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Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i spełniających się marzeń w nowym 2022 roku
Życzy Zespół redakcyjny

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Jerzy Liebert
Pasterka

Mijający rok 2021 znów upłynął pod znakiem koronawirusa, co niewątpliwie
utrudniało nam działalność. Potrzeba izolacji społecznej niestety znacząco wpłynęła
na spadek aktywności poszczególnych kół.
Mimo pandemii praca w naszym Oddziale przebiega w miarę normalnie. Od półrocza
posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału organizowane są stacjonarnie. Również
praca w biurze odbywa się od połowy roku stacjonarnie – wcześniej była to praca zdalna
i dyżury w biurze w określonych godzinach.
W tym roku zorganizowaliśmy 2 kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane,
które niezmiennie cieszą się powodzeniem. Planujemy w porozumieniu z Okręgową Komisja
Kwalifikacyjną zwiększenie oferty kursów o szkolenia z zakresu praktyki budowlanej.
W dniach 18-19 listopada 2021 odbyła się w trybie hybrydowym IV Konferencja „Obiekty
Budowlane na Terenach Górniczych”, zorganizowana przez nasz Oddział we współpracy
z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem, uczestniczyło w niej około 130 osób.
Seminaria szkoleniowe odbywają się głównie w trybie zdalnym, na platformie internetowej,
lub w miarę możliwości stacjonarnie. Zauważalny stał się spadek liczby członków ŚlOIIB
uczestniczących w naszych seminariach, którzy od ubiegłego roku mogą korzystać
nieodpłatnie i w dogodnym dla siebie czasie ze szkoleń online oferowanych przez PIIB.
13 października br. nastąpiło w siedzibie Śląskiej OIIB podpisanie aneksu do porozumienia
Forum Budownictwa Śląskiego. Działalność FBŚ będzie przebiegać teraz w nowej formule.
Podpisywałem aneks w imieniu naszego Oddziału PZITB, który jest jednym z 19 sygnatariuszy
tego dokumentu.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się rok 2022
życzę wszystkim Członkom Katowickiego Oddziału PZITB
i ich bliskim dużo zdrowia, cierpliwości i mimo wszystko optymizmu.

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski
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Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy.
Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy.
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka.

Przez wiele lat na tej stronie zamieszczaliśmy relację z tradycyjnego,
uroczystego spotkania przedświątecznego. W ubiegłym roku byłaby to również
uroczystość wieńcząca jubileusz 85-lecia Oddziału PZITB w Katowicach.
Niestety pandemia udaremniła ten plan.
Oby tegoroczna uroczystość 3 grudnia 2021 była okazją do miłego spędzenia
wieczoru przy dźwiękach kolęd i sprawiła Koleżankom i Kolegom dużo radości.

Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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W dniach 18 – 19 listopada 2021 roku obradowała w sali konferencyjnej
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach IV Konferencja Naukowo-Techniczna
„Obiekty budowlane na terenach górniczych”.

Konferencja została zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB, we współpracy z Instytutem Techniki
Budowlanej w Warszawie, a wsparcie finansowe udzieliła Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w ramach programu doskonalenia zawodowego swoich członków.
Konferencja planowana w cyklu 2-letnim - poprzednie edycje w latach 2014, 2016 i 2018 - nie mogła się
odbyć w roku ubiegłym z powodu nasilenia pandemii koronawirusa. W tym roku została zorganizowana
w formie hybrydowej. Osoby biorące udział w obradach stacjonarnie miały możliwość bezpośredniego
kontaktu z wykładowcami na sali wykładowej, natomiast uczestniczące zdalnie, za pośrednictwem
Internetu, mogły zadawać pytania i zgłaszać problemy na czacie.
Wiodący temat tegorocznych obrad „AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA NA TERENACH GÓRNICZYCH
I POGÓRNICZYCH” nawiązywał do wcześniejszych konferencji, podczas których prezentowano ogólną
wiedzę dotyczącą projektowania na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej, aspekty
formalno-prawne oraz diagnozowanie i sposoby wzmocnień istniejących obiektów budowlanych.
W konferencji brało udział ok. 130 osób - projektantów konstrukcji, kierowników budów, inwestorów oraz
pracowników urzędów - głównie ze Śląska, ale były również uczestnicy spoza województwa śląskiego.
Z uczestnikami przywitał się za pośrednictwem Internetu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski, niemogący uczestniczyć w konferencji bezpośrednio, życząc owocnych obrad i poszerzania
specjalistycznej wiedzy zawodowej. Krótkie wystąpienie miał również rektor Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach, który wyraził zadowolenie z odbywającej się w murach jego uczelni tak ważnej konferencji.

Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet Naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr. hab. inż.
Mariana Kawuloka. Uczestnicy konferencji wysłuchali 27 wykładów opracowanych i wygłoszonych przez
specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli to pracownicy naukowi śląskich uczelni technicznych
– Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - oraz Instytutu Techniki
Budowlanej i Głównego Instytutu Górniczego. Wykłady wygłaszano w kilku sesjach tematycznych.
Były to sesje: prawna, górnicza, budowlana - budownictwo kubaturowe (statyka), budownictwo
kubaturowe (dynamika), inżynieria komunikacyjna i infrastruktura oraz wybrane przykłady. Po zakończeniu
wykładów, w każdej sesji odbywały się panele dyskusyjne. Również podczas przerw można było
w kuluarach kontynuować dyskusje i poszerzać wiedzę techniczną w rozmowach z wykładowcami.
Dla wszystkich uczestników przygotowano materiały konferencyjne - przesyłane pocztą elektroniczną,
pocztą tradycyjną lub odbierane osobiście. Wszyscy biorący udział w konferencji otrzymali pocztą
elektroniczną wykłady z przykładami. Uczestnicy stacjonarni odebrali osobiście zaświadczenia o odbyciu
specjalistycznego szkolenia zawodowego i blisko 300-stronnicową monografię, obejmującą pełne teksty
wykładów.
W konferencji uczestniczyły również firmy prezentujące materiały przydatne w pracy projektantów
i wykonawców: Dynafea Solutions Natalia Pietrzak, Epufloor Sp. z o.o., JD Engineering Łukasz Jarno,
MIDAS, SHM System Sp. z o.o., Sp.k, Tensar Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele firm mieli również krótkie
wystąpienia promocyjne lub stoiska.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwał Zespół Organizacyjny Konferencji
pod przewodnictwem Marty Kadeli.
Dziękując wszystkim za udział w konferencji już teraz zapraszamy na kolejną za 2 lata.

Maria Świerczyńska
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Forum Budownictwa Śląskiego w nowej formule
13 października 2021, w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Katowicach, 19 sygnatariuszy podpisało aneks
do porozumienia Forum Budownictwa Śląskiego.

Forum Budownictwa Śląskiego zostało powołane w 2008 roku jako platforma wspólnego działania
samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze
budownictwa województwa śląskiego. Śląskie budownictwo reprezentowało w Forum blisko 40 tys.
osób indywidualnych, jako kadra inżynieryjno-techniczna samorządów zawodowych i stowarzyszeń,
i ponad 300 organizacji gospodarczych oraz przedstawiciele uczelni wyższych.
Pod przewodnictwem Śląskiej Izby Budownictwa i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
wspólnymi przedsięwzięciami Forum stały się organizowane co rok regionalne spotkania branżowe
oraz konferencje, jak doroczne konferencje „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
i obchody Śląskiego Dnia Budowlanych - relacjonowane w kwartalnikach „Forum Budownictwa
Śląskiego” (wydawnictwo ŚIB), Informator ŚlOIIB i Informator O.PZITB w Katowicach.
Najważniejszym efektem merytorycznej współpracy uczestników Forum było sformułowanie wielu
opinii, stanowisk i rekomendacji, dotyczących m.in. działań legislacyjnych, mających realny wpływ na
funkcjonowanie oraz rozwój sektora budownictwa nie tylko w województwie śląskim ale i w całym kraju.
Dokonujące się przez mijające lata zmiany legislacyjne, zmieniająca się dynamicznie sytuacja rynkowa,
czy niespodziewana pandemia i związane z nią perturbacje stworzyły potrzebę reorganizacji Forum.
Głównym celem stały się zintensyfikowane, wspólne działania w kierunku umacniania i rozwijania
regionalnego budownictwa, poprzez wykorzystanie doświadczeń i znaczącego potencjału sygnatariuszy

