i za granicą, 
uzyskał doświadczenia zarówno w wykonawstwie jak i projektowa-
niu. Będąc cenionym rzeczoznawcą budowlanym współpracował 
z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa CUTOB przy Oddziale Katowickim 
PZITB, którego jest wieloletnim działaczem. W 2002 roku został 
wybrany przewodniczącym Rady Śląskiej OIIB i kierował Izbą przez 
2 kadencje w latach 2002 – 2008. Przez kolejne 2 kadencje był 
wiceprezesem Krajowej Rady PIIB i wiceprzewodniczącym Rady 
ŚlOIIB. W 2018 roku otrzymał, na mocy uchwały Krajowej Rady PIIB, 
najwyższe odznaczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Me-
dal Honorowy PIIB.

inż. Andrzej Nowak mgr inż. Stefan Czarniecki

WSPOMNIENIA ANDRZEJA NOWAKA WSPOMNIENIA STEFANA CZARNIECKIEGO

informacje  20 lat Śląskiej OIIB – Twórcy ŚlOIIB 20 lat Śląskiej OIIB – Twórcy ŚlOIIB  informacje

 informator 4/2021 17 16 informator 4/2021 



Propozycja powrotu do idei utworzenia samo-
rządu zawodowego pojawiła się na Krajowym 
Zjeździe Delegatów PZITB w Łodzi w 1990 roku. 
Uchwała generalna Zjazdu zalecała nowym wła-
dzom podjęcie działań zmierzających do powo-
łania Izby na wzór np. Izby Lekarskiej. Celem było 
utworzenie organizacji reprezentującej i chronią-
cej interesy zawodowe swoich członków, a także 
podniesienie rangi naszego zawodu. Prowadzono 
dyskusje dotyczące zakresu działania i roli sto-
warzyszeń naukowo-technicznych w organizacji 
samorządu. Byłem w tym czasie przewodniczą-
cym Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. Po kilku 
latach dyskusji i działań w ramach stowarzyszeń 
N-T, na mocy ustawy o samorządach zawodo-
wych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów, rozpoczęła działalność Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa. Powołany wcześniej 
17-osobowy Komitet Organizacyjny Izby, pod kie-
rownictwem prof. Stanisława Kusia, zawarł poro-
zumienie o współpracy ze stowarzyszeniami N-T 
oraz podjął uchwałę o utworzeniu 16 izb okrę-
gowych zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju. Na Śląsku utworzono 14-osobowy Zespół 
Organizacyjny, w skład którego weszli przedsta-
wiciele wszystkich oddziałów stowarzyszeń N-T 
działających na Śląsku. Wiodącą rolę odgrywały 
Oddziały PZITB i SEP (z Bielska-Białej, Często-
chowy, Gliwic i Katowic) oraz Katowicki O. PZITS. 
Ustaliliśmy, że w wyborach delegatów na I Zjazd 
Wyborczy w Katowicach będzie obowiązywał 
parytet branżowy, reprezentowane były wszystkie 

branże w procentowej ilości w stosunku do liczby 
osób zgłoszonych. Województwo śląskie podzie-
lono na 4 obwody. Obwód nr 1 w Bielsku-Białej 
obejmował miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, 
cieszyński, pszczyński i żywiecki. Rozpoczęliśmy 
przygotowania do zebrania wyborczego delega-
tów na Zjazd Wyborczy w Katowicach. W biurze 
O. PZITB przyjmowano deklaracje wstąpienia do 
Izby wraz z decyzjami o uprawnieniach budowla-
nych i dowodami wpłaty 50 zł na poczet składek 
członkowskich przyszłej Izby. Problemem była 
wiarygodność składanych dokumentów, czym 
zajął się zespół sprawdzający w składzie Piotr 
Szatkowski, Józef Kluska i Janusz Kozula. Na 
zebranie przybyło 370 członków Izby. Kandydaci 
na delegatów wywodzili się głównie ze środowisk 
stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wybra-
no 27 delegatów zachowując parytet branżowy 
przyjęty we wszystkich 4 obwodach. Delegaci 
z naszego obwodu - osoby kompetentne i od-
powiedzialne, reprezentujące wszystkie branże 
budowlane - weszli później w skład organów 
statutowych Izby i komisji pozastatutowych. 
W składzie Prezydium Rady ŚlOIIB I kadencji za-
siedli m.in. przewodniczący 4 śląskich oddziałów 
PZITB, prezesi SEP z Bielska-Białej i Częstocho-
wy, prezes PZITS z Katowic. Patrząc na tamten 
czas po wielu latach działalności ŚlOIIB, można 
powiedzieć z satysfakcją, że sprostaliśmy proble-
mom merytorycznym i organizacyjnym. Śląska 
OIIB dobrze funkcjonuje i przygotowuje się do 
obchodów 20-lecia swojego istnienia.

W połowie lat 90. ubiegłego stulecia, będąc 
członkiem Prezydium ZG PZITB, zacząłem 
tworzyć wraz z kolegami, m.in. ówczesnym 
przewodniczącym PZITB Andrzejem B. No-
wakowskim, pierwsze zarysy przyszłej ustawy 
o samorządzie zawodowym. Rozmawialiśmy 
w tej sprawie z przedstawicielami innych 
stowarzyszeń naukowo-technicznych, któ-
rych członkowie mieli do czynienia z branżą 
budowlaną. Początki naszej działalności były 
bardzo trudne. W województwie śląskim, ze 
względu na dobrą współpracę PZITB i innych 
stowarzyszeń N-T w oddziałach w Bielsku-Bia-
łej, Częstochowie, Gliwicach i w Katowicach, 
od początku chcieliśmy stworzyć jedną silną 
okręgową Izbę. By zapewnić dobrą obsługę 
przyszłym członkom, podjęliśmy na I Zjeździe 
ŚlOIIB uchwałę o powołaniu Delegatur ŚlOIIB 
w Bielsku-Białej i w Częstochowie oraz Punktu 
Konsultacyjnego w Gliwicach. Ponadto, aby 
zaspokoić lokalne ambicje oraz zjednoczyć 
nasze środowisko, na I Zjeździe Krajowym 
PIIB – to również wypłynęło ze śląskiej inicja-
tywy – zatwierdziliśmy regulamin okręgowych 
rad PIIB, w którym znalazły się zapisy umożli-
wiające powoływanie delegatur, zmienionych 
później na placówki terenowe. Uchwałą Rady 
ŚlOIIB w Katowicach zostałem powołany do 
utworzenia i kierowania Delegaturą ŚlOIIB 

w Częstochowie, a po wspomnianych zmia-
nach Placówką Terenową ŚlOIIB w Często-
chowie i pełnię funkcję opiekuna tej placówki 
do dziś. W 2001 roku zaczęliśmy przyjmować 
pierwsze deklaracje przynależności do tworzo-
nej Izby, następnie weryfikował je specjalnie 
powołany zespół. Ponadto stworzyliśmy szcze-
gółową bazę danych o naszych członkach. 
Była to ogromna praca. Wybory delegatów na 
I Zjazd ŚlOIIB z Obwodu nr 2 w Częstocho-
wie odbyły się 15 kwietnia 2002 roku w Hali 
Polonia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie. Zostałem wtedy wybrany na 
przewodniczącego obrad. Wybrano 33 dele-
gatów proporcjonalnie według klucza przy-
należności branżowej. Do dzisiaj członkowie 
z obwodu nr 2 w Częstochowie wykazują duże 
zaangażowanie w pracach ŚlOIIB. Możemy 
się też pochwalić największą frekwencją na 
wszelkiego rodzaju zebraniach i wydarzeniach 
izbowych. Warto przy okazji jubileuszu 20-le-
cia ŚlOIIB podziękować wszystkim członkom 
zaangażowanym w tworzenie samorządu 
zawodowego za ogrom pracy wykonanej 
w momencie powstawania Izby, jak również 
tym, którzy przez działalność na rzecz ŚlOIIB 
przyczyniają się do tego, by Izba była dobrze 
postrzegana zarówno przez swoich członków 
jak i społeczeństwo.

Ukończył Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Związany przez wiele lat z Przeds. Robót 
Kolejowych nr 5 w Katowicach i Przeds. Budownictwa Rolniczego 
w Bielsku-Białej zdobywał tam doświadczenia wykonawcze, na różnych 
szczeblach kariery zawodowej, na stanowisku dyrektora technicznego 
kończąc. Od początku pracy zawodowej angażował się w działalność 
stowarzyszeniową, w szczególności w Polskim Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, będąc w latach 1996 – 2016 przewodniczącym 
oddziału w Bielsku-Białej, a następnie, do chwili obecnej, wiceprzewod-
niczącym. Przez pierwsze 4 kadencje ŚlOIIB był członkiem rady, w tym 
przez 3 kadencje (w latach 2002 – 2014) członkiem prezydium rady 
i opiekunem placówki terenowej w Bielsku-Białej, a w bieżącej kadencji 
jest członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jako delegat ŚlOIIB 
na Zjazdy Krajowe PIIB przez 5 kadencji, został wybrany w IV kadencji 
na członka Krajowej Rady PIIB. Będąc pasjonatem brydża, angażuje 
się w organizację od 2009 roku w placówce terenowej w Bielsku-Białej 
turniejów brydżowych dla członków ŚlOIIB i od 2012 roku ogólnopolskich 
mistrzostw PIIB w brydżu sportowym o puchar prezesa PIIB, jak również 
w organizację od 2008 roku zawodów narciarskich ŚlOIIB.

Ukończył Technikum Budowlane i Wydział Budowy Maszyn Politech-
niki Częstochowskiej w specjalności spajalnictwo i spawalnictwo. 
Związany przez całe życie zawodowe z budownictwem, zdobywał 
na kolejnych szczeblach kariery zawodowej bogate doświadczenia, 
zarówno w dziedzinie wykonawstwa jak i projektowania, i stał się ce-
nionym rzeczoznawcą budowlanym. Równocześnie zaangażowany 
w działalność społeczną i stowarzyszeniową pełnił w latach 1993 – 
2016 funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Czę-
stochowie (od 2016 roku – wiceprzewodniczącego), a także ważne 
funkcje w ZG PZITB. Od momentu powstania Śląskiej OIIB do chwili 
obecnej jest zastępcą przewodniczącego okręgowej rady. Z ramienia 
prezydium rady jest też opiekunem Placówki Terenowej w Czę-
stochowie. Zarówno w ŚlOIIB jak i w Krajowej Izbie działa głównie 
w obszarach, w których szczególnie potrzebna jest znajomość 
przepisów prawa. Jako delegat ŚlOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB, od 
początku istnienia Izby, tj. przez 5 kadencji, pełni funkcję Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w tym przez 2 kadencje 
(w latach 2010 – 2018) KROZ koordynatora. 
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Zdjęcia indywidualne pochodzą z archiwum ŚlOIIB.
Źródło: Śląska Okręgowa Izba Inżyniera Budownictwa 2002-2012-monografia



Podpisanie aneksu do porozumienia

„FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

Śląskie budownictwo 
reprezentowało w ramach 
Forum blisko 40 tys. osób 

indywidualnych, jako kadra 
inżynieryjno-techniczna samo-
rządów zawodowych i stowarzy-
szeń, oraz ponad 300 organizacji 
gospodarczych i przedstawiciele 
uczelni wyższych.

Pod przewodnictwem Śląskiej 
Izby Budownictwa i Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, wspólnymi przed-
sięwzięciami Forum stały się 
corocznie organizowane regio-
nalne spotkania branżowe oraz 
konferencje, jak doroczne konfe-
rencje „Śląskie Forum Inwestycji, 

Budownictwa, Nieruchomości” 
i obchody Śląskiego Dnia 
Budowlanych - relacjonowane 
w kwartalnikach „Forum Budow-
nictwa Śląskiego” (wydawnic-
two ŚIB) i Informator ŚlOIIB.

Najważniejszym jednak efek-
tem merytorycznej konsolidacji 
uczestników Forum było sformu-
łowanie wielu opinii, stanowisk 
i rekomendacji legislacyjnych 
mających realny wpływ na funk-
cjonowanie oraz rozwój sektora 
nie tylko w woj. śląskim ale 
i w całym kraju.

Mijające lata, dokonujące się 
zmiany legislacyjne, dynamiczna 
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sytuacja rynkowa oraz nieocze-
kiwany okres pandemii wykre-
ował potrzebę reorganizacji 
Forum. Głównym celem stały się 
zintensyfikowane wspólne dzia-
łania. Wykorzystanie doświad-
czenia oraz merytorycznego 
potencjału sygnatariuszy tak, by 
działać efektywnie. By umacniać 
i rozwijać regionalne budownic-
two. Definiować problemy, kre-
ować szanse, a następnie szybko 
i skutecznie działać, z poszano-
waniem i zachowaniem odręb-
ności i dobrego imienia każdego 
sygnatariusza Forum.

