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Dnia 3.04.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej.

Podczas zebrania członek naszego koła, kol. Kamil Krzywiński przedstawił prelekcję nt. projektowania
posadzek w halach przemysłowych.

W trakcie niezwykle ciekawego

przemówienia została przedstawiona

problematyka badań

wytrzymałościowych posadzek wraz z optymalizacją parametrów mechanicznych elementu, a także
praca elementu w fazie eksploatacji.

Obecni zadawali dużo pytań, ponieważ niniejsza tematyka nie jest poruszana w trakcie studiów,
natomiast projektowanie posadzek to bardzo ważna kwestia przy tworzeniu koncepcji i obliczeń całej
konstrukcji.

- Dnia 10.04.2019r. odbyło się zebranie Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej.
Gościem specjalnym naszego spotkania był Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego

PZITB,

rzeczoznawca budowlany PZITB oraz Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kol. Janusz Superson.

Znakomity prelegent przeprowadził wykład pt. „Zakres działania samorządu zawodowego i PZITB.
Współpraca na rzecz środowiska inżynierskiego”
Słuchacze podczas blisko 90-minutowej prelekcji dowiedzieli się, jak działa DOIIB, poznali statut
PZITB, prawa i obowiązki osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i wiele
innych zagadnień niezwykle istotnych dla wszystkich przedstawicieli branży. Uczestnicy spotkania
zapoznali się również z zaletami jakie płyną z przynależności do PZITB.

- W dniach 26 - 28.04.2019 r. odbył się wyjazd członków Koła nr 1 PZITB przy Politechnice
Wrocławskiej do Polanicy-Zdrój.

Piątek, 26 kwietnia, był dniem przeznaczonym na podróż do miejsca docelowego, zakwaterowanie
oraz wspólne ognisko integracyjne. Podczas wieczornego ogniska nie zabrakło gier koedukacyjnych.

Przy kiełbaskach uczestnicy wydarzenia poznawali się, wymieniali spostrzeżeniami i doświadczeniami
oraz toczyli długie rozmowy na tematy związane z branżą budowlaną – zarówno z projektowaniem, jak
i wykonawstwem obiektów budowlanych.

Drugi dzień został przeznaczony na wyjście w Góry Stołowe. Podczas niezwykle długiej i
wyczerpującej eskapady członkowie Koła nr 1 zdobyli kilka szczytów, m.in. Szczytnik, Ślepowron,
Góra Świętej Anny, Skały Puchacza, odwiedzili zamek Leśna Skała.

Spacer po masywie górskim trwał ponad 7 godzin. Pokonaliśmy w tym czasie około 25 kilometrów,
co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym członków naszego koła

Po wymagającym spacerze udaliśmy się do Dusznik-Zdroju, by zjeść wyczekiwany przez wszystkich
obiad. Następnie wróciliśmy koleją do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Polanicy-Zdrój.

Pogoda w sobotę w godzinach wieczornych ponownie dopisała, zatem po raz drugi zorganizowaliśmy
ognisko, podczas którego rozmawialiśmy o konstrukcjach z betonu sprężonego ze specjalistą w tej
dziedzinie, kol. dr inż. Jarosławem Michałkiem oraz o konstrukcjach stalowych z kol. dr inż. Piotrem
Koziołem. Nie zabrakło również konwersacji na temat działania Młodej Kadry PZITB i współdziałaniu
naszego koła z kołami funkcjonującymi w całej Polsce. W niedzielę 28.04. po grze w frisbee udaliśmy
się na dworzec kolejowy w Polanicy-Zdrój i szczęśliwie powróciliśmy do Wrocławia

- XXXII Krajowa Narada Seniorów PZITB zorganizowana na wniosek Głównej Komisji Seniorów
przez Zarząd Seniorów Oddziału w Białymstoku odbyła się w dniach 28 – 30 maja 2019r.
Uczestnikami byli Przewodniczący Kół Seniorów ze wszystkich Oddziałów PZITB. Nasz Oddział
reprezentowała Przewodnicząca Koła Seniorów Kol. Marianna Czuper.

- Konkurs „ Na najlepszą inżynierską prace dyplomową na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” w maju 2019 r. został rozstrzygnięty przez Komisję
Konkursową w składzie : Kol. Roman Szmigielski , kol. Zygmunt Matkowski. W dniu 31 maja 2019r.
na Politechnice Wrocławskiej podczas uroczystego wręczenia Dyplomów Ukończenia Absolwentom
zostały ogłoszone wyniki konkursu a Przewodniczący Janusz Superson dokonał wręczenia dyplomów
i nagród książkowych.
Wyniki na stronie internetowej w zakładce Konkursy

-

Dnia 01.06.2019r.,w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Politechniki Łódzkiej odbyło się Zebranie Komitetu Młodej Kadry PZITB, w którym brało udział troje
członków Koła nr 1: PWR :kol. Patrycja Kaczmarek, kol. Paula Sumińska i kol. Szymon Karczewski.

Na początku obrad przemówił Sekretarz Generalny PZITB , który jest opiekunem Młodej Kadry PZITB
z ramienia Zarządu Głównego PZITB, kol. Wiktor Piwkowski

Podczas spotkania zostały omówione kwestie:
1. Stan KM PZITB wraz z krótkim streszczeniem poprzedniego spotkania KMK PZITB z dnia 02.02. br.
2. Projekt regulaminu dla KM PZITB.
3. Angażowanie studentów oraz uczniów techników do wstępowania w szeregi Młodej Kadry PZITB.
4. Workcamp MK PZITB-podsumowanie realizacji z roku 2018 (Szczecin, Łódź, Białystok).
5. Workcamp MK PZITB 2019-realizacje Łódź, Kielce oraz koncepcje na realizację kolejnych
projektów w latach kolejnych.

6. Krajowy Zjazd Delegatów i Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej.
7. XX Jubileuszowy Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny MK PZITB.- program zjazdu oraz kosztorys.

Podczas zebrania Komitet Młodej Kadry PZITB objął honorowym patronatem II edycję konkursu
fotograficznego "I cyk budowa" organizowaną przez Koło nr 1. W trakcie spotkania kol. Szymon
Karczewski został mianowany na członka Komitetu Młodej Kadry PZITB. Po ponad pięciogodzinnych
niezwykle owocnych i bogatych w pomysły obradach delegaci wybrali się na spotkanie integracyjne,
podczas którego w kuluarach mogli wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia.

- w dniu 14.06.br, w Kielcach odbyło się spotkanie członków Klubu Prezesów Polski Południowej
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Program spotkania obejmował:

- Statystyka ilości członków w oddziałach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
- Wyniki finansowe za 2018r w oddziałach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
- Sprawy bieżące Oddziałów i Zarządu Głównego.

- Przygotowania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa do jubileuszu 85-lecia.
- Wdrażanie BIM / uczelnie, instytucje, firmy projektowe, firmy wykonawcze, zarządcy nieruchomości/.
- Projekt wdrożenia ewidencji elektronicznej członków PZITB.
- Realizacja zatwierdzonego programu działań Zarządu Głównego PZITB w kadencji 2016 - 2020 r.
- Omówienie realizacji wniosków z XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie.
W dniach 15 – 16 czerwca 2019r. na Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się obchody Jubileuszu
70 – lecia PZITB Oddziału w Kielcach.

Jubileusz zaszczycili swą obecnością Przewodniczący PZITB Kol. Ryszard Trykosko , Sekretarz
Generalny PZITB kol. Wiktor Piwkowski a także Przewodniczący Oddziałów PZITB i zaproszeni
goście. Nasz Oddział reprezentował Przewodniczący Kol. Janusz Superson.