Forum, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu odrębności i dobrego imienia każdego z nich.
Z tego właśnie powodu, dotychczasowi członkowie Forum podjęli decyzję o zmianie formuły działania
oraz o poszerzeniu szeregów o kolejne organizacje oraz stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze
z wieloletnim doświadczeniem, w których od lat działają osobowości oraz autorytety gospodarki
i budownictwa śląskiego.
Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” nastąpiło 13 października 2021
w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
Oto sygnatariusze dokumentu:
• 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 Prezydium Forum, jako organu
kierującego, działającego w składzie od 3 do 5 sygnatariuszy. Do jego składu zostali wybrani:
• Mariusz Czyszek – prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
• Roman Karwowski – przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Arkadiusz Borek – prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,
• Andrzej Królicki – prezes Zarządu Śląskiej Unii Budowlanej,
• Andrzej Szydłowski – przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach.
W pracach Prezydium Forum będą mogli brać udział z głosem doradczym również zaproszeni eksperci
z innych branż.
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Najważniejsze cele i kierunki działalności Forum Budownictwa Śląskiego:
• uzgadnianie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących
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 inwestycji i budownictwa,
a także w pozostałych obszarach działalności reprezentowanych przez sygnatariuszy Forum;
• tworzenie warunków dla wprowadzania oczekiwanych 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 odpowiedzialności zawodowej i etyki wśród uczestników procesu
inwestycyjnego;
• wspieranie działalności sygnatariuszy Forum poprzez działalność informacyjną dotyczącą możliwości
pozyskania dotacji z funduszy europejskich i pozostałych form wsparcia;
• organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, szkoleń i uroczystości dla sygnatariuszy Forum;
• prowadzenie promocji działalności sygnatariuszy Forum w środkach masowego przekazu i na łamach własnych
wydawnictw;
• współudział w tworzeniu wspólnego czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego”, którego wydawcą jest
Śląska Izba Budownictwa;
• kierowanie zaproszeń do uczestnictwa i działalności 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 współdziałanie w organizowaniu misji gospodarczych w dziedzinie budownictwa.

XXIII Gala Budownictwa
Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa,
odbyła się 19 listopada 2021 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie kolejna gala
zorganizowana przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa. Jest do doroczna uroczystość uświetniająca
Śląski Dzień Budowlanych.

