
W  kalendarzu działań 2018 r. były: 

 

-   Spotkanie Noworoczne  Oddziału ,które odbyło się w dniu 29 stycznia 2018r w Sali 104 

budynku NOT we Wrocławiu. 

Uczczono minutą ciszy pamięć członków w naszego Oddziału , którzy w obecnej kadencji odeszli od 

nas do wieczności : 

w roku 2016  kol. Prof. Jan Kmita, kol. Prof. Otton Dąbrowski, kol. Ryszard Dolny , kol. Telesfor 

Kuchowicz         

a w roku 2017 : kol. Bolesław Majewski, kol. Janusz Kozłowski i kol.  Zofia Zwierzchowska 

 

Spotkanie Noworoczne  to kontynuacja  obchodów  70 - lecia  naszego Oddziału rozpoczętych 

podczas XV Jubileuszowej  Konferencji  naukowo- technicznej REMO – 2017  w dniu  6 grudnia 

2017r. Obchody rocznicowe będą  trwały do końca br. Przewidywane jest   odrębne spotkanie 

poświęconego  jubileuszowi. 

 

 
 

Przewodniczący  przedstawił szczegółowo działalność Oddziału od 12 marca 2016r. oraz  
poinformował o bieżącej  działalności - organizacji  :                                                                                        

- Szkolenia  z  "Przepisów  prawna  obowiązującego w budownictwie" wymaganego  podczas 
egzaminów na uprawnienia budowlane                                                                                                               

- XI Konferencji  Budownictwo w Energetyce , która odbędzie się 8 - 11 maja 2018r. Szklarska Poręba  
- Targów Budowlanych  TARBUD , które odbędą  się w dniach 23 - 25 marca 2018r. w Hali Stulecia                          

a także o sytuacji finansowej Oddziału  

Następnie  dokonał wręczenia :   

 

 legitymacji  nowym  Rzeczoznawcą PZITB:   kol. Jackowi  Groselowi   i kol. Robertowi  Jasińskiemu 



 

oraz odznaczeń PZITB:  Srebrnej Kol. Pawłowi  Noszczyk  i Kol. Piotrowi  Organek 

 

Odznakę Złotą z diamentem kol. Piotrowi  Szarejko. 

 

Na ręce Przewodniczących Kół i przekazał  podziękowania dla Zarządów Kół za działalność w Kołach 

a  Przewodniczącym Komisji Funkcyjnych i Problemowych za działanie tych Komisji. Podziękowania 

skierował również  za wkład pracy w omówionych  działaniach Oddziału  do członków  Prezydium,  

Pani Mirosławy  Maserak  za prowadzenie biura , Pani Księgowej Genowefie Osemlak .  



 

 

 

 

 

-  seminarium zorganizowane przez Zarząd Koła nr 35 Wykonawców wygłoszone  w dniu 8 

lutego 2018r.  pt. " Remont Iglicy przy Hali Stulecia we Wrocławiu” – Daniel Czerek i  

„Montaż kopuły latarni -  Kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej”  - Janusz Superson  

 

 
 

 



 

 
 

 

 

- Grupa studencka  naszego Oddziału zorganizowała we Wrocławiu w dniach  23 -  25  lutego 

2018r.  Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Młodej Kadry  PZITB. Spotkanie było  poświęcone 

wymianie doświadczeń  i wiedzy młodych  inżynierów  budownictwa połączone  z integracją   -  

wspólne zwiedzanie obiektów budowlanych i zabytków miasta.   

 

 
 

 

 
 



 

W Sali kominkowej  budynku NOT  Młoda Kadra  wysłuchała  n/w referatów:  

                                                                                                                                                                              

-  "Zastosowanie konopi w budownictwie" -  kol. Tomasz Bujnowski 

-  "Skamol - izolacje wewnętrzne" -  kol. Łukasz Radzik 

-  "BIMCITY - modelowanie informacji o budynku" – kol. Łukasz Radzik 

-  "Niemetaliczne pręty zbrojeniowe z włókna szklanego GFRP - badania, zastosowanie i zasady 

wymiarowanie zbrojenia" – kol. Piotr Szymczak 

-  "Potencjalne aplikacje pola magnetycznego w technologii betonu" –kol. Piotr Dłużewski 

-  "Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa ogólnego" –kol.  Tomasz Nowobilski 

-  „Remont Iglicy przy Hali Stulecia we Wrocławiu” – kol. Daniel Czerek  

-  „Montaż kopuły latarni -  Kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej”  - kol. Janusz Superson 

po zakończeniu  których  odbył się panel dyskusyjny. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 młodych inżynierów -  przedstawicieli z wszystkich Oddziałów  

naszego Stowarzyszenia. Obecni podziękowali koledze Mateuszowi Żurawikowi za doskonałą 

organizację Spotkania. 

 

 

 