Z tego właśnie powodu, do-

wydarzenia  Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego" Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego"  wydarzenia

Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa 
Śląskiego” nastąpiło 13 października 2021 r. w siedzibie Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. 
Dokument podpisali sygnatariusze: 
• Śląska Izba Budownictwa,
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• Politechnika Śląska,
• Politechnika Częstochowska,
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
• Śląska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
• Polska Izba Ekologii,
• Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami,
•  Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej 

w Katowicach,
• Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
• Śląska Izba Pracodawców,
• Śląska Unia Budowlana,
•  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział 

w Bielsku-Białej,
•  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział 

w Częstochowie,
•  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział 

w Katowicach,
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki,
•  Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Zagłębia 

Węglowego,
•  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa 

w Katowicach.

Nowa formuła Forum Budownictwa Śląskiego zakłada powołanie 
jako organu kierującego Prezydium Forum, działającego w składzie 
od 3 do 5 sygnatariuszy. W skład Prezydium Forum zostali wybrani:
•  Mariusz Czyszek – prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
•  Roman Karwowski – przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa,
•  Arkadiusz Borek – prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieru-

chomościami,
•  Andrzej Królicki – prezes Zarządu Śląskiej Unii Budowlanej,
•  Andrzej Szydłowski – przewodniczący Zarządu Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Ka-
towicach.

Co istotne, w pracach Prezydium Forum, z głosem doradczym, 
będą mogli brać udział również zaproszeni eksperci z innych branż.

PODPISANIE ANEKSU - INFORMACJE

tychczasowi członkowie Forum 
podjęli decyzję o zmianie formuły 
działania oraz o poszerzeniu 
szeregów o kolejne organizacje 
oraz stowarzyszenia zawodo-

we i gospodarcze z wieloletnim 
doświadczeniem, w szeregach 
których od lat działają osobowo-
ści oraz autorytety gospodarki 
i budownictwa śląskiego.

  Ewa Bieroń

 Sygnotariusze
aneksu

Powołane w 2008 roku Forum Budownictwa Śląskie-
go jest platformą wspólnego działania samorządów 
zawodowych i gospodarczych, organizacji pozarzą-
dowych oraz szkół wyższych działających w sektorze 
budownictwa województwa śląskiego.

NOWA FORMUŁA, NOWI SYGNATARIUSZE 
– JEDEN CEL – WSPÓLNIE DLA ROZWOJU 
BUDOWNICTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!
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wydarzenia  Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego"

•  uzgadnianie i reprezentowanie wspólnego 
stanowiska do projektów legislacyjnych doty-
czących w szczególności obszarów: procesów 
inwestycyjnych, prawa budowlanego, systemu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
technik i technologii budownictwa, gospodarki 
mieszkaniowej, komunalnej, nieruchomości oraz 
programów ochrony i kształtowania środowiska;

•  współdziałanie z władzami państwowymi 
i samorządem terytorialnym województwa oraz 
posłami i senatorami województwa śląskiego 
w zakresie regionalnej polityki dotyczącej in-
westycji i budownictwa, a także w pozostałych 
obszarach działalności reprezentowanych przez 
sygnatariuszy Forum;

•  tworzenie warunków dla wprowadzania ocze-
kiwanych zmian zmierzających do poprawy 
stanu ilościowego i jakościowego kształcenia 
zawodowego kadr w zawodach budowlanych, 
zwłaszcza w zakresie ściślejszego powiązania 
potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia;

•  podnoszenie jakości nauczenia i wychowania 
oraz unowocześniania procesu kształcenia;

•  podnoszenie i propagowania zasad odpowie-
dzialności zawodowej i etyki wśród uczestni-
ków procesu inwestycyjnego;

•  wspieranie działalności sygnatariuszy Forum 
poprzez działalność informacyjną dotyczącą 
możliwości pozyskania dotacji z funduszy euro-
pejskich i pozostałych form wsparcia;

•  organizowanie wspólnych konferencji, semina-
riów, szkoleń i uroczystości dla sygnatariuszy 
Forum;

•  prowadzenie promocji działalności sygnatariu-
szy Forum w środkach masowego przekazu i na 
łamach własnych wydawnictw;

•  współudział w tworzeniu wspólnego czasopi-
sma „Forum Budownictwa Śląskiego”, którego 
wydawcą jest Śląska Izba Budownictwa;

•  kierowanie zaproszeń do uczestnictwa i dzia-
łalności w Forum do kolejnych organizacji 
prowadzących działalność na rynku inwestycji, 
budownictwa, nieruchomości województwa 
śląskiego;

•  podejmowanie wspólnych działań w zakresie 
współpracy z zagranicznymi organizacjami 
samorządowymi budownictwa oraz współdzia-
łanie w organizowaniu misji gospodarczych 
w dziedzinie budownictwa.

NAJWAŻNIEJSZE CELE I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI 
FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO:

Już wkrótce poinformujemy o planach na 
najbliższe miesiące działalności i na bieżąco 
będziemy przekazywać informacje o wspólnych 

przedsięwzięciach podejmowanych w ramach  
Forum Budownictwa Śląskiego. 



Uroczystość odbyła się 
w auli Wydziału Budow-
nictwa PŚ. Prowadzący 

spotkanie opiekun gliwickiej 
placówki Tomasz Radziewski 
przywitał zebranych.

Byli wśród nich przedstawi-
ciele władz Wydziału Budow-
nictwa: prof. dr hab. Joanna 
Bzówka, dziekan WB PŚ, oraz 
prodziekani dr hab. inż. Mariusz 
Jaśniok, prof. PŚ, dr. hab. inż. 
Tomasz Krykowski, prof. PŚ, i dr 
inż. Tomasz Jaśniok, przewod-
niczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski, przedstawiciele 

NB i AAB oraz stowarzyszeń 
naukowo-technicznych i liczne 
grono członków ŚlOIIB z rejonu 
gliwickiej placówki. 

Tomasz Radziewski podkre-
ślił, że przeniesienie siedziby 
placówki do budynku Wydzia-
łu Budownictwa PŚ mogło 
nastąpić dzięki dobrej współ-
pracy ŚlOIIB z Wydziałem 
Budownictwa, w szczególności 
z panią dziekan Joanną Bzów-
ką. Nowa lokalizacja, w porów-
naniu z wcześniejszą przy ulicy 
Zwycięstwa, ma niewątpliwe 
zalety. Obok większego metra-

żu są to: dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, możliwość 
korzystania z sali wykładowej 
w przypadku organizacji spo-
tkań i szkoleń członków ŚlOIIB 

NOWA SIEDZIBA
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach

25 października 2021 nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach, mieszczącej się aktualnie w budynku 
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

z udziałem większej liczby 
uczestników, a w godzinach 
popołudniowych z miejsc par-
kingowych przy budynku WB. 
Oczywistym plusem jest rów-

nież bliski kontakt z uczelnią 
kształcącą na czterech swoich 
wydziałach inżynierów, którzy 
w nieodległej przyszłości będą 
mogli po zdaniu egzaminu na 
uprawnienia budowlane zasilić 
szeregi samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa; 
są to Wydziały: Budownic-
twa, Elektryczny, Inżynierii 
Środowiska i Energetyki oraz 
Transportu i Inżynierii Lotni-
czej. W krótkim wystąpieniu 
Roman Karwowski nawiązał do 
podpisanego w grudniu 2020 
porozumienia o współpracy 
Śląskiej OIIB z Politechniką 
Śląską. Jednym z efektów tej 
współpracy będzie zorganizo-
wany po raz pierwszy w tym 
roku akademickim konkurs 
prac dyplomowych absol-

wentów WB. Na koniec prof. 
Joanna Bzówka, posługując się 
prezentacją, omówiła strukturę 
i organizację Wydziału Budow-
nictwa oraz kierunki studiów 
na tym wydziale.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie integracyjne 
z poczęstunkiem. Jego uczest-
nicy odwiedzili także nową 
siedzibę placówki ŚlOIIB – po-
kój 133 na I piętrze – lub udali 
się na sentymentalny spacer po 
budynku wydziału, który 
zwłaszcza starszym jego 
absolwentom wydał się bardzo 
odmieniony. 
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informacje  Nowa siedziba Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach Nowa siedziba Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach  informacje

   Maria Świerczyńska



i przemysłu regionu często-
chowskiego oraz licznie przybyli 
członkowie Śląskiej OIIB.

Uroczystość była też okazją 
do przekazania nagród i wyróż-
nień. Po wystąpieniach Adama 
Baryłki i Krzysztofa Matyjaszczy-
ka prorektor ds. rozwoju Poli-
techniki Częstochowskiej, dr hab. 
inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, 
dokonał uroczystego wręczenia 
pracownikom Wydziału Budow-
nictwa PCz nagród przyznanych 
na wystawie wynalazków iWorld 
Invention Competition 29-31 
May, 2021, która odbyła się na 
Tajwanie. Ogłosił również, że 
Wydział Budownictwa PCz zo-
stał nagrodzony przez National 
Institute of Research and Deve-
lopment In Construction, Urban 
Planning And Sustainable 
Spatial Development "URBAN-
-INCERC" specjalną nagrodą.
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REGIONALNE DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA
w Śląskiej OIIB
Regionalne Dni Inżyniera Budownictwa (RDIB) mają w Śląskiej OIIB 
wieloletnią tradycję i stanowią ważną formę integracji członków. 
Organizowane są jesienią we wszystkich placówkach terenowych 
Izby i w punkcie informacyjnym w Rybniku z okazji dorocznego święta 
pracowników budownictwa - Dnia Budowlanych - przypadającego 
na dzień 25 września. Jesienne nasilenie zachorowań spowodowanych 
pandemią koronawirusa udaremniło w ubiegłym roku organizację 
RDIB. W tym roku przygotowano je w poszczególnych okręgach 
ŚlOIIB w różnych formach, a każda z nich umożliwiała kontakty 
członków Izby w luźnej, koleżeńskiej atmosferze.

 Maria Świerczyńska 
Niniejszy artykuł przygotowano w oparciu o relacje: Agaty Modrzyckiej z RDIB w Częstochowie, 

Józefa Kluski z RDIB w Bielsku-Białej, Katarzyny Seweryn z RDIB w Szymocicach i Marii Świerczyńskiej z RDIB 
w Chorzowie i Zabrzu – relacje z RDIB były również publikowane na stronie internetowej ŚlOIIB.

RDIB w Częstochowie zor-
ganizowano jako wspólne 
święto osób związanych 

z budownictwem w regionie 
częstochowskim, a jego orga-
nizatorami byli: Częstochowski 
Oddział PZITB, Placówka Tere-
nowa ŚlOIIB w Częstochowie 
i Wydział Budownictwa Poli-
techniki Częstochowskiej.

Uroczyste otwarcie regio-
nalnych obchodów święta 
budowlanych nastąpiło na 
Wydziale Budownictwa PCz, 
gdzie w imieniu organizatorów 
powitali wszystkich uczestni-
ków i przybyłych gości dziekan 
WB dr hab. inż. Maciej Major, 

prof. PCz, oraz przewodnicząca 
Oddziału PZITB w Częstochowie 
Agata Modrzycka. 

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością znamienici goście, 
m.in. dyrektor Departamentu 
Architektury, Budownictwa 
i Geodezji w Ministerstwie Roz-
woju, Pracy i Technologii Adam 
Baryłka, prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, przed-
stawiciele władz Politechniki 
Częstochowskiej, Śląskiej OIIB 
i ZG PZITB. Obecni byli rów-
nież powiatowi inspektorzy NB 
i naczelnicy AAB, reprezentan-
ci samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstw budowlanych 

Przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski podkreślił 
w swoim wystąpieniu współdzia-
łanie wszystkich organizatorów 
dzisiejszego przedsięwzięcia, 
wskazując że jest to jedna z form 
stałej współpracy rozwijanej na 
przestrzeni prawie 20 lat istnienia 
śląskiego samorządu inżynierów 
budownictwa, a zastępca prze-
wodniczącego Waldemar Szleper, 
opiekun Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Częstochowie, przypo-
mniał krótko, w związku z 20-le-
ciem ŚlOIIB, jak tworzył się ten 
samorząd w Częstochowie. 

Zgodnie z uchwałą Rady 
ŚlOIIB został uhonorowany 
93-letni Marian Ciępka, członek 
ŚlOIIB z rejonu PT w Częstocho-
wie, za wieloletnią działalność 
zawodową.

Były też medale od prezesa 
Zarządu Rady Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT w Częstochowie Michała 
Szoty, z okazji jubileuszy FSNT 
NOT TJO w Częstochowie - prze-
kazane wraz z podziękowaniami 
Romanowi Karwowskiemu dla 
Śląskiej OIIB oraz Adamowi 
Baryłce - za całokształt działal-
ności oraz integrowanie środo-
wiska technicznego.

