W kalendarzu działań 2017r. były:

- seminarium pt."
" Współczesna działalność zawodowa inżyniera budownictwa w kontekście
potrzeby wykonania dokładnych pomiarów fizycznych na obiekcie budowlanym z
wykorzystaniem dostępnych narzędzi na przykładzie termowizji i inwentaryzacji 3 D"
wygłoszone w dniu 24 lutego 2017r. zorganizowane przez Koło nr 35 Wykonawców.

- wyjście techniczne zawiązane ze zwiedzaniem budowy na Stadionie Olimpijskim
zorganizowane przez Koło nr1 PWR i Koło nr 2 Projektantów.

W dniu 22.03.2017r. członkowie Oddziału mieli przyjemność zwiedzić budowę Stadionu
Olimpijskiego.
Kierownik budowy, który oprowadzał nas po całym obiekcie pokazał nam oraz objaśnił na czym
polegają trudności w wykonaniu odpowiedniego toru żużlowego, boiska do futbolu amerykańskiego
oraz odpowiednich stref dla kibiców, mediów i sędziów.
Zostaliśmy oprowadzeni
wadzeni także po wszystkich zakamarkach, gdzie zazwyczaj mogą wchodzić tylko
sportowcy.
Wycieczka ta na pewno rozwinęła naszą wiedzę na temat budowy takich obiektów i pozwoli w
przyszłości w inny sposób postrzegać tego typu obiekty.

- Targi Budowlane TARBUD odbyły się w dniach 24 - 26 marca 2017r. we Wrocławskiej Hali
Stulecia.

Wiceprzewodnicząca Oddziału Kol. Alicja Dudzik zorganizowała stoisko naszego
Stowarzyszenia.
Porad udzielali rzeczoznawcy PZITB nasi członkowie: Kol. Zygmunt Matkowski, Kol. Bohdan
Stawiski , Kol. Zygmunt Rewucki , Kol. Bogdan Podolski ,Kol. Aleksandra Okrzeja ,Kol. Jarosław
Okrzeja, Kol. Sławomir Szandrocho , Kol. Andrzej Kobusiński i Kol. Jerzy Krzyż

Udzielono ponad 45 porad dotyczących nowych technologii i materiałów w bieżącym
wykonawstwie oraz utrzymania i restauracji istniejących obiektów. Odwiedzający stoisko pytali o
członkostwo w PZITB, uprawnienia budowlane, szkolenia, możliwość zlecania ekspertyz budowlanych

Przewodniczącym Komisji Konkursowej Jakości na najlepszy produkt wystawiany podczas
Targów był kol. Janusz Superson

- Konkurs „ Na najlepszą inżynierską prace dyplomową na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” w kwietniu 2017r. został rozstrzygnięty przez Komisję
Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski , kol. Zygmunt Matkowski.
Wyniki na stronie Konkursy
- Konkurs „ Na najlepszą magisterską prace dyplomową na Wydziale Budownictwa
Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” w kwietniu 2017r. został rozstrzygnięty przez
Komisję Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski , kol. Zygmunt Matkowski.
Wyniki na stronie Konkursy
- Jubileusz 40 – lecia powstania Koła Seniorów obchodzono w dniu 11 maja 2017r.

- seminarium pt. "Autostrada z lotu ptaka - helikoptera " dla członków Oddziału poświęcone
realizacji obiektów drogowych w Polsce w ostatnich larach - przy których uczestniczył inżynier
geodeta kolega Władysław Kluczewski zostało wygłoszone w dniu 1 czerwca 2017r. a
zorganizowane przez Koła 56 Terenowe.

