- W dniu 12.06.2019r. odbyło się spotkanie zarządu Koła nr 1 ostatnie w bieżącym roku
akademickim. Podczas zebrania została podsumowana działalność Koła przez ostatni rok,
Omówiono plany na kolejny okres, w szczególności II Ogólnopolską Edycję Konkursu
Fotograficznego "I cyk budowa". Rozdzielone zostały zadania pomiędzy Członków na kolejny
semestr. Niniejsze spotkanie było znakomitą okazją do wymiany zdań nt. działania Koła.
- W dniu 19.06.2019r. odbyło się spotkanie , które miało formę rejsu statkiem z Bulwaru Ksawerego
Dunikowskiego - zakończenie roku akademickiego członków Koła nr 1 PZITB. Następnie w Beach
Bar Forma Płynna była możliwość dalszej rozmowy i wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

- w dniu 28 czerwca 2019r. Zarząd Koła 35 Wykonawców zorganizował szkolenie o godz. 16.30 w
sali 105 Budynku NOT. Firma Hydrostop dokona prezentacji produktów hydroizolacyjnych

- Zarząd Koła Nr 33 zorganizował w sobotnie czerwcowe popołudnie spotkanie piknikowe w
plenerze. Miejsce spotkania było szczególne, ponieważ skorzystaliśmy z zaproszenia naszego
kolegi na działkę letniskową w okolicach Niemczy. Miejsce okazało się bardzo urokliwe - oprócz
domku letniskowego, otoczonego drzewami i różnymi kwitnącymi roślinami - było miejsce na
ognisko, grę w kosza, no i wspaniała wiata biesiadna z zapleczem kuchennym. Zachwycało nas nie
tylko otoczenie, ale także klimat tego miejsca, który gospodarze tworzyli zapewne latami. Gra w
kosza, grillowanie na stacjonarnym grillu gospodarza, czy hamaczek w słońcu - też sprawiły nam
sporą przyjemność.

Spotkanie w plenerze było okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz do rozmowy nt.
projektu nad nową ustawą o inżynierach budownictwa i ustawą o zawodzie architekta. Spotkanie
zakończył spacer wokół pobliskiego jeziora. Cisza śpiew ptaków, otaczająca zieleń i spokój natury kojąco wpłynęły na uczestników tego spotkania.

- w dniu 3.07.2019r.odbyło się w Zajezdni Dąbie ( Casoprzestrzeń , ul. Tramwajowa 1/3 we
Wrocławiu) otwarcie Pawilonu Wolności, który jest efektem pracy studentów wydziałów: Architektury
oraz Budownictwa Lądowego i Wodnego.

- W dniach 18-25.07. br. czworo członków Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej
uczestniczyło w realizacji projektu Workcamp organizowanej już po raz piąty przez Koło Młodych
PZITB przy Oddziale Łódzkim. W bieżącym roku remontowane są pomieszczenia MOPS-u przy Domu
Dziecka w Łodzi, który mieści się przy ul. Małachowskiego 74. Odnawiana przestrzeń to około 110 m 2
powierzchni. Zakres prac w placówce Wsparcia Dzieci i Rodzin obejmował wyburzenie kilku ścian
działowych, wykonanie zabudowy gips-karton, tynkowanie, gładziowanie , wykonanie ościeżnic i wiele
innych. W projekcie na co dzień około 10-ciu wolontariuszy, natomiast w momencie szczytowym (1921.07.) w realizację zaangażowanych było około 25 wolontariuszy.

Oprócz członków Młodej Kadry PZITB z Łodzi oraz Wrocławia swój wkład wnieśli także wolontariusze
z Kół Młodych przy oddziałach w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy. Poza

wielogodzinną pracą w remontowanej placówce był również czas na integrację, podczas której
uczestnicy wymieniali swoje spostrzeżenia oraz mogli się lepiej poznać.

Pełni zapału, którym zarazili nas organizatorzy łódzkiego Workcampu MK PZITB, mamy nadzieję, że
w przyszłym roku projekt Workcamp MK PZITB zagości po raz drugi po 4-letniej przerwie we
Wrocławiu.

- W dniu 31.08.2019r.Zarząd Koła 45 zorganizował z okazji Dnia Budowlanych spotkanie – biesiadę
w Radomiłowicach W programie obejmował :
- zwiedzanie odrestaurowanych murów obronnych w Lwówku Śl. ,

- wystąpienie Przewodniczącego Oddziału PZITB kol. Janusza Supersona

- prezentacja Firmy RECTOR Polska Sp. o. o z Chrzanowa

- dyskusja na aktualne problemy dotyczące budownictwa ……
- biesiada piwna ………