Agata Modrzycka zaprezen-
towała podejmowane aktualnie 
działania Częstochowskiego Od-
działu PZITB; nowym przedsię-
wzięciem promującym zdolnych 
budowniczych jest konkurs na 
„Najlepszą pracę dyplomową 
z obszarów budownictwa”, dot. 
prac inżynierskich i magister-
skich.

Biorący udział w spotkaniu 
obejrzeli również zapowiedzianą 
przez dziekana Macieja Majora 
prezentację przygotowaną 
z okazji 45-lecia Wydziału 
Budownictwa PCz - pierwsza 
inauguracja roku akademickiego 
miała miejsce na tym wydziale 

1 października 1975 - oraz wy-
słuchali prelekcji prezentujących 
ciekawe inwestycje realizowane 
obecnie w Częstochowie. 

Na zakończenie części 
oficjalnej odbyła się wycieczka 
techniczna do Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie, gdzie zwie-
dzano nowoczesne laboratoria 
technicznych systemów zabez-
pieczeń przeciwpożarowych.

Dalszy ciąg częstochowskiego 
RDIB miał miejsce w godzinach 
popołudniowych w Restauracji 
Browar Czenstochovia. Każdy 
z uczestników otrzymał pa-
miątkowy kufel oraz śpiewnik 
okolicznościowy. Do późnych 
godzin wieczornych przy mu-
zyce i śpiewie, licznych quizach 
z wiedzy technicznej i wiedzy 
o samorządzie zawodowym 
trwało spotkanie integracyjne 
inżynierów i techników związa-
nych z budownictwem, w któ-
rym uczestniczyło 150 osób.
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W obwodzie rybnickim, 
którego opiekunem 
z ramienia Prezydium 

Rady ŚlOIIB jest zastępca prze-
wodniczącego rady Katarzyna 
Seweryn, Regionalny Dzień 
Inżyniera Budownictwa zapla-
nowano w formie rodzinnego 
pikniku w Ośrodku Leśna Polana 
w Szymocicach.

Oprócz członków ŚlOIIB 
z rejonu rybnickiego w spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni go-
ście - członkowie rady i innych 
organów statutowych ŚlOIIB, 
wśród nich przewodniczący rady 
Roman Karwowski i zastępca 
przewodniczącego Józef Kluska. 

W słoneczne piątkowe popo-
łudnie spotkali się w środku lasu 
w Szymocicach inżynierowie 
z obwodu rybnickiego na świę-
towanie RDIB. Ośrodek Leśna 
Polana gościł członków Śląskiej 
OIIB już po raz drugi. Spotka-
nie integracyjne rozpoczęło się 
w słońcu, a zakończyło przy 
wieczornym ognisku na leśnej 
polanie. W trakcie spotkania 
rozegrano kilka meczów gry 
„Piłkarzyki” - w wydaniu tereno-
wym - w różnych konfiguracjach 

drużynowych i wiekowych. Jako 
że celem była zabawa, zwy-
cięzcami ogłosili się kolegialnie 
wszyscy jej uczestnicy. Innym 
ważnym punktem programu 
było budowanie - nastawione na 
zrównoważony rozwój - budek 
lęgowych oraz karmników dla 
małych ptaków. Przygotowano 
w tym celu odpowiednią ilość 
budulca i narzędzi. Budow-
niczymi były dwa pokolenia 
inżynierów: rodzice - „starsi 
inżynierowie”, wykonujący na co 
dzień samodzielne funkcje w bu-
downictwie, i dzieci – „młodzi 
inżynierowie”, czyli praktykujący 
pod okiem rodziców inżyniero-
wie in spe. Starsi inżynierowie 
pomagali w skręcaniu, wymaga-
jącym siły i precyzji, zaś młodsi 
przytrzymywali i ozdabiali budki. 

Regionalny Dzień Inży-
niera Budownictwa dla 
członków ŚlOIIB z okrę-

gu bielskiego zorganizowano 
na widowni Małej Sceny w Te-
atrze Polskim w Bielsku-Białej.

Uczestników spotkania 
przywitał opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-
-Białej Józef Kluska, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 
a przewodniczący rady Roman 
Karwowski, członek ŚlOIIB 
z obwodu bielskiego, przekazał 
informacje o planowanych wy-
darzeniach w ramach obcho-
dów 20-lecia ŚlOIIB.

W spotkaniu uczestniczyło 91 
osób. Byli to członkowie ŚlOIIB 
z obwodu bielskiego i zaprosze-
ni goście, wśród nich zastępcy 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Katarzyna Seweryn, Andrzej 
Nowak i Tomasz Radziewski, 
sekretarz rady Ewa Dworska, 
przewodnicząca Krajowej 
Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula 
Kallik, przewodniczący organów 
statutowych ŚlOIIB Elżbieta 
Bryła-Kluczny (OKR), Franci-
szek Buszka (OKK), Krzysztof 

Ciesiński (OSD) i Elżbieta 
Godzieszka (OROZ) koordyna-
tor, członek ŚlOIIB z obwodu 
bielsko-bialskiego, oraz dyrek-
tor Biura ŚlOIIB Zuzanna Kró-
licka. W spotkaniu wzięli udział 
również reprezentanci oddzia-
łów stowarzyszeń naukowo-
-technicznych z Bielska-Białej 
i O.SEP w Gliwicach.

Prezes Oddziału SEP w Gliwi-
cach Jan Kapinos oraz członek 
ZO Krzysztof Kolonko wręczyli 
Romanowi Karwowskiemu Me-
dal im. Prof. Lucjana Nehrebec-
kiego za współpracę Śląskiej 
OIIB z ich stowarzyszeniem. 

Następnie zostały wręczone 
listy gratulacyjne członkom 
ŚlOIIB z bielskiego obwodu, 

którzy ukończyli 90 lat: Ryszar-
dowi Ładowskiemu, Tadeuszowi 
Łobodzie oraz Ottonowi Piszo-
wi, a Srebrne Odznaki Hono-
rowe PIIB otrzymali: Stefan 
Białkowski, Maciej Biegun, Kazi-
mierz Cios, Krzysztof Cygonik, 
Krystyna Dobrowolska, Tade-
usz Dudziak, Janusz Juraszek, 
Adrian Kyrcz, Michał Matoga, 
Grażyna Nalepa, Kazimierz 
Sordyl i Wojciech Ziemski.

Po części oficjalnej rozpoczął 
się spektakl teatralny „Wyspa 
Kalina” - monodram z piosenka-
mi o Kalinie Jędrusik w reżyserii 
Agaty Puszcz, a po spektaklu 
uczestniczy RDIB udali się do 
teatralnego foyer na koleżeń-
skie spotkanie z poczęstunkiem.
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O świcie następnego dnia, 
po nocnym odpoczynku, „mło-
dzi inżynierowie” wymuszali na 
„starszych inżynierach” przeka-
zanie obiektów do użytkowania, 
czyli umieszczania budek na 
drzewach w ogrodzie, parku lub 
lesie. Tak więc rybnicki RDIB oka-
zał się najdłuższym ze wszystkich 
RDIB w Śląskiej OIIB, zwłaszcza 
że zdecydowano o przeprowa-
dzeniu w przyszłym roku kontroli 
stanu technicznego zrealizo-
wanych obiektów, również pod 
kątem spełnienia wymagań 
przyszłych użytkowników. Wyniki 
kontroli zostaną przekazane pod-
czas kolejnego RDIB, na który już 
teraz organizatorzy zapraszają.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom za wsparcie przy organi-
zacji uroczystości.
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Placówka Terenowa ŚlOIIB 
w Katowicach, skupiająca 
członków ŚlOIIB z obwo-

dów wyborczych Katowice I, 
Katowice II i Sosnowiec, zorga-
nizowała Regionalny Dzień Inży-
niera Budownictwa w restauracji 
„Browar Przystań” w Chorzowie, 
na terenie Parku Śląskiego (do 
2012 roku pn. Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku im. gen. 
Jerzego Ziętka).

Wybór miejsca był nieprzy-
padkowy, bowiem restauracja 
znajduje się w budynku dawnej 
kawiarni i restauracji „Przystań” 
z 1953 roku. Budynek ten był 
jednym z pierwszych obiektów 
WPKiW. Atrakcyjny pod wzglę-
dem architektonicznym i pięknie 
położony nad rozległym stawem, 
do którego prowadziły efektowne 
kamienne schody, był przez wiele 
lat ośrodkiem licznych spotkań 
delegacji krajowych i zagranicz-
nych oraz modnych balów syl-
westrowych i przyjęć weselnych. 
Z czasem stał się wręcz obiektem 
kultowym. Lokal, którego nazwa 
związana była z przystanią łódek 
i kajaków pływających po Kanale 

Regatowym, słynął przez lata 
z doskonałej kuchni, jednakże 
przez problemy finansowe z ja-
kimi dyrekcja WPKiW borykała 
się od lat 90. został zamknięty, 
a opuszczony budynek niszczał. 
Na szczęście po generalnym 
remoncie i modernizacji dostał 
drugie życie, a otwarta w marcu 
2019 roku restauracja i browar 
prędko znalazły uznanie odwie-
dzających je gości.

RDIB w Chorzowie, którego 
uczestnikami byli w większości 
członkowie ŚlOIIB z PT Katowice 
zaplanowano dla 100 osób - fre-
kwencja wyniosła blisko 100 %. 
Spotkanie prowadził opiekun 
katowickiej placówki Andrzej 
Nowak, zastępca przewodniczą-
cego Rady ŚlOIIB, który przywitał 
zebranych. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. prezes Śląskiej 
Rady NOT FSNT w Katowicach 
Włodzimierz Kulisz, przewod-
niczący Katowickiego Oddziału 
PZITB Andrzej Szydłowski, szef 
Śląskiego Oddziału ITB Kazimierz 
Konieczny oraz doradca ds. bu-
dowlanych prezydenta Katowic 
Roman Olszewski, a z Śląskiej 

OIIB przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski, członkowie 
prezydium rady (zastępcy prze-
wodniczącego, sekretarz i skarb-
nik), przewodniczący pozostałych 
organów statutowych i dyrektor 
Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. 

Poproszony o zabranie głosu 
Roman Karwowski nawiązał 
w swoim wystąpieniu do przypa-
dającej na 2022 rok dwudziestej 
rocznicy powstania Śląskiej OIIB 
oraz zbliżającego się końca piątej 
kadencji PIIB. Wspomniał o trwa-
jących przygotowaniach do ob-
chodów dwudziestolecia istnienia 
samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa i planowanych 
z tej okazji wydarzeniach oraz 
zapraszał do udziału w obwo-
dowych zebraniach wyborczych 
delegatów, którzy w przyszłym 
roku będą wybierać władze ŚlOIIB 
na kolejną kadencję. W asyście 
Andrzeja Nowaka i sekretarz rady 
Ewy Dworskiej wręczył następnie 
odznaki honorowe PIIB. Złotą 
Honorową Odznakę PIIB otrzymali 
Maria Pałęga i Henryk Anders, 
a Srebrną Odznakę Honorową 
PIIB Krzysztof Firlus. 

Oprawę muzyczną spotkania 
stanowił kilkuczęściowy recital 
(z akompaniamentem pianina) 
Anny Sejdak, wokalistki związanej 
z wrocławską sceną muzyczną. 

Po uroczystym obiedzie była 
możliwość zwiedzania pomiesz-
czeń browaru. Oprowadzający 
zwiedzających pracownik browa-
ru przybliżał tajniki warzenia piwa 
oraz objaśniał znaczenie po-
szczególnych urządzeń służących 
do produkcji piwa. W tutejszym 
browarze powstają cztery piwa: 
jasne pełne, pszeniczne, marcowe 
oraz miodowe. 

Wielogodzinne spotkanie inży-
nierskie, przy smacznym jedzeniu 
i dobrym piwie, przebiegało 
w sympatycznej koleżeńskiej at-
mosferze. Dzięki pięknej, słonecz-
nej pogodzie można było również 
podziwiać z zewnętrznego tarasu 
budynku lub kamiennych scho-
dów uroki Parku Śląskiego.
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Ostatni z serii tegorocz-
nych Regionalnych Dni 
Inżyniera Budownictwa 

zorganizowała Placówka Tere-
nową ŚlOIIB w Gliwicach w Łaźni 
Łańcuszkowej kompleksu Sztol-
nia Królowa Luiza w Zabrzu.

