
-  Targi Budowlane TARBUD odbyły się w  dniach 23 - 25 marca 2018r. we Wrocławskiej Hali 

Stulecia. 

 

 
 

Moment otwarcia Targów. 

 

Stoiska producentów i dostawców: 

• materiałów budowlanych 

• maszyn budowlanych 

• pojazdów specjalistycznych 

• kamienia jako surowca 

•maszyn do obróbki kamienia 

• elementów budowlanych z kamienia naturalnego 

• kamiennych elementów wyposażenia wnętrz 

• innych elementów wyposażenia placu budowy 

• chemii budowlanej 

• stolarki otworowej 

• stropów, dachów 

• izolacji, podłóg, posadzek 

• płyt chodnikowych, kostki brukowej i asfaltów 

• systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• systemów i instalacji wodno-kanalizacyjnych 

• instalacji elektrycznych 

• artykułów wyposażenia i dekoracji wnętrz 

jak również dostawców usług w zakresie: 

• projektowania, doradztwa, obsługi i organizacji procesów budowlanych 

• projektowania i doradztwa aranżacji wnętrz 

• pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości 

• doradztwa finansowego (deweloperzy, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki i instytucje 

udzielające kredytów) 

• doradztwa budowlanego (stowarzyszenia branżowe w tym również kamieniarskie, wydawnictwa, 

promocja gospodarcza). 

 



 
 

 

Wiceprzewodnicząca  Oddziału  Kol. Alicja Dudzik  zorganizowała stoisko naszego  Stowarzyszenia. 

 

Porad udzielali rzeczoznawcy PZITB  nasi członkowie: , Kol. Zygmunt  Rewucki   Kol. Zygmunt 

Matkowski,  Kol. Bohdan Stawiski, Kol. Bogdan Podolski , Kol. Aleksandra Okrzeja, Kol. Jarosław 

Okrzeja, Kol. Sławomir Szandrocho ,  Kol. Andrzej Kobusiński , kol. Andrzej Zacharzewski i  Kol, 

Włodzimierz Patrak  

 Udzielono ponad 50 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 Targ 

był  kol. Janusz Superson. 

 

 

 

-  XI  Konferencja „Budownictwo w Energetyce”  odbyła się w dniach  8 - 11 maja 2018r. w 

Szklarskiej Porębie w Hotelu BORNIT. 

 

    

                                                         

Konferencję zaszczycili  swoją   obecnością   Prorektor Politechniki Wrocławskiej  Prorektor  Prof. 

Jerzy Jasieńko, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego  Politechniki Wrocławskiej  - 

prof. dr hab. inż. Dariusz Łydźba   , Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa -  Mgr inż. Janusz Szczepański i  Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZITB –  

mgr inż. Janusz Superson. 



 

 

 

 

 



 

 

Organizatorem z ramienia naszego Oddziału było Koło Nr 6 w Zgorzelcu. Przewodniczącym  

Komitetu Organizacyjnego był kol. Janusz Darłak , zastępcą kol. Jerzy Bączkowski  a 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego kol. Prof. Eugeniusz Hotała. 

  

 

 

 

 BLOKI TEMATYCZNE: 

1. Budowa nowych bloków energetycznych. 

2. Badania, naprawy i wzmacnianie przemysłowych obiektów budownictwa sektora energetycznego. 

3. Problemy architektoniczno-konstrukcyjne w nowych lub modernizowanych obiektach budowlanych 

energetyki cieplnej, wodnej, wiatrowej i jądrowej. 

4. Nowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczno-organizacyjne w budownictwie 

energetycznym i przemysłowym. 

5. Zagadnienia oceny jakości i trwałości eksploatacyjnej oraz poprawy niezawodności obiektów 

energetycznych i przemysłowych. 

6. Konstrukcje budowlane służące wykorzystaniu energii odnawialnej i jądrowej. 

7. Aktualne uregulowania normowe w projektowaniu i eksploatacji obiektów budownictwa 

przemysłowego. 

 



 

 

W konferencji brało udział  ponad 140 uczestników. 

 

 

-  Konkurs „ Na najlepszą  magisterską  i inżynierską prace dyplomową na Wydziale 

Budownictwa Lądowego i Wodnego  Politechniki Wrocławskiej ”  został rozstrzygnięty  w marcu  

2018 r.  przez Komisję Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski ,  kol. Zygmunt Matkowski.  

W dniu 25 maja 2018r. na Politechnice Wrocławskiej podczas uroczystego wręczania Dyplomów  

Absolwentom Ukończenia  -    zostały ogłoszone wyniki konkursu  a Przewodniczący  Janusz 

Superson dokonał   wręczenia dyplomów i nagród książkowych. 

Wyniki na stronie Konkursy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


