- dnia 6.11.2020r. odbyło się kolejne spotkanie Koła nr 1 PWR.
Zaproszono na nie gościa, którym był Pan arch. Kamil Wiśniewski – poprowadził Webinar pt.
„W jaką stronę zmierza budownictwo XXI wieku?” Harmonogram prelekcji :

Część 1.
– Jesteśmy w przeddzień zmian w budownictwie, które na stałe wprowadzają dla nowych budynków
standard niemal 4orona wirusa4zny, co to oznacza?
Co charakteryzuje najwyższe standardy energetyczne?
- Czego już dziś oczekują klienci prywatni i instytucjonalni?
Część 2.
Q&A pytania do eksperta!
Był to niezwykle ciekawy Webinar, który dogłębnie wyjaśnił tajniki nowoczesnego i racjonalnego
budownictwa. Serdecznie podziękowania składamy na ręce Pana Kamila, który pozytywnie
odpowiedział na nasze zaproszenie. Liczymy na dalszą współpracę i zapraszamy do odwiedzenia
strony na Facebooku „Akademia Zdrowego Budownictwa”

-

- dnia 20.11.2020r. na platformie ZOOM Koło nr 1 PWr przy współpracy z Władzami Wydziału
Budownictwa Lądowego i Wodnego:
Panią Dziekan - kol. Prof. Dr Hab. Inż. Danutą Bryją,
Panią Prodziekan ds. studenckich – dr Inż. Magdaleną Piechówka – Mielnik
- Panem Prodziekanem ds. dydaktyki - dr inż. Andrzejem Batogiem
zorganizowało spotkanie dotyczące wyboru specjalności na studiach I stopnia na kierunku
budownictwo.
Pomysłodawczynią spotkania oraz koordynatorką wydarzenia była kol. Ewa Tucholska z Koła nr 1.
Spotkanie zostało podzielone na trzy części:
Pytania organizacyjne i formalne do dr inż. Andrzeja Batoga.
Prezentacje nt. poszczególnych specjalności przedstawione przez pracowników wydziału:
Inżynieria Budowlana-kol. Dr inż. Piotr Kozioł,
Inżynieria Lądowa-mgr inż. Maciej Dobrucki,
Geotechnika i Hydrotechnika-dr inż. Michał Baca.
Kolejną część stanowiła opinia absolwentów, którzy ukończyli dane specjalności.
W każdej z nich wypowiedzieli się członkowie Koła nr 1 PZITB: kol. Marcin Dudczak, kol. Ania Górska
oraz kol. Natalia Bojaczuk.
Spotkanie to rozwiało wiele wątpliwości studentów, pokazało wiele możliwości rozwoju kariery
zawodowej.
To wydarzenie cieszyło się rekordową frekwencją, gdyż brało w nim udział ponad 200 osób!

- dnia 3.12.2020r. kolejne spotkanie Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej. Tym razem
miało ono charakter szkoleniowy, którego gościem był dr inż. Ryszard Antonowicz-pracownik Zakładu
Budownictwa Ogólnego.
Podczas szkolenia została przedstawiona metodyka podstawowych funkcji programu AUTODESK
REVIT.
Uczestnicy stworzyli swoje pierwsze rysunki w tym jakże przydatnym programie do projektowania
stosowanym w szerokim ujęciu technologii BIM. Kolejne szkolenie z programu REVIT planujemy na
poziomie średniozaawansowanym.

- dnia 9.12.2020r. odbyło się kolejne spotkanie Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej.
Głównym tematem spotkania była prelekcja kol. Jacka Grosela pt. „Dynamika dla opornych”. Na
początku wystąpienia zostały przestawione podstawy dynamiki budowli oraz zasady pracy konstrukcji
poddanej obciążeniom dynamicznym, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Następnie kol. Jacek
Grosel podsumował warsztaty dynamiczne, które zostały zorganizowane jesienią 2019 roku przez
nasze koło. Badaliśmy wówczas drgania znanego wszystkim Wrocławianom Mostu Grunwaldzkiego.

Po spotkaniu omówiliśmy sprawy bieżące koła oraz zebraliśmy wiele pomysłów na przyszłe działania.

- W 2020 roku Koło nr 1 PZITB zorganizowało już III edycję ogólnopolską corocznego konkursu
fotograficznego. Bieżąca edycja, zarówno jak poprzednie, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
osób związanych z budownictwem w całej Polsce. Wpłynęło do nas ponad 100 zdjęć z całego kraju!
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom biorącym udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu
fotograficznego „I CYK BUDOWA”!
1. miejsce Michał Tarnowski
2. miejsce Julian Serkieza „I cyk i dźwig”
3 .miejsce Aleksandra Kosałka „Boarding”

Dodatkowo wyróżniono zdjęcia następujących osób:
- Aleksandra Krzęćko- „Widok na budowę osiedla i Hamburg z 60-metrowego żurawia”
- Filip Sikora - „Piękno tekstury”
- Mariusz Myszor - „Czy to rycerz czy to pal, zawsze zbroi się na bal”
- Mateusz Moj
- Aleksandra Rosiak - „Tu są mury, tu pojedzie tramwaj do góry”
- Aleksandra Siepak - „I tak to się zaczęło”

- dnia 14.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału , na którym przyjęto Ramowy Program

Działania na kadencję 2020 – 2024 /patrz: zakładka statut / i powołano Komisje Oddziału
/patrz : zakładka Komisje/ a zakresie sprawy finansowych przyjęto zmianę składki członkowskiej
oraz prowizorium Budżetowe na I - VI. 2021r.

- dnia 16.12.2020r. jak co roku odbyło się spotkanie świąteczne Koła nr 1 PWR.
Niestety, ze względu na panującą na całym świecie epidemię korona wirusa, nie było nam dane
spotkać się twarzą w twarz. Jednak nie raz udowodniliśmy już, że epidemia nie jest nam straszna,
dlatego zorganizowaliśmy nasze spotkanie online.
W spotkaniu brali udział członkowie koła, przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału
Wrocławskiego PZITB: Wiceprzewodnicząca kol. Alicja Dudzik, Wiceprzewodniczący kol. Zygmunt
Matkowski, Skarbnik kol. Szymon Karczewski oraz Sekretarz kol. Jerzy Krzyż.
Spotkanie przebiegało jak zwykle w bardzo miłej atmosferze rozmowy na tematy zawodowe i nie tylko.
Każdy z uczestników zabrał głos podczas składania życzeń. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
nam się spotkać osobiście, tak jak było to zawsze w latach poprzednich.

- W okresie przedświątecznym odbyły się również Świąteczne spotkania zorganizowane na
platformie lub skype przez: Koło nr 35 Wykonawców , Koło nr 4 w Oleśnicy, Koło nr 26 Zarządców.
W tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału.