Spotkanie z okazji święta 
budowlanych dla członków ŚlOIIB 
z obwodu gliwickiego odbyło się 
ponownie w zabytkowym budyn-
ku dawnej łaźni łańcuszkowej. 
Jest to wysoki na 10 m ceglany 
budynek z 1890 roku, który 
pierwotnie mieścił szatnię, łaźnię 
oraz markownię i służył górni-
kom za zaplecze socjalne. Był 
pierwszym tego typu obiektem 
na Górnym Śląsku; do lat dwu-
dziestych XX wieku większość 
kopalń nie posiadała łaźni. Gdy 
kopalnia Królowa Luiza została 
unieruchomiona w 1998 roku - po 
207 latach działalności - i zdecy-
dowano o zmianie jej funkcji na 
muzealną, również łaźnia łańcusz-
kowa musiała zostać zmodernizo-
wana. Aktualnie budynek stanowi 
przykład wzorcowej rewitalizacji 
i zachowując pierwotny układ 
pomieszczeń pełni funkcje 
gastronomiczną, wystawienniczą 
i turystyczną.

W atrakcyjnej sali konferencyj-
nej w industrialnym stylu zebrało 
się ponad dziewięćdziesięciu 
uczestników RDIB – członków 
ŚlOIIB z rejonu PT w Gliwicach 
oraz gości. Spotkanie prowa-
dził opiekun gliwickiej placówki 
Tomasz Radziewski, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
Witając zebranych, przedstawiał 
kolejno zaproszonych gości. Byli 

wśród nich główny inżynier Za-
brza Grzegorz Janecki, który wy-
stępując w imieniu pani prezydent 
Zabrza Małgorzaty Mańkę-Szulik 
odczytał jej słowa kierowane do 
uczestników RDIB, prodziekani 
Wydziału Budownictwa PŚ: dr 
hab. inż. Mariusz Jaśniok, profesor 
PŚ, i dr hab. inż. Tomasz Krykow-
ski, prof. PŚ, oraz z Wydziału Inży-
nierii Środowiska i Energetyki PŚ 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Trze-
ciakiewicz, powiatowi inspektorzy 
nadzoru budowlanego działający 
w obszarze funkcjonowania PT 
w Gliwicach lub pochodzący z ob-
wodu gliwickiego, reprezentanci 
organizacji zrzeszonych w Forum 
Budownictwa Śląskiego, prze-
wodniczący organów statutowych 
ŚlOIIB i reprezentanci organów 
krajowych PIIB. 

W krótkim wystąpieniu prze-
wodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski mówił o przygoto-
waniach do obchodów 20-lecia 
ŚlOIIB oraz o zbliżających się 
wyborach delegatów na zjaz-
dy ŚlOIIB w VI kadencji. Miłym 

akcentem było wręczenie Złotych 
Honorowych Odznak PIIB Elżbie-
cie Nowickiej-Słowik i Tadeuszowi 
Sopacie.

Następnie uczestnicy spotkania 
wysłuchali interesującej prelekcji 
dyrektora Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu pana 
Bartłomieja Szewczyka na temat 
etapów rewitalizacji kompleksu 
Sztolnia Królowa Luiza oraz skom-
plikowanych robót górniczych 
i budowlanych prowadzonych od 
2009 do 2018 roku, gdy otwar-
ciem turystycznej trasy wodnej 
udostępniono całość kompleksu 
do zwiedzania.

Po uroczystym obiedzie od-
było się zwiedzanie, pod opieką 
przewodników, zrewitalizowa-
nych obiektów powierzchniowej 
zabudowy. Po powrocie kontynu-
owano koleżeńskie rozmowy przy 
smacznym poczęstunku, m.in. 
śląskim kołaczem. Oprawę mu-
zyczną stanowił występ męskiego 
duetu wokalno-instrumentalnego. 
Sympatyczne spotkanie trwało do 
późnych godzin wieczornych.
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ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU

„INŻYNIER  
  ROKU 
  – 2020”
W bieżącym roku po raz drugi, 
po rocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią, zorganizowano 
w Śląskiej OIIB konkurs 
INŻYNIER ROKU, adresowany 
do członków śląskiego 
samorządu zawodowego. 

Realizacja obejmowała: wykonanie 
budynku handlowego wraz z insta-
lacjami i budynku handlowo-usługo-
wego z garażem wraz z instalacjami, 
budowę parkingu dla samochodów 
osobowych i układu drogowego, 
dwóch pylonów reklamowych, śmiet-
nika, zbiornika pożarowego, instalacji 
zewnętrznych - wodno-kanalizacyj-
nych, energetycznych i gruntowej 
pompy ciepła oraz przebudowę kabla 
technicznego PGGA SA” w Żorach. 
Galeria przewidziana jest na 80 skle-
pów oraz kino wielosalowe (4 sale). 
Do dyspozycji klientów pozostają 592 
miejsca parkingowe. 

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
•  powierzchnia zabudowy 

– 19 384,09 m2, 
•  powierzchnia terenów utwardzonych 

– 20 175,03 m2, 
•  powierzchnia biologicznie czynna 

– 1 557,55 m2, 
•  powierzchnia całkowita 

– 19 903,7 m2, 
•  liczba kondygnacji nadziemnych – 2, 
•  liczba kondygnacji podziemnych – 0, 
•  kubatura – 132 232,0 m3, 
•  wysokość – 16,72 m, 
•  szerokość – 97,97 m, 
•  długość – 215,49 m. 

Budynek wykonano na gruntach 
słabonośnych, które na etapie budowy 
wymagały wzmocnienia metodą 

solidyfikacji MS. Celem tej metody 
była poprawa parametrów wytrzy-
małościowych gruntów poprzez ich 
wymieszanie z cementem (120-150 
kg/m3 stabilizacji) do głębokości 5 
m. Bryła kompleksu handlowego 
wykonana jest w technologii miesza-
nej, monolityczno-stalowej. Składa się 
z niepodpiwniczonych czterech nie-
zależnych segmentów. Trzy segmenty 
wykonane są z żelbetowych słupów 
i dachu  w konstrukcji stalowej, czwarty 
segment w technologii monolitycznej. 
Na parterze zlokalizowano lokale han-
dlowe z pasażem, natomiast na piętrze 
wielosalowe kino z foyer, dostępne 
z atrium, oraz część socjalno-admini-
stracyjną i niewielkie pomieszczenia 
magazynowe.

OBIEKTY KUBATUROWE I INNE INŻYNIERSKIE
KATEGORIA 2 - KIEROWNIK BUDOWY 2020
WOJCIECH ADAM
Za wysoce profesjonalne prowadzenie budowy, dobrą organizację i koordynację wykonania 
Galerii Handlowej Wiślanka w Żorach.

Głównym celem konkursu 
jest promocja osiągnięć 
twórców nowoczesnych, 

ciekawych technicznie rozwią-
zań w projektach budowlanych 
oraz nowoczesnych rozwiązań 
techniczno-technologicznych 
procesu realizacji budowy, 
a także promocja dobrej orga-
nizacji i jakości robót.

Konkurs dotyczy obiektów 
zaprojektowanych lub zrealizo-
wanych przez naszych członków, 
albo z ich udziałem, na terenie 
kraju w roku poprzedzającym rok 
ogłoszenia konkursu. 

W Regulaminie konkursu usta-
nowiono 3 kategorie: 

1. PROJEKTANT ROKU,
2. KIEROWNIK BUDOWY ROKU,
3. INSPEKTOR NADZORU ROKU.

Tytuł „Inżynier Roku” może 
być przyznany dla następujących 
obiektów: 
•  obiekty kubaturowe i inne inży-

nierskie, 
•  obiekty liniowe (infrastruktura). 

Zgodnie z Regulaminem do 
konkursu można zgłaszać wy-
łącznie osoby, które są czynnymi 
członkami ŚlOIIB w Katowi-
cach i brały czynny udział przy 
realizacji obiektu budowlanego 
lub jego projektu. Dopuszcza 
się zgłoszenie zespołu projek-

towego, grupy składającej się 
z kierownika budowy i kierow-
ników robót lub zespołu inspek-
torów nadzoru inwestorskiego, 
którzy brali czynny udział przy 
realizacji w pewnej części tego 
samego obiektu budowlanego. 
Warunkiem udziału w konkursie 
było przesłanie wniosku w formie 
pisemnej, zgodnie z przyjętym 
Regulaminem.

Komisja konkursowa powo-
łana uchwałą Rady ŚlOIIB na 
kadencję 2018-2022 dokonała 
oceny nadesłanych 10 wniosków 
spełniających regulaminowe wy-
magania i wyłoniła następujących 
zwycięzców.

   Waldemar Szleper
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•  Długość przebudowanych dróg woje-
wódzkich: 1,87 km,

•  Długość wybudowanych dróg woje-
wódzkich: 3,82 km.

ZADANIE SKŁADAŁO SIĘ 
Z DWÓCH ETAPÓW: 

I ETAP - budowa obwodnicy miejsco-
wości Dobrodzień.
Klasa drogi: G, Kategoria ruchu KR 
5, średnica zewnętrzna ronda 45 m 
(skrzyżowanie DW 901 z ul. Opolską).

II ETAP: budowa ronda turbinowego 
na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 46 
i drogą wojewódzką nr 901.

Klasa drogi DK/DW: GP/G, Katego-
ria ruchu KR 6, średnica zewnętrzna 
ronda 50 m (skrzyżowanie DW 901 
z DK 46).

W ramach zadania wybudowano 
obwodnicę miejscowości Dobrodzień 
w nowym śladzie drogi o długości 3,82 
km wraz z przebudową istniejącej drogi 
wojewódzkiej nr 901 o długości 1,87 km, 
na odcinku od połączenia obwodnicy 

z drogą wojewódzką do Bzinicy Starej 
oraz budową ronda turbinowego na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i dro-
gi wojewódzkiej nr 901 w km 15+810 
w m. Dobrodzień. Wykonano budowę 
odwodnienia drogowego, ciągu pieszo-
-rowerowego oraz chodników, budowę 
zatok autobusowych, stanowisk do 
ważenia pojazdów, zjazdów do nieru-
chomości, elementów BRD, ekranów 
akustycznych, przepustów pod zjazda-
mi, budowę przejazdu gospodarczego 
oraz infrastrukturę towarzyszącą. 

Wykonano prace na dwóch obiektach: 
Prinz Schoenaich (obiekt nr 7) i Warsz-
tat Elektryczny (obiekt nr 9). Proces 
inwestycyjny obejmował wykonanie 
prac budowlanych, konserwatorskich 
wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Realizowany był w ramach projektu 
„Rewitalizacja i udostępnienie po-
przemysłowego Dziedzictwa Górnego 
Śląska". 

Obiekt Prinz Schoenaich o funkcji 
wystawienniczej (dawniej budynek 
maszynowni szybu Prinz Schoenaich, 
jeszcze wcześniej budynek skraplarni). 

PODSTAWOWE PARAMETRY 
TECHNICZNE: 
•  powierzchnia działki budowlanej: 

29 331,00 m2 (pow. terenu obj. decy-
zją o pozwoleniu na budowę),

•  powierzchnia zabudowy: 259,66 m2, 
•  kubatura budynku: 1 998,10 m3, 
•  powierzchnia użytkowa: 423,80 m2. 

Obiekt składa się z dwóch, połączo-
nych wcześniej funkcjonalnie i technicz-
nie części - budynku maszynowni szy-
bu Prinz Schoenaich (obiekt nr 7) oraz 
pomieszczeń zagłębionych w gruncie 
pomiędzy murem oporowym a piwni-
cami budynku Prinz Schoenaich (obiekt 
nr 7A). Na etapie prac obiekty zostały 

rozdzielone i są zarówno funkcjonalnie 
jak i technicznie niezależne. W związku 
z zabytkowym charakterem obiektu 
najważniejszym założeniem formalnym 
przy przedmiotowym projekcie było 
uwzględnienie w maksymalnym stop-
niu wytycznych Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków oraz wniosków 
i zaleceń z badań architektonicznych. 
Ponadto, jeśli chodzi o formę zewnętrz-
ną obiektu, zdecydowano o odsłonięciu 
pierwotnej ceglanej elewacji budynku, 
nawiązującej do elewacji obiektów 
bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

Budynek pracowni konserwatorskiej 
- warsztatu konserwatorskiego jak 
również częściowo otwartej pracowni 
z wydzieloną częścią ekspozycyjną 
dostępną dla turystów (dawniej budy-
nek warsztatu elektrycznego (wcześniej 
skraplarni). 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
•  powierzchnia działki budowlanej: 

29 331,00 m2 (pow. terenu obj. decy-
zją o pozwoleniu na budowę), 

•  powierzchnia zabudowy: 430,60 m2, 
•  kubatura budynku: 3 199,93 m3, 
•  powierzchnia użytkowa: 530,30 m2. 