Gospodarzami gali byli witający zebranych Roman Karwowski,
przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz Czyszek, prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa. W krótkim wystąpieniu R.
Karwowski odniósł się do zmian w prawie budowlanym,
pozytywnie oceniając wprowadzaną cyfryzację procesu
budowlanego, oraz poinformował, iż niniejszą galą Śląska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczyna obchody
20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na
Śląsku. M. Czyszek nawiązał do podpisanego 13 października
2021 przez 19 sygnatariuszy w siedzibie ŚlOIIB aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego”,
które ma teraz nową formułę, ale niezmiennie jeden cel - wspólne działania w kierunku rozwoju
budownictwa województwa śląskiego.
W piątkowy wieczór zgromadzili się w chorzowskim teatrze przedstawiciele władz państwowych,
samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni wyższych,
stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji pozarządowych budownictwa.
Maria Świerczyńska
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Byli wśród nich m.in. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Michał Widelski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego, Dariusza Iskanin, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta Oczkowicz,
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału
Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezydenci i burmistrzowie śląskich miast, rektorzy
i dziekani śląskich uczelni, reprezentanci okręgowych izb inżynierów budownictwa – nawet z odległych
stron Polski. Adresy przesłali organizatorom m.in. Piotr Nowak, minister Rozwoju i Technologii,
oraz Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
XXIII Gala Budownictwa była okazją do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną poprzez
wręczenie medali i odznak honorowych oraz nagród i tytułów laureatom konkursu ŚIB „Śląskie
Budowanie” i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”.
Wśród wyróżnionych była grupa członków Śląskiej OIIB, którzy otrzymali odznaki honorowe „Za Zasługi
dla Budownictwa” i Złote lub Srebrne Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie” to: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa”
przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” – dla osób indywidualnych. Znakomitym wyróżnieniem
jest Tytuł Honorowy wraz Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. W tym roku tym tytułem
uhonorowani zostali: dr inż. Kazimierz Konieczny, kierownik Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach,
wieloletni działacz Katowickiego Oddziału PZITB, i Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa
i Architektury Urzędu Miasta Katowice w latach 2005-2020. Laudację na cześć K. Koniecznego
wygłosił Andrzej Szydłowski, przewodniczący Oddziału PZITB w Katowicach, a R. Olszewskiego
– Franciszek Buszka.
Medalem Śląskiej OIIB zostali wyróżnieni prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału
Budownictwa Politechniki Śląskiej, i dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej.
W tym roku statuetki i dyplomy otrzymali wraz z laureatami konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 2020”
zwycięzcy konkursu „Inżynier Roku 2019”, ponieważ w ub. roku wręczenie nagród nie było to możliwe
z powodu lockdownu. Organizowany przez Śląską OIIB konkurs ma na celu promocję osiągnięć twórców
nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz nowoczesnych
rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy, a także promocję dobrej organizacji
12
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i jakości robót. Jego celem jest również nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
inwestorami, wykonawcami i kadrą inżynieryjno-techniczną, a członkami ŚlOIIB, wykonującymi zawód
zaufania publicznego.
Podczas gali wręczono również Złote Odznaki im. Króla Kazimierza Wielkiego nadane przez Konfederację
Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie oraz Nagrody „Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej
i Statuetki BenchMan”, symbolizujące dobry design.
Uroczystości uświetnił znakomity musical „Zakonnica w przebraniu” w wykonaniu artystów
Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Maria Świerczyńska
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Pamięci Norberta Kincla
Z wielkim smutkiem informujemy,
że 2 listopada 2021
odszedł „na wieczną wartę” nasz Kolega

Norbert Kincel,

ceniony fachowiec w branży
konstrukcyjno-budowlanej,
dobry, życzliwy Człowiek,
o wysokiej kulturze osobistej.

Urodził się 19 września 1936 roku. W 1954 ukończył Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich,
a w 1959 wyższe studia na Wydziale Budownictwa Przemysłowego
i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Przez kilka lat po studiach pracował w Polsko-Węgierskiej Spółce
HALDEX w Siemianowicach Śląskich, a następnie aż do emerytury
w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach.
Przez całe życie zawodowe zajmował się projektowaniem dla górnictwa,
był również do emerytury kierownikiem pracowni projektowej.
W latach 1975 oraz 1977 przebywał na półrocznych kontraktach
w Wenezueli.
Był wieloletnim członkiem Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa - w latach aktywności zawodowej
w kole zakładowym biura projektów,
następnie w kole Oddziału PZITB w Katowicach.
Przez ostatnie 2 kadencje wchodził w skład
Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
Koleżanki i koledzy
z Katowickiego Oddziału PZITB
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POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W KATOWICACH

Wydawca
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl
Opracowanie:
Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski
Koła Oddziału PZITB Katowice
Koło przy Ośrodku
Szkolenia i Rzeczoznawstwa
Przewodnicząca: Marta Kadela
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Seniorów
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału
PZITB w Katowicach
Przewodnicząca - Elżieta Sobera
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło przy Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu
Przewodnicząca - Ilona Mrozek
Adres korespondencyjny:
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02

Katowicki Oddział PZITB
Katowicki Oddział PZITB, który powstał w roku 1935, zgodnie z wolą jego założycieli
i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym
zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .
Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość
o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków,
propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej i rozwój technik budowlanych oraz
utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami, młodą kadrą i młodzieżą.
Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje
nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska
budowlanego.

Koło przy ‘Energoprojekt”
Przewodniczący - Stanisław Nardelli
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Koło Młodych PZITB
Przewodniczący - Michał Bal
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65

