W dniach 20 - 22.05.2022r. w Olsztynie odbył się już XXI Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej
Kadry PZITB. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komitet Młodej Kadry PZITB we współpracy z Kołem
Młodych PZITB Oddział Olsztyn.
Pierwszego dnia zjazdu uczestniczyliśmy w III Konferencji Honor Inżyniera pod hasłem „Budownictwo
kolejowe - pociąg do przyszłości. Podczas bogatego w wiedzę wydarzenia wystąpiło wielu przedstawicieli firm
prężnie działających w Polsce i za granicą w branży kolejowej, takich jak Budimex, PORR, Trakcja S.A., FAC
RAIL.

Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego, podczas którego młodzi inżynierowie-członkowie PZITB zajmujący
się na co dzień kolejnictwem opowiedzieli o specyfice realizacji całej infrastruktury szynowej.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: kol. Mieczysław Grodzki - Sekretarz Generalny PZITB , kol. Ryszard
Trykosko-były Przewodniczący PZITB, kol. Wiktor Piwkowski - były Przewodniczący PZITB , Sekretarz
Generalny PZITB oraz Przewodniczący Fundacji Czasopism PZITB, Krzysztof Myszkowski - Zastępca
Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB.
Bogaci o nowe doświadczenia uczestnicy zjazdu po konferencji udali się do hotelu, a następnie na ognisko
integracyjne, podczas którego mieli okazję do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń budowlanych.

Drugi dzień rozpoczął się od trzech wyjść technicznych na olsztyńskie budowy: Centrum Badań Środowiska
dla PAN, budowy linii tramwajowych 3,4,5 oraz budowy nowego Wydziału Prawa i Administracji UWM.
Znakomici przewodnicy po placach budów przekazali odwiedzającym wiele ciekawostek z zakresu wiedzy
technicznej zarówno budownictwa kubaturowego, jak i kolejowego.

Po kolejnej dawce informacji młodzi inżynierowie oraz studenci budownictwa z całej Polski udali się na
przygotowania do uroczystego bankietu. Bankiet również był okazją do wymiany poglądów oraz zwykłej,
koleżeńskiej rozmowy i zabawy. Podczas niego połączyliśmy się z byłym Przewodniczącym Komitetu Młodej
Kadry PZITB, kol. Piotrem Szymczakiem z Oddziału Łódzkiego PZITB, aby złożyć mu najserdeczniejsze
życzenia z okazji ślubu. Oprócz tego, dowiedzieliśmy się, kto zorganizuje kolejny, XXII Krajowy Zjazd
Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB. Słynna na całą Polskę listwa zjazdowa - symbol organizatorów
zjazdu została przekazana Oddziałowi Lubelskiemu PZITB.

W Olsztynie oddział Wrocławski PZITB reprezentowało aż 9 osób, co stanowiło najliczniejszą delegację
spośród 16 oddziałów PZITB z całej Polski. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować władzom naszego
oddziału za nieustające wsparcie w naszych działaniach i rozwoju. Gorące pozdrowienia i podziękowania
kierujemy również do organizatorów zjazdu za wspaniałą oprawę wydarzenia. Do zobaczenia w Lublinie!

W dniach 26- 27.05.2022r. odbyło się spotkanie Prezesów Polski Południowej PZITB w Częstochowie ,
podczas VI Konferencji Naukowo-Forum „Społeczna Odpowiedzialność Zarządcy Nieruchomości w
Koncepcji Smart City – Science 2 z Business”.
I. Innowacje społeczne i ekologiczne w zarzadzaniu nieruchomościami.
II. Otoczenie techniczno- prawne innowacji w budownictwie i zarzadzaniu nieruchomościami.

III. Spotkanie Prezesów Polski Południowej PZITB podczas którego omawiano :
1.Sprawy bieżące Oddziałów i Zarządu Głównego – podsumowanie dotychczasowej działalności
stowarzyszenia w kadencji 2020-2024.
2. Współpracę PZITB z Radami Terenowymi NOT do których należą Oddziały PZITB.
Działalność organizacyjną i finansową Rad Terenowych i Rady Krajowej NOT.
3. Rejestr Rzeczoznawców PZITB..
4. Kadencyjność i jej wpływ na wybranie członków do władz Oddziałów w kolejnej kadencji.

W dniach 11-25.07.2022r. odbyła się już kolejna edycja projektu Workcamp. Koło Młodych Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Łódź organizuje projekt nieprzerwanie od 8 lat.
Tym razem zostały wyremontowane dwa pomieszczenia Domu Dziecka nr 15 mieszczącego się przy ul. Jana
Kilińskiego 206.

Zakres prac obejmował demontaż ściany działowej w jednym z pomieszczeń, drobna przeróbka instalacji
elektrycznych oraz szeroko ujęte roboty wykończeniowe.

W dniach 15-17 lipca placówkę odwiedziło dwoje członków Koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej: kol.
Szymon Karczewski oraz kol. Patrycja Kaczmarek. Przez ten obfity w pracę weekend wraz
z koleżankami i kolegami z Łodzi, Poznania oraz Olsztyna wykonywaliśmy gładzie oraz inne roboty
przygotowawcze do malowania pomieszczeń. Po ciężkiej pracy nie zabrakło atrakcji, które zapewnili
organizatorzy. Była to również okazja do integracji, wymiany doświadczeń. Serdecznie dziękujemy
koleżankom i kolegom z Łodzi za jak zawsze miłe przyjęcie i miejmy nadzieję, że widzimy się już niebawem
na kolejnej edycji projektu.