Obiekt składa się z trzech (powsta-
łych w różnym czasie) połączonych 

funkcjonalnie i instalacyjnie części, 
częściowo podpiwniczony. Proces 
budowlany wymagał wyjątkowego 
zaangażowania, wiedzy technicznej 
oraz szczególnego podejścia do 
zabytkowej struktury obiektów, aby 
zarówno rozwiązania techniczne jak 
i materiałowe podkreślały wyjątkowość 
miejsca, a nie zaburzały odbioru, speł-
niając jednocześnie restrykcyjne normy 
i wytyczne wynikające z przepisów 
prawa. Przykładowe prace to: odtwo-
rzenie dachu stalowego łukowego 
pokrytego blachą falistą na budynku 
nr 9, wyposażenie obiektów w dźwig 
osobowy oraz towarowy (budynki nr 7 
i 9), wykonanie przeszklonej posadzki 
nad komorą maszyny wyciągowej do 
celów ekspozycyjnych (budynek nr 7), 
ocieplenie ścian od strony wewnętrz-
nej w technologii Multipor, renowacja 
i odtworzenie elewacji w nawiązaniu 
do formy pierwotnej na podstawie 
odkrywek oraz dokumentacji archiwal-
nej (elewacje klinkierowa i szachulco-
wa). Z uwagi na zabytkowy charakter 
budynków, pierwotnie ich przemysłowe 
przeznaczenie oraz zły stan technicz-
ny, konieczne było niestandardowe 
podejście w trakcie prac inspektorów 
nadzoru inwestorskiego działających na 
rzecz inwestora - Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu.

OBIEKTY LINIOWE (INFRASTRUKTURA)
KATEGORIA 2 - KIEROWNIK BUDOWY/ROBÓT 2020 
PIOTR PIOTROWSKI
Za dobrą organizacje robót, odpowiedzialne i wzorowe pełnienie funkcji kierownika budowy: 
Obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Poprawa dostępności do węzłów 
autostrady A4: Gogolin i Olszowa. 

OBIEKTY KUBATUROWE I INNE INŻYNIERSKIE
KATEGORIA 2 - INSPEKTOR NADZORU 2020 
ZESPÓŁ: BOGDAN WYDMAŃSKI, KAMIL KALISZ, PIOTR HEPA
Za wybitnie kompetentną, bardzo dobrą współpracę wszystkich specjalności oraz sumienną 
realizację kompleksu: Prinz Schoenaich i Warsztatu Elektrycznego - wykonanie prac budow-
lanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja 
i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska".
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Wodociąg w Zawadzie przy 
ul. Botanicznej został wykonany 
z rur PE 100 SDR 11/RC d 180 mm, 
długości 930 m, metodą bezwyko-
pową, odebrany protokołem odbioru 
technicznego w dniu 03.12.2020 
r. i włączony do sieci. Wodociąg 

w Osinach w ul. Częstochowskiej, 
droga wojewódzka 791, wykonano 
z rur PE100SDR 11/RC d 180 mm, 
długości 1917,8 m. Terminy wykona-
nia robót przy budowie wodociągu 
były uzależnione od przekazania 
terenu przez generalnego wyko-

nawcę przebudowy na tym odcinku 
drogi 791. Pomimo tego sieć główna 
została wykonana w 2020 roku. Sieć 
wodociągowa wszystkich odcinków 
została wykonana, za wyjątkiem 
kilku małych odcinków, metodą bez-
wykopową przewiertem sterowanym.

Estakada El, przeprowadzającą 
obwodnicę miasta Bolków nad doliną 
dopływu Rochowickiej Wody i linią 
kolejową PKP Malczyce - Marciszów 
w km 7+88CK8+220 o następujących 
parametrach: ustrój nośny dziesięcio-
przęsłowy, ciągły, płytowo-belkowy 
z betonu sprężonego, klasa obciążeń 
A, całkowita długość obiektu 340,46 m, 
rozpiętość przęseł 24,28–32,50 m, 
szerokość estakady 13,46 m, kąt skosu 
90°, posadowienie bezpośrednie na 
podłożu wzmocnionym kolumnami 
DSM. Filary były bardzo wysokie 

dochodzące do 14 m. Trzy środkowe 
filary średnicy 1000 mm były bez 
łożysk ze sztywnym połączeniem 
z ustrojem nośnym. Zamontowane 
łożyska są produkcji Fressynet’a. Esta-
kada była w łuku poziomym i bardzo 
dużym spadku podłużnym. Techno-
logia betonowania ustroju nośnego 
odbywała się w pięciu etapach po dwa 
przęsła. Sprężanie kabli po osiągnięciu 
80% wytrzymałości gwarantowanej 
i 7 dniach, naprzemiennie. Pierwszy 
etap połowa kabli. Druga połowa kabli 
była sprężana po kolejnym etapie 

betonowania ustroju. Kable sprężone 
po pierwszym etapie z następnym 
były łączone systemowymi łącznikami 
firmy DSI. Zamontowane dylatacje 
są firmy ICPRM z wyciszeniem górą 
ze względu na migrujące zwierzęta 
pod obiektem. Na całej długości 
obiektu obustronnie zamontowane są 
ekrany przeciwaerozolowe zgodnie 
z decyzją środowiskową. Na dojaz-
dach ze względu na ukształtowanie 
terenu i wysokie nasypy wykonano 
mury oporowe w technologii gruntu 
zbrojonego.

OBIEKTY LINIOWE (INFRASTRUKTURA)
WYRÓŻNIENIE - KATEGORIA 3 - INSPEKTOR NADZORU 2020 
ALOIZY SAWICKI
Za specjalistyczne, odpowiedzialne i dobre rozeznanie uzbrojenia terenu w ramach pełnie-
nia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: Wodociągu w Kamienicy Polskiej, 
w ul. Magazynowej, metodą bezwykopową. 

OBIEKTY LINIOWE (INFRASTRUKTURA)
KATEGORIA 3 - INSPEKTOR NADZORU 2020
MARZENA TEPER
Za solidną współpracę z pozostałymi branżami, pełnienie nadzoru inwestorskiego robót 
mostowych na słabych gruntach nośnych: Estakady El, przeprowadzającej obwodnicę miasta 
Bolków nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i linią kolejową PKP Malczyce - Marciszów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas XXIII Gali Budownictwa 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w dniu 19 listopada 2021. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PZITB 
„BUDOWA ROKU – 2020”

Przedmiotem konkursu 
są obiekty budowlane 
lub proces inwestycyjny 

(również modernizacyjny) ze 
wszystkich rodzajów budow-
nictwa.

Zgłoszeń do konkursu mogą 
dokonywać uczestniczące 
w procesie budowlanym jed-
nostki z polską osobowością 
prawną, a więc inwestorzy 
bezpośredni przygotowujący 

inwestycję do realizacji (w tym 
deweloperzy lub służby samo-
rządów terytorialnych) oraz 
wykonawcy robót budowlano-
-montażowych - generalni lub 
główni. Nagrody i wyróżnienia 
są przyznawane jednostkom 
zgłaszającym. Czynny udział 
w pracach konkursu biorą 
członkowie ŚlOIIB: Waldemar 
Szleper, Urszula Kallik i Przemy-
sław Pępek - członkowie Sądu 

Konkursowego. 
W XXXI edycji konkursu 

nagrody przyznane zostały 
w ośmiu kategoriach. Nagrodzo-
ne budowy charakteryzują się 
wysoką jakością wykonania, 
nowoczesnymi - często innowa-
cyjnymi - rozwiązaniami techno-
logicznymi, spełniają najwyższe 
standardy organizacji pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Tytuł BUDOWA ROKU 2020 otrzymały budowy które spełniły kryteria konkursowe na bardzo wysokim 
poziomie i zdobyły w swojej grupie nagrodę I stopnia.

NAGRODZONE BUDOWY Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NAGRODA I STOPNIA – OBIEKTY BIUROWE (GRUPA III)

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY FIRMY PRESS GLASS wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu w Konopiskach przy ul. Golfowej 19

NAGRODA I STOPNIA – OBIEKTY PRZEBUDOWANE I REWITALIZOWANE (GRUPA VI)

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ZABRZU przy ul. Stalmacha 7

28 września 2021 odbyła się w budynku Naczelnej Organizacji Technicz-
nej w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie PZITB 
„Budowa Roku 2020”. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inży-
nierów i Techników Budownictwa, a współorganizatorami: Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii oraz Główny Urzędu Nadzoru Budowlanego.

   Waldemar Szleper

Inwestor: Press Glass S.A., Konopiska
Generalny wykonawca: Kompleksowa Obsługa Budownictwa 
KOBNEXT Sp. z o.o., Częstochowa
Jednostka projektowa: Konior Studio Tomasz Konior, Katowice
Kierownik budowy: Dominik Flis
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Szczepański
Główni projektanci: dr inż. arch. Tomasz Konior (architektura, 
konstrukcja), mgr inż. Piotr Śliwiński (konstrukcja)
Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek składa się z części biurowej trzykondygnacyjnej oraz technicznej 
jednokondygnacyjnej. Bryła części biurowej jest zbudowana na rzucie 
trójkąta równobocznego, z wewnętrznym dziedzińcem w formie mniejszego 
obróconego trójkąta, w którym zaaranżowano ogród z roślinami i drzewami. 
Bryła części technicznej wtapia się w krajobraz, rozwarstwiając się w formie 
trzech kaskadowo obniżających się murów oporowych, wyznaczających gra-
nice trzech donic wypełnionych zielenią. Wyżej, na tarasach dla pracowni-
ków, nasadzono zieleń. Budynek biurowy jest posadowiony bezpośrednio na 

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, 
Zabrze
Generalny wykonawca: PPHU ROBIREX Roman Biernacki, 
Gliwice, Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian 
Świącik, Częstochowa
Jednostka projektowa: Projekt Plus Architekci S.C. G. Tkacz, 
T. Borkowski, Zabrze
Kierownicy budowy: mgr inż. Maurycy Suchanek, 
mgr inż. Norbert Wiesner, mgr inż. Alicja Kuchcik
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Popczyk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz, 
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski (architektura), 
mgr inż. Krzysztof Siodmok (konstrukcja)
Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Centrum jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym na cele 
społeczno-kulturalne. Będą w nim prowadzone działania ukierunkowa-
ne na integrację mieszkańców przez specjalistów, a także przez samych 
mieszkańców. Budynek wykonany w całości w technologii tradycyjnej. 
Renowację budynku przeprowadzono z uwzględnieniem założeń kon-
serwatorskich. Strefa wejściowa to spektakularny otwarty trzykondy-
gnacyjny hol główny ze szklanymi pomostami. Łączą one poszczególne 
kondygnacje biur oraz podkreślają jego lekkość. Nawierzchnia podłogi 
parteru w obrębie holu i strefy zewnętrznej dziedzińca jest wykona-
na z cegły klinkierowej, układanej w jodełkę. Nawiązuje to m.in. do 
historycznych motywów nawierzchni dróg w Zabrzu i Bytomiu przed 
II wojną światową, a obecnie na terenie Parku Śląskiego w Chorzo-
wie. W całym budynku dominuje klinkier. Przeciwległa ściana w holu 
wykonana z dyli szklanych jest jego przeciwwagą, rozświetla wnętrze 
i nadaje mu lekkości. Charakterystycznym elementem wyróżnionym 
w holu jest suwnica, która stała się symbolem technologii przemysło-
wej ubiegłego wieku. Strefy biur Centrum Usług Społecznych znajdują 
się w dwóch segmentach dostępnych bezpośrednio z zewnątrz 
oraz z wykorzystaniem dźwigu osobowego usytuowanego w holu. 
W wyniku renowacji przywrócono dawny kształt, formę zabudowy 
i układ okien. Odnowiono elementy zdobień, zachowano pierwotny 
układ wiązań cegieł w częściach przebudowywanych, przywrócono 
pierwotne założenia urbanistyczne w zagospodarowaniu terenu. Układ 
komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi oraz strefy wejściowe do 
obydwu segmentów dostosowano do współczesnych wymagań. Ciągi 

płycie fundamentowej, a budynek techniczny wraz z łącznikiem – na stopach 
i ławach fundamentowych. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna 
o układzie nośnym słupowo-płytowym, usztywnionym ścianami trzonów ko-
munikacyjnych. Ściany zewnętrzne są w pełni przeszklone, zapewniając bardzo 

dobre oświetlenie pomieszczeń biurowych. Do wykończenia budynku użyto 
materiałów naturalnych, takich jak drewno, szkło, metal i kamień. Wszystkie 
instalacje są zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań w zakresie ener-
gooszczędności i ekologii. Budynek z racji swojego położenia (pole golfowe 

w Konopiskach) charakteryzuje się unikatową formą architektoniczną. 
Wtapia się harmonijnie w otaczający krajobraz. Powierzchnia zabudowy 
wynosi 2943,00 m2, powierzchnia użytkowa 5741,90 m2, a kubatura budynku 
19 998,76 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy. 

piesze, podobnie jak w holu wejściowym, mają nawierzchnię z cegły 
klinkierowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 857,00 m2, powierzchnia 
użytkowa 1782,73 m2, a kubatura budynku 10 582,50 m3. 
Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy. 

