
 

KOMUNIKAT NR 2 
 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
Oddział w Gliwicach przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Małopolskiego w Krakowie 

 

 

ZAPRASZAJĄ NA OBRADY 
 

XXXIII OGÓLNOPOLSKICH 
WARSZTATÓW PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 

INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE 

Konstrukcje Żelbetowe 
 

Miejsce zakwaterowania Pana/Pani znajduje się w  
 

Hotelu „META RESORT VINE SPA” w Szczyrku, ul. Skośna 4 

www.hotel-meta.pl (mapka: na stronie internetowej)  
 
 

Uczestnicy będą mieli możliwość objęcia pokoju w hotelu  

dnia 6 marca 2018 r. (wtorek) od godz. 1400  
 

 

Na trasie Hotel „Meta” – CKiR „Orle Gniazdo” będzie uruchomiona stała, całodo-
bowa linia autobusowo-busowa od godz. 1530 w dniu 6 marca – szczegółowe 
informacje w Recepcji Hotelu „Meta” 
 

W CKiR „Orle Gniazdo” w holu przy wejściu „C” będzie znajdowało się 

biuro konferencji (czynne od godz. 13
00

 w dniu 6 marca), w którym na-

leży się zarejestrować i pobrać identyfikatory oraz materiały konferen-
cyjne. 
 

Ze względów bezpieczeństwa w CKiR „Orle Gniazdo” poruszamy się wyłącznie 
z identyfikatorami. 
 

W trakcie obrad i spotkań, w CKiR „Orle Gniazdo” czynna będzie specjalna 
szatnia – wejście przez recepcję „B” – szatnia „poz. 500”.  
 

Biuro Konferencji czynne przez cały czas trwania WPPK znajduje się –  
w holu przy wejściu „C” 
 

Dla tych z Państwa, którzy przyjadą po raz pierwszy do SZCZYRKU kilka informacji szczegóło-
wych: 
o dla zmotoryzowanych uczestników konferencji – Hotel „Meta” dysponuje strzeżo-

nym, płatnym parkingiem na 100 pojazdów 
o ewentualnie możliwy jest dojazd ze stacji PKP Bielsko taksówkami korporacji TAXI PLUS 

(taksówki stoją przed wejściem na dworzec – możliwa jest wcześniejsza rezerwacja 



– tel. 033/8-111-111 lub 0-800-400-400) – koszt dojazdu około 85 zł (taryfa dzienna), 120 zł 
(taryfa nocna) 

o ewentualnie możliwy jest dojazd do Szczyrku autobusami z Dworca PKS Bielsko (po przeciw-
nej stronie Dworca PKP) – autobusy odjeżdżają regularnie co około 20-40 minut – kierunek 
Szczyrk Salmopol lub Szczyrk Biła do Szczyrk Centrum  

 

 

 
 

Spotkania w ramach Konferencji w CKiR „Orle Gniazdo” rozpoczynają się  
już we wtorek (6.03.2018 r.) w godzinach popołudniowych: 

 

 1600 – 1730 - prezentacje firm 
 

 
 

Pierwszym posiłkiem dla uczestników konferencji jest  
kolacja w CKiR „Orle Gniazdo” we wtorek dnia 6.03.2018 r. 

 
Dla Uczestników zakwaterowanych w Hotelu „Meta” wszystkie posiłki, 

poza śniadaniami, są przewidziane w CKiR „Orle Gniazdo”  
 