W artykule wyko-
rzystano materiał 
z katalogu konkur-
sowego Konkursu 
PZITB „Budowa 
Roku 2020”
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NAGRODA I STOPNIA – OBIEKTY OCENIANE INDYWIDUALNIE (GRUPA VIII)

ZBIORNIK RETENCYJNY RACIBÓRZ DOLNY w Raciborzu

NAGRODA III STOPNIA – OBIEKTY PRZEBUDOWANE I REWITALIZOWANE (GRUPA VI)

ŻŁOBEK MIEJSKI W ZABRZU przy ul. M. Niedziałkowskiego 2
NAGRODA II STOPNIA – OBIEKTY PRZEBUDOWANE I REWITALIZOWANE (GRUPA VI)

OBIEKT PRINZ SCHOENAICH I WARSZTAT ELEKTRYCZNY – wykonanie prac budowlanych, 
konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udo-
stępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w Zabrzu przy ul. Wolności 410

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: JV Haskoning DHV Nederland B.V.,
DHV Hydroprojekt sp. z o.o. Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Uziałko
Inspektor nadzoru: mgr inż. Artur Bubel
Główny projektant: mgr inż. Jerzy Matuszewski
Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zbiornik został zaprojektowany jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie 
wypełniony wodą wyłącznie w przypadku powodzi. W przypadku nadejścia 
fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar o powierzchni około 
600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po 
Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywiołem blisko 2,5 mln mieszkańców 
w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Budowlę przelewowo-
-spustową wyposażono w sześć zasuw głównych, których praca będzie się 
odbywała mechanicznie oraz automatycznie. Zbiornik Racibórz Dolny ma 

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, 
Zabrze
Generalny wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany 
PLAST-BUD Mariusz Dawidowski, Gliwice
Jednostka projektowa: MERITUM PROJEKT Monika Totoś, 
Gliwice
Kierownik budowy: mgr inż. Arkadiusz Zienć
Inspektor nadzoru: mgr inż. Grzegorz Gwiazda
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Kruszyński 
(architektura), mgr inż. Michał Wałkuski (konstrukcja)
Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Budynek składa się z części wyższej trzykondygnacyjnej (piwnica, 
parter i piętro), wzniesionej około 1896 r., z mieszkaniami dla urzędni-
ków huty Donnersmarcka i części niższej dwukondygnacyjnej (parter 
i piętro), wybudowanej na początku XX wieku, z przeznaczeniem na 
restaurację. Pierwotnie obie części były połączone jedynie w przyzie-
miu. Obiekt wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie, a przed re-
montem był użytkowany jako mieszkalny. Obecnie obiekt pełni funk-
cję żłobka dla 40 dzieci, podzielonych na 4 grupy. Grupy na parterze 
mają po 12 dzieci, a na pierwszym piętrze – po 8 dzieci. Każda z grup 
ma do dyspozycji dwie sale – pobytu i wypoczynku oraz łazienki. 
W części piwnicznej znajduje się kuchnia wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi i technicznymi. Ściany nośne budynku są murowane 
z cegły ceramicznej pełnej. Fundament jest murowany z kamienia 
polnego, podbity ścianami żelbetowymi. Elewacja frontowa budyn-
ku wyższego oraz wszystkie elewacje budynku niższego zostały 
odrestaurowane wraz z detalami architektonicznymi i docieplone od 
wewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi. Pozostałe elewacje ocie-
plono (system BSO) i pokryto tynkiem cienkowarstwowym. Strop nad 
piwnicą jest odcinkowy na szynach S30. Został wzmocniony płytą 
żelbetową z żebrami. Strop drewniany (zniszczony) nad parterem wy-
mieniono na gęstożebrowy z belkami sprężonymi. Nad niższą częścią 
budynku wykonano stropodach ocieplony płytami styropianowymi 
i pokryty papą. Konstrukcję dachu nad częścią wyższą wymieniono 
na nową drewnianą jętkową, pokrytą blachą. Dach ocieplono wełną 
mineralną. Powierzchnia zabudowy wynosi 444,80 m2, powierzchnia 
użytkowa 683,70 m2, a kubatura budynku 2386,31 m3. Całość prac 
wykonano w ciągu 17 miesięcy.  

Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DO-
MBUD” Spółka Akcyjna, Katowice
Organizator: Miasto Zabrze i Województwo Śląskie
Jednostka projektowa: Elpro-7 Sp. z.o.o., Zabrze
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Chmieliński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogdan Wydmański
Główni projektanci: mgr inż. arch. Walenty Wróbel 
(architektura), mgr inż. Dariusz Zarębski (konstrukcja)
Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

W ramach inwestycji zbudowano dwa obiekty: Prinz Schoenaich (nr 7) 
i Warsztat Elektryczny (nr 9). Obiekty są częścią unikatowego w skali 
Europy kompleksu dawnej Kopalni Królowa Luiza. Wszelkie prace 
budowlane i konserwatorskie wykonano z poszanowaniem walorów 
historycznych oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Obiekt Prinz Schoenaich to budynek dawnej maszynowni szybu o tej 
nazwie, przekształcony w wyniku rewaloryzacji na obiekt o funkcjach 
wystawienniczych. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, zastoso-

powierzchnię 26,3 km2 i pomieści 185 mln m3 wody. Objętość obiektu będzie się 
stopniowo powiększać do 300 mln m3 ze względu na wydobywane w czaszy 
kruszywo. Elementy budowlane polderu stanowią: zapora czołowa wraz 
z budowlą przelewowo-spustową, zapora lewobrzeżna wraz z urządzeniami 

wano ściany murowane, stropy żelbetowe monolityczne, poddano na-
prawie i konserwacji więźbę dachową drewnianą, zastosowano otwory 
i nadproża stalowe. Klatka schodowa jest dwubiegowa, żelbetowa 
monolityczna. Warsztat Elektryczny w wyniku rewaloryzacji przystoso-
wano do funkcji pracowni konserwatorskiej – warsztatu konserwator-
skiego, jak również częściowo otwartej pracowni z wydzieloną częścią 
ekspozycyjną dostępną dla turystów. Zgodnie z zaleceniami konserwa-
torskimi zachowano pierwotne rozwiązania konstrukcyjno-materiało-
we jako dominujące. Dokonano rewaloryzacji i konserwacji istniejącej 
elewacji szachulcowej, stalowej antresoli, stropów odcinkowych na 
belkach stalowych. Dołożono wszelkich starań, aby obiekty zachowały 
cechy charakterystyczne, z jednoczesnym spełnieniem restrykcyjnych 
wymagań dotyczących budynków współczesnych w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego, układu komunikacyjnego, dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Zmieniono też funkcje obiektów, zapewniając 
dostęp publiczności, a nie tylko pracowników. Powierzchnia zabudowy 
wynosi 259,66 m2 (nr 7) + 430,60 m2 (nr 9), powierzchnia użytkowa 
423,80 m2 (nr 7) + 530,30 m2 (nr 9), a kubatura budynków 1998,10 m3 
(nr 7) + 3199,93 m3 (nr 9). Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy. 

towarzyszącymi, zapora prawobrzeżna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
zaplecze eksploatacyjne zbiornika, czasza zbiornika z wyspami i kompensacją 
przyrodniczą. Podstawowe parametry techniczne zbiornika są następujące: 
poziom korony zapory 197,50 m n.p.m., maksymalny poziom piętrzenia 195,20 

m n.p.m., objętość wody przy maksymalnym piętrzeniu 185,00 mln m3, mak-
symalna powierzchnia zwierciadła wody 26,3 km2, długość całkowita zapór 
ziemnych 22,4 km, maksymalna wysokość zapór ziemnych 11,1 m. Powierzch-
nia zabudowy wynosi 26,3 km2. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy. 



powiedzialną rolę pełni w życiu 
obywateli inżynier budownictwa, 
wykonujący zawód zaufania 
publicznego. Dlatego przez 
wiele miesięcy bardzo sumiennie 
przygotowywano się w ŚlOIIB 
do tego wydarzenia, m.in. przez 
akcję informacyjną w urzędach, 
biuletynie izbowym, na stro-
nie internetowej i Facebooku. 
W ramach promocji wydarzenia 
przekazywano mieszkańcom 
województwa śląskiego informa-
cje poprzez strony internetowe 
starostw powiatowych, urzędów 

miast i stowarzyszeń naukowo-
-technicznych oraz przez wy-
dawane przez nich czasopisma. 
Były również plakaty informu-
jące o wydarzeniu i komunikaty 
lub wywiady nadawane w lokal-
nych rozgłośniach radiowych.

Podsumowanie akcji Dzień 
Otwarty Inżyniera Budownictwa 

w skali kraju było jednym 
z punktów obrad Krajowej Rady 
PIIB 20 października 2021; 
relacja znajduje się na stronie 
internetowej PIIB: https://www.
piib.org.pl/aktualnosci/informa-
cje-biezace/4726-dzien-otwarty-
inzyniera-budownictwa-podsu-
mowanie-akcji  
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DZIEŃ OTWARTY 
INŻYNIERA 
BUDOWNICTWA
25 września 2021 odbyło się ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem: 
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont 
Twojego obiektu”. W tym dniu członkowie samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa dyżurowali w wyznaczonych punktach 
konsultacyjnych, aby udzielać porad w zakresie budowy, rozbudowy, 
eksploatacji lub remontu obiektu budowlanego.

 Maria Świerczyńska

Do akcji, którą wspierał 
prezes Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynie-

rów Budownictwa, przystąpiły 
wszystkie okręgowe izby inży-
nierów budownictwa.

Patronat nad nią objęły Mini-
sterstwo Rozwoju i Technologii 
oraz Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego. Na terenie całej Pol-
ski w godzinach od 900 do 1600 
działało kilkadziesiąt wielobran-
żowych zespołów konsultantów, 
którzy udzielali porad i odpo-
wiadali na pytania z zakresu 
konstrukcji, instalacji sanitarnych 
i elektrycznych, a także z zakre-
su przepisów prawa.

W Śląskiej OIIB punkty konsul-
tacyjne zorganizowano w ramach 
placówek terenowych i punktu 
informacyjnego, a więc w Bielsku-
-Białej, Częstochowie, Gliwicach, 
Katowicach i Rybniku. We wszyst-
kich punktach działały kilku-
osobowe zespoły konsultantów 

złożone z ekspertów w dziedzinie 
konstrukcji, instalacji sanitarnych 
i elektrycznych oraz regulacji 
prawnych; w sumie w ŚlOIIB dy-
żurowało 49 konsultantów. Każdy 
korzystający z porad otrzymał 
wyczerpujące informacje oraz 
wrześniowy numer „Inżyniera 

Budownictwa”, zawierający liczne 
artykuły dotyczące wydarzenia.

Akcja „Dzień Otwarty Inżynie-
ra Budownictwa”, adresowana 
głównie do indywidualnych 
inwestorów – osób planują-
cych zakup, budowę lub re-
mont własnego domu, a także 
do przedstawicieli wspólnot 
mieszkaniowych, miała na 
celu - obok pomocy w rozwią-
zywaniu problemów technicz-
nych lub objaśnianiu procedur 
prawnych - uświadomienie 
społeczeństwu, jak ważną i od-
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Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa  informacjeinformacje  Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

AKCJA „DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA”, 
ADRESOWANA GŁÓWNIE DO INDYWIDUALNYCH 
INWESTORÓW (...), A TAKŻE DO PRZEDSTAWICIELI  
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ... 



konkurs fotograficzny wydarzeniawydarzenia  konkurs fotograficzny
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11. edycja Konkursu ŚlOIIB Tomasz Radziewski
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Do tegorocznego konkursu „Fotografujemy budownictwo 2021” 27 członków 
Śląskiej OIIB nadesłało 90 zdjęć: w kategorii „Budynki, budowle, budowy ze 
Śląska” 30 zdjęć, w kategorii „Budynki, budowle, budowy z Polski” 32 zdjęcia 
i w kategorii „Budynki, budowle, budowy ze świata” 28 zdjęć. Jury konkursowe 
w składzie: Tomasz Radziewski – przewodniczący, Stanisława Franusiak – 
sekretarz oraz Józef Kluska i Roman Hryciów (konsultant fotograficzny z Black 
Colour Studio z Bielska Białej) – członkowie przyznało zgodnie z regulaminem 
po 3 nagrody w każdej z 3 kategorii oraz 3 wyróżnienia. Niestety dla wielu 
interesujących zdjęć zabrakło nagród lub wyróżnień.

w

we

m 2021
Śląsk Polska

FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO

II MIEJSCE 
„Mnogość budynków” - fragmenty budynków 
w Katowicach, ul. Uniwersytecka
autor Wojciech Pieroszkiewicz

I MIEJSCE 
„Budowa hali logistycznej” - centrum logistyczne 
LM w miejscowości Piątek, woj. łódzkie
autor Michał Szydło

I MIEJSCE 
„Sen Baryki” - kopuła ronda i budowane wieżowce za nim, Katowice

autor Rajmund Mann

III MIEJSCE 
„Betonowa pergola” - wnętrze budynku 

składające się z słupów i belek betonowych 
oraz czarnej posadzki, Lublin

 autor Adam StawickiIII MIEJSCE 
„Dworzec w Rudzie Śl. Chebzie” 

- peron dworca kolejowego w Chebziu, Ruda Śląska
autor Łukasz Nowak

II MIEJSCE 
„Na prawo most, na lewo most” 
- pylony mostu na rzece Wiśle w Krakowie
autor Arkadiusz Palka



wydarzenia  konkurs fotograficzny
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Świat

Wyróżnienia

I MIEJSCE 
„Na tle bazaltowej góry” - kościół ewangelicko-augsburski 

Reyniskirkja, miasteczko Vik na południu Islandii 
autorka Maria Świerczyńska

 „Wyche Pavilion” - Centrum Pokoju położone 
w starym mieście w Greanville, USA
autor Michał Traczyk

 „La grande bellezza” - widok na barokowe 
kamienice w centrum miasta w dniu dorocznego 
święta, plac w Palermo, Włochy
autor Łukasz Raducki

 „To nie Bristol, to Katowice” - widok 
na rzekę Rawę z al. Korfantego, Katowice
autorka Justyna Wieczorek

II MIEJSCE 
„Fala na dachu” - Aquatics Centre w Londynie
autor Arkadiusz Palka

LaLa ggrarandndee bebellllezezzaza” -- wiwidodokk nana bbararokokowowee

WyWychchee PaPavivililionon” -- CeCentntrurumm PoPokokojuju ppołołożożononee ToTo nnieie BBririststolol toto KKatatowowicice”e -- wwididokok

III MIEJSCE 
„Pod parasolem” - widok kopuły Sony Center 

od środka i jednego z budynków pod nią, Berlin
autor Rajmund Mann

II REGATY ŻEGLARSKIE ŚlOIIB
w Pławniowicach

O 9.30 regaty otworzył 
przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwow-

ski. W zawodach brało udział 
dziesięć 3-osobowych załóg, 
w tym dwie załogi uczestniczą-
ce w regatach ŚlOIIB gościnnie 
- z Dolnośląskiej i Opolskiej 
OIIB.

W planie było 6 biegów, 
jednakże ze względu na warunki 
pogodowe odbyły się tylko 3, 
więc zawody zakończyły się już 
o 13.30 - przed planowanym 
czasem. Zawody nadzorował 
Piotr Czornik ze Stowarzyszenia 

Żeglarskiego SZKWAŁ, a obser-
wowali je wraz z R. Karwowskim 
przewodniczący Opolskiej OIIB 
Adam Rak, przewodniczący OKK 
ŚlOIIB Franciszek Buszka oraz 
odpowiedzialni za przygotowa-
nie regat - zastępca przewod-
niczącego Rady ŚlOIIB Tomasz 
Radziewski, opiekun PT Gliwice, 
i członek Rady ŚlOIIB Tadeusz 
Sopata.

Wszyscy uczestnicy regat 
otrzymali medale i zestawy 
upominkowe, a załogi które 
zajęły miejsca 1 - 3 również 
zwycięskie statuetki. 

Miejsce 1 - zespół w składzie: sternik Łukasz Łada oraz pozostali 
członkowie załogi - Bartłomiej Spendel i Dawid Froniewski.
Miejsce 2 – zespół w składzie: sternik Sebastian Skibiński 
oraz pozostali członkowie załogi – Marcin Niemiec i Rafał Sykulski.
Miejsce 3 – zespół w składzie: sternik Anna Górzyńska 
oraz pozostali członkowie załogi- Marek Brodala i Maciej Brodala.

PIERWSZE 3 MIEJSCA WYWALCZYŁY 
NASTĘPUJĄCE ZAŁOGI Z ŚlOIIB:

Maria Świerczyńska

Na Zalewie Pławniowickim w powiecie gliwickim odbyły się 11 września 
2021 po raz drugi regaty żeglarskie o Puchar Przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, zorganizowane dla członków ŚlOIIB przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Gliwicach. 
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II Regaty Żeglarskie ŚlOIIB w Pławniowicach wydarzenia



wydarzenia  XII Turniej Par ŚlOIIB w Brydżu Sportowym

XII TURNIEJ PAR ŚlOIIB
W BRYDŻU SPORTOWYM 

Organizację merytoryczną 
powierzono Śląskiemu 
Związkowi Brydża Spor-

towego, a turniej prowadził pre-
zes ŚZBS Ryszard Łazikiewicz. 
W rozgrywkach wzięło udział 12 
par z Bielska-Białej, Jastrzębia, 
Katowic, Sosnowca i Tychów.

Rozegrano 27 rozdań w tur-
nieju par na zapis maksymalny. 
Po każdej rundzie wyniki poda-
wane były na bieżąco. Zwycię-
żyła para Jerzy Ujma-Agnieszka 
Pietrzyk z Jastrzębia, która 
przez większość turnieju była 
na prowadzeniu. Dwa następne 
miejsca zajęły pary w Bielska-
-Białej Kazimierz Cios-Leszek 

Krzeczek i Marian Gacek-Jerzy 
Mojżesz. Tuż za podium znala-
zła się para Tadeusz Dudziak-
-Janusz Kozula z Bielska-Białej. 
Turniej odbył się w miłej, kole-
żeńskiej i sportowej atmosferze, 
było sporo emocji i dyskusji. Na 
zakończenie rozdano pucha-
ry i nagrody, które wręczyli 
przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski i z-ca 
przewodniczącego rady Józef 
Kluska. Puchar za zwycięstwo 
przyznano pierwszej parze, 
a nagrody rzeczowe pierwszym 
sześciu parom. Pierwsze trzy 
pary otrzymały również meda-
le. Tradycyjnie przyznano dwa 

dodatkowe puchary - najwyżej 
sklasyfikowanej brydżystce 
Agnieszce Pietrzyk oraz najwy-
żej sklasyfikowanemu bry-
dżyście niestowarzyszonemu 
Krzysztofowi Ciesińskiemu.

Po dwunastu turniejach 
ŚlOIIB w brydżu sportowym pro-
wadzona klasyfikacja generalna 
przedstawia się następująco: 
1. Kazimierz Cios (200 pkt.), 
2. Jerzy Ujma (161,5 pkt.), 
3.  Tadeusz Szendzielarz (133,5 

pkt.).
Dziękując uczestnikom za 

udział w turnieju organizatorzy 
zapraszają na następne spotka-
nie w przyszłym roku. 

Janusz Kozula

Kolejny raz Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej zorgani-
zowała turniej brydżowy dla członków ŚlOIIB, który odbył się 
w 28 września 2021 w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.

  PRENUMERATA

Przypominamy o możliwości prenumeraty jednego czasopisma branżowego przez każdego czynnego członka 
Izby, za pośrednictwem Biura ŚlOIIB; szczegóły na stronie internetowej: www.slk.piib.org.pl

XI MIĘDZYNARODOWE 
ZAWODY PŁYWACKIE
„Masters” 2021

W zawodach rozgry-
wanych w 6 kate-
goriach wiekowych 

uczestniczyło 13 drużyn. 
Zgodnie z regulaminem każdy 
z zawodników mógł wybrać 
dwie spośród 8 konkurencji 
indywidualnych: 25 m lub 50 m 
stylem dowolnym lub klasycz-
nym, a w przypadku liczniejszej 
drużyny startować dodatkowo 
w trzech sztafetach 4 x 25 m 
(kobiet, mężczyzn, mix 
– 2 kobiety i 2 mężczyzn).
Śląską OIIB reprezentowało 

9 osób. Skład 8-osobowej dru-
żyny stanowili: Czesława Bella, 
Edyta Dziedzic-Mania, Sylwia 
Jarka, Maria Świerczyńska, 
Tomasz Bosowski, Włodzimierz 
Bosowski, Wiesław Kornicki 
i Jerzy Mykietyński. W zawodach 
brał udział również pływający 
indywidualnie Tadeusz Sopata.

Poszczególni zawodnicy śląskiej 
reprezentacji wywalczyli w wybra-
nych przez siebie konkurencjach 
medale i punktowane miejsca. 
S. Jarka zdobyła 2 złote medale 
(stylem dowolnym 25 i 50 m), 
M. Świerczyńska 2 złote (stylem 
dowolnym 25 i 50 m), E. Dziedzic-
-Mania 2 złote (stylem klasycznym 
25 i 50 m), Cz. Bella 2 złote (stylem 
klasycznym 25 i 50 m), W. Kornicki 
2 złote (stylem klasycznym 25 m 
i stylem dowolnym 50 m), 
T. Bosowski 2 srebrne (stylem 
dowolnym 25 i 50 m), W. Bosowski 
złoty i brązowy (stylem dowolnym 
25 m i klasycznym 50 m), 
J. Mykietyński srebrny (stylem kla-
sycznym 25 m) i 4 miejsce (stylem 
dowolnym 25 m). Pływający indy-
widualnie Tadeusz Sopata zdobył 
w swojej kategorii medal brązowy 
(stylem klasycznym 25 m) i 4 miej-
sce (stylem klasycznym 50 m).

Jako drużyna w optymalnym 
składzie (4 kobiety i 4 męż-
czyzn) startowaliśmy dodatko-
wo w 4 sztafetach stylem 
dowolnym 4 x 25 m. Były to 
sztafety kobiet, mężczyzn 
i 2 sztafety mix (mix 1 - S. Jarka, 
M. Świerczyńska, W. Bosowski, 
W. Kornicki; mix 2 – Cz. Bella, 
E. Dziedzic-Mania, T. Bosowski, 
J. Mykietyński), za które wywal-
czyliśmy 4 złote, podwójnie 
punktowane medale. Uzyskując 
w sumie 344 punkty nasza 
drużyna zajęła w punktacji 
drużynowej pierwsze miejsce 
i tym samym zdobyła Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Mazowieckiej OIIB. Reprezenta-
cja Śląskiej OIIB zajęła także 
pierwsze miejsce wśród repre-
zentacji z innych izb okręgo-
wych, z sumaryczną ilością 
364 punktów. 
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XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” 2021 wydarzenia

Maria Świerczyńska

W sobotę 16 października 2021 odbyły się na pływalni MOSiR 
w Ostrowi Mazowieckiej XI Międzynarodowe Zawody Pływackie 
„Masters” o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB, 
zorganizowane przez Mazowiecką OIIB.
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i Przemysław Pępek – przewodni-
czący Oddziału PZITB w Bielsku-
-Białej. Następnie uczestników 
przywitali Prezydent Miasta Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski oraz przed-
stawiciel ATH - Janusz Juraszek. 
Listy gratulacyjne przekazali 
prof. Zbigniew Kledyński – 
prezes Krajowej Rady PIIB oraz 
prof. Maria Kaszyńska – przewod-
nicząca ZG PZITB. 

Referaty zostały wygłoszo-
ne w siedmiu tematycznych 
sesjach. W tym roku poruszana 
była przez prelegentów konfe-
rencji problematyka renowacji 
i rewitalizacji. Omawiano sposo-
by diagnostyki i metody rewi-
talizacji obiektów zabytkowych 

i historycznych. W żywej dysku-
sji uczestniczyli przedstawiciele 
firm produkujących wyroby 
przeznaczone do renowacji, sami 
wykonawcy oraz pracownicy 
naukowi.

Tematem równie istotnym 
był recykling wyrobów budow-
lanych i „Gospodarka o Obiegu 

Zamkniętym”. Prezentowano 
nowatorskie rozwiązania mate-
riałowe do różnych zastosowań 
w budownictwie, wykorzystujące 
recyklat, np. żużel, włókna PET, 
polipropylen etc.

Jak na każdej wcześniejszej 
konferencji były sesje poświę-
cone wyrobom budowlanym, 
gdzie prezentowano ich wpływ 
na człowieka i środowisko oraz 
wpływ na energooszczędność 
budynku i komfort użytkowania. 
Sesją nową w tym roku było 
budownictwo drewniane, gdzie 
drewno było prezentowane jako 
przyjazny dla środowiska mate-
riał budowlany.

Sesję specjalną poświęcono 
pamięci prof. dr. hab. inż. 
Krzysztofa Stypuły. Na sesji 
zaprezentowano wspomnienie 
o Profesorze oraz jego dorobek 
naukowy, dotyczący metodyki 

z życia stowarzyszeń  Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”  z życia stowarzyszeń

Warto przypomnieć, że 
pierwsza konferencja 
odbyła się w 1989 

roku w Porąbce-Kozubniku 
i udział w niej wzięło około 150 
osób.

Kolejne konferencje odbywały 
się w cyklu corocznym, a następ-
nie w cyklu dwuletnim. W Radzie 

Naukowo-Technicznej zasiadali 
znani w środowisku naukowcy: 
Henryk Buszko, Józef Głomb, 
Ewa Góra, Jan Jeż, Ryszard 
Kostuch, Henryk Krause, 
Wojciech Rayski, Krzysztof 
Stypuła, Antoni Stachowicz, 
Maria Stawicka-Wałkowska, Ar-
tur Szczęsny oraz Jan Ślusarek. 

Patronami tegorocznej 
konferencji, bez których orga-
nizacja tych konferencji jest 
prawie niemożliwa, byli Aereco 
Wentylacje Sp. z o.o., Aluprof 
S.A., Austrotherm Sp. z o.o., 
Peri Polska Sp. z o.o., Selena FM 
S.A., Sempre Farby Sp. z o.o., 
Tech Service Polska Sp. z o.o., 
Sika Poland Sp. z o.o. Patronat 
medialny objęły takie uznane 
czasopisma jak: „Builder”, „Izo-
lacje”, „Przegląd Budowlany” 
i „Inżynier Budownictwa”. 

Poziom merytoryczny konfe-
rencji zapewniła Rada Naukowo-
-Techniczna, której przewodni-
czącym był po raz dwudziesty 
piąty prof. Leonard Runkiewicz.

Konferencja odbyła się 
w trybie stacjonarnym. Otworzyli 
ją organizatorzy: Janusz Kozu-
la – przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji 

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA 
NAUKOWO-TECHNICZNA 
„Ekologia a Budownictwo”   Janusz Kozula

XXV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja 
„Ekologia a Budownictwo” odbyła się w Hotelu 
Dębowiec w Bielsku-Białej w dniach 14-16 
października 2021. Została zorganizowana przez 
Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy 
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, 
Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, 
Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej i Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 



oceny wpływu drgań na ludzi 
w kontekście aktualnych prac 
Katedry Mechaniki Budowli i Ma-
teriałów Politechniki Krakowskiej.

W dwóch sesjach ogólnych 
prezentowanych było wiele 
ciekawych zagadnień z szerokiej 
problematyki środowiskowej bu-
downictwa i tematów dotyczą-
cych proekologicznych właści-
wości konstrukcji i budynków 
m. in.: analizy ekonomicznej 
rozwiązań materiałowych 
w kontekście redukcji emisji 
CO2, zarządzania projektami 
proekologicznymi, aktualnych 
projektów badawczych, projek-
towania proekologicznego, spe-
cyficznych właściwości wyrobów 
budowlanych oraz certyfikacji 
środowiskowej budynków.

W czasie konferencji wygło-
szono 38 referatów przygo-
towanych przez specjalistów 
– pracowników naukowych 
uczelni technicznych, instytutów 
naukowo-badawczych i prakty-
ków. Referaty były recenzowane 
przez członków Rady Naukowo-
-Technicznej. Tradycyjnie po 
każdym wygłoszonym referacie 
odbywała się dyskusja. „Prze-
gląd Budowlany” zamieści w nu-
merze listopadowym wszystkie 
referaty zaprezentowane pod-
czas konferencji. 

W ramach konferencji konty-
nuowano, w nawiązaniu do po-
przednich lat, Salon Wystawców. 
Prezentowały się tam z propozy-

cjami nowych technologii firmy: 
Aereco Wentylacje Sp. z o.o., 
Austrotherm Sp. z o.o., 
Frank-Bud, Sempre Farby Sp. z o.o.,
Remmers Polska Sp. z o.o., Tech 
-Service Polska Sp. z o.o. Stoiska 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem uczestników konferencji. 

Konferencja została zorgani-
zowana po raz dwudziesty piąty 
i miała charakter jubileuszowy. 
Organizatorzy opracowali i wy-
dali stosowną Monografię 1989-
2021, która zawiera m. in. wykaz 
zaprezentowanych referatów na 
wszystkich 25 konferencjach, 
daty i miejsca konferencji, składy 
Rad Naukowo-Technicznych oraz 
serwis fotograficzny. Tradycyjną 
kolację koleżeńską uświetnił 
występ aktorów Teatru Polskie-
go z Bielska-Białej – Wiktorii 
Węgrzyn-Lichosyt i Andrzeja 
Lichosyta, którzy zaprezentowali 
piosenki Agnieszki Osieckiej 
i Wojciecha Młynarskiego. 

Na zakończenie konferencji 
odbyła się dyskusja generalna 
poświęcona problemom ekolo-
gii i budownictwa. Uczestnicy 
konferencji wysoko ocenili jej 
poziom merytoryczny i sprawną 
organizację. 

Podczas konferencji odby-
ło się Posiedzenie Komitetu 
Ekologii przy ZG PZITB, które 
prowadził dr hab. inż. prof. 
Politechniki Poznańskiej Tomasz 
Błaszczyński. Przyjęto kierunki 
działania Komitetu - wdrożenie 
zasad zrównoważonego rozwo-
ju, promowanie budownictwa 
ekologicznego, promowanie 
firm realizujących budownictwo 
ekologiczne. 

W konferencji uczestniczyło 
ponad 100 osób, poza tym or-
ganizatorzy zaprosili do udzia-
łu w jednej z sesji studentów 
Akademii Techniczno-Humani-
stycznej z Bielska-Białej. Duża 
frekwencja i aktywny udział 
uczestników we wszystkich se-
sjach podkreśla wagę i potrzebę 
organizacji tej konferencji. 

Organizacją Konferencji 
zajmował się Komitet Organiza-
cyjny, w skład którego wchodzili: 
przewodniczący KO Janusz Ko-
zula, przewodniczący Oddziału 
PZITB Przemysław Pępek oraz 
pracownicy Biura PZITB w Biel-
sku-Białej Ewa Anczakowska, 
Ewa Keiper, Violetta Miodońska. 

Mamy nadzieję, że za rok - tak 
jak proponowali uczestnicy - ko-
lejna konferencja odbędzie się 
w trybie stacjonarnym. 
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Wszystkich członków ŚlOIIB oraz osoby towarzyszące chcące wziąć 
udział w zawodach, prosimy o rejestrację w terminie do 31 stycznia 
2022 roku. 
Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie i przesłanie 
„Karty zgłoszenia” na adres:
e-mail:  ptbielsko@slk.piib.org.pl
lub korespondencyjny: Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej,
3 Maja 10/17, 43-300 Bielsko-Biała

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW:
9:30-10:30 – wydawanie numerów startowych – Bar u Józka 
(dolna część Dolin); 
9:45-10:45 – oglądanie trasy (ześlizgiem obok bramek) dopuszczalny 
jeden przejazd treningowy, jeżeli warunki śniegowe na to pozwolą;
11:00 – rozpoczęcie I przejazdu, II przejazd bezpośrednio po 
pierwszym przejeździe;
ok. 13:30 – zakończenie Zawodów – Bar U Józka. 

XIII OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE  XIII OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE  
W KATEGORII SLALOM-GIGANTW KATEGORII SLALOM-GIGANT

Regulamin zawodów oraz Karta zgłoszenia i przewidywany 
program znajdują się na stronie internetowej:
www.slk.piib.org.pl
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych sportową 
rywalizacją i integracją naszego środowiska.

Z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Józef Kluska

Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Bielsku-Białej organizuje 

Zawody zostaną rozegrane w Szczyrku na stoku Skrzycznego-Doliny II w różnych kategoriach wiekowych.

Termin: 27.02.2022 r. (niedziela), godz. 9.30–13.30 

z życia stowarzyszeń  Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”

  IX MISTRZOSTWA POLSKI PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM
     POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA PIIB ZBIGNIEWA KLEDYŃSKIEGO

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje kolejny raz

Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym
w Ośrodku Turystyczno-Sportowym „ZAGROŃ” w Szczyrku 

w dniach 17–19 grudnia 2021 r. (piątek-niedziela)
RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW:

Turniej indywidualny 
Turniej par na punkty meczowe 
Turniej par na zapis maksymalny 

Turniej teamów o puchar przechodni Prezesa PIIB

Rozpoczęcie w piątek 17.12.2021 r. o godz. 18.00 turniejem indywidualnym, zakończenie w niedzielę 19.12.2021 r. 
turniejem drużynowym. Turnieje par rozgrywane będą w systemie barometr.

Profesjonalną organizację merytoryczną zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
Udział w turniejach jest bezpłatny, bez tzw. wpisowego. 

Koszt osobodoby w hotelu w pokoju 2-osobowym - 160 zł (nocleg + 3 posiłki). 
Mistrzostwa organizowane są dla członków PIIB, ale dopuszcza się również udział osób z branży budowlanej, 

niebędących członkami PIIB. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują puchary, nagrody 
i okolicznościowe dyplomy. Zapisy przyjmowane są do 15.12.2021 r. w formie elektronicznej: 

e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl, tel./fax 33/810 04 74, 506 312 235 - Janusz Kozula

W przypadku wprowadzenia przez organy państwowe zakazu organizowania imprez w związku z nasileniem panującej 
pandemii COVID-19, Mistrzostwa zostaną przełożone na termin późniejszy.



Koleżanki i Koledzy, Członkowie ŚlOIIB

Przypominamy, że ze względu na utrudnienia związane z epidemią koronawirusa COVID-19, Śląska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła telefoniczne dyżury przewodniczących organów statutowych. 
Przypominamy także o możliwości telefonicznego uzyskania pomocy technicznej i prawnej. 
Tabela poniżej zawiera terminy dyżurów.

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 40.

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 39.

  DYŻURY TELEFONICZNE

Imię i nazwisko, funkcja Dzień, godzina

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – koordynator
Elżbieta Godzieszka

w każdy czwartek
od 12.00 do 14.00

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
Krzysztof Ciesiński

w każdy czwartek
od 14.00 do 17.00

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB
Franciszek Buszka

Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB
Zbigniew Herisz

  w każdą środę
od 13.00 do 15.00

w każdy poniedziałek
od 11.00 do 14.00

PORADY TECHNICZNE

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚlOIIB
Andrzej Nowak

w każdy wtorek
od 12.00 do 15.00

Imię i nazwisko, funkcja Dzień, godzina

Radca prawny 
Maria Wójcik

w każdy czwartek 
12.00 do 15.00

Radca prawny 
Dominik Adamczyk

w każdą środę 
13.00 do 16.00
w każdy piątek 
13.00 do 16.00

Adwokat 
Karol Urban

w każdy poniedziałek
13.00 do 16.00

w każdy czwartek 
15.00 do 18.00

PORADY PRAWNE

Zespół Redakcyjny
Tomasz Radziewski – przewodniczący 

Maria Świerczyńska – redaktor naczelna

Biuro ŚlOIIB w Katowicach
40-467 Katowice, ul. Adama 1b

tel./fax: 32 229 80 87; 32 255 45 52
www.slk.piib.org.pl

e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa
od 9.00 do 16.00, czwartek od 10.00 do 18.00

piątek od 9.00 do 15.00
Obsługa prawna członków Izby:

czwartek od 13.00 do 16.00

Placówka Terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,

pokój nr 17, tel./fax. 33 810 04 74
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek od 8.00 do 12.00

wtorek od 13.00 do 17.00
środa, piątek od 8.00 do 15.00

Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18, 

pokój nr 17 (budynek NOT - I piętro), 
tel./fax: 34 324 07 48

e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 10.00 do 16.00, 
środa od 12.00 do 18.00, piątek od 9.00 do 15.00

Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5,
budynek Wydziału Budownictwa 

Politechniki Śląskiej,
pokój 133, I piętro, tel.: 780-092-867 

e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl 
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek od 12.00 do 17.00

piątek nieczynne

Punkt Informacyjny w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 III p.

tel./fax: 32 756 95 55
e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl

Godziny dyżurów:
wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00

Szczegóły o dyżurach członków
Prezydium Rady ŚlOIIB i przewodniczących 

organów dostępne są na stronie 
www.slk.piib.org.pl

Publikowane artykuły prezentują stanowiska, 
opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i adjustacji tekstów. Mate-
riałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki 

i wykorzystanie opublikowanych materiałów 
mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

odeszli wydarzenia
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Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio

kontakt@anuncio.net.pl

informator
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Non omnis moriar
Marek Banasik
Zbigniew Bień
Rafał Borucki
Andrzej Cichoń

Leszek Cywiński
Karol  Paweł Gaszek
Mieczysław Grzanka

Andrzej Hada
Jerzy Jeziorowski
Antoni Kasperzec

Eryk Klepek
Stanisław Kot

Gerard Kroczek
Jerzy Kumorek

Piotr Lis
Stanisław Łacek
Marek Magiera

Dorota Majętny - Bartoszek
Piotr Okoń

Janusz Owczarek
Krzysztof Pabich
Stanisław Piecuch
Stanisław Pyka

Andrzej Rejman
Zygfryd Swierc

Faustyn Szmajduch
Józef Tajak

Jerzy Tomaszek
Krzysztof Urbańczyk

Krystian Wojtasz
Ludwik Zając




