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Oddział PZITB z Piotrkowa Trybunalskiego wziął udział 
w ogólnopolskim projekcie Workcamp, którego zada-
niem jest włączenie studentów w prace przy różnego 
rodzaju obiektach użyteczności publicznej celem prze-
prowadzenia renowacji, remontu czy rewitalizacji.

Założenia projektu Workcamp zostały przedstawione 
wójtowi gminy Grabica w maju 2016 r. celem wyboru 
budynku, który można objąć remontem. W spotkaniach 
uczestniczyli także przedstawiciele firmy P3 logistic 
parks, która była głównym sponsorem przedsięwzię-
cia. Wójt pomógł znaleźć odpowiedni obiekt. Ostatecz-
nie wybór padł na Szkołę Podstawową w miejscowości 
Brzoza. Budynek wymagał prac remontowych, ponie-
waż przez szereg lat nie był objęty inwestycją. Elewa-
cja budynku szkoły pokryta była licznymi zabrudzeniami 
oraz glonami, które powodowały powolną degradację 
wykonanego docieplenia.
Początkowo pomysłowi towarzyszyło niedowierzanie, 
jednak w momencie realnego rozpoczęcia prac został 
on przyjęty z dużym entuzjazmem przez lokalną spo-
łeczność. Z dnia na dzień rosło zainteresowanie. Obiekt 
codziennie był odwiedzany przez pracowników gminy. 
Od samego początku realizatorzy projektu informowali 
pracowników administracji urzędu, pracowników rewi-
talizowanego budynku oraz mieszkańców o celu i za-
kresie działania akcji. Z dumą można było stwierdzić, 
iż jest to program ogólnopolski, w który zaangażowa-
nych jest bardzo duża liczba osób, ale przede wszyst-
kim inżynierowie i studenci budownictwa.
Koordynatorem projektu Workcamp na terenie gminy Gra-
bica był Oddział PZITB z Piotrkowa Trybunalskiego.
W zakresie prac, uzgodnionym wcześniej z gminą i dy-

rektorem szkoły, było oczyszczenie elewacji budynku 
szkoły, umycie i malowanie budynku starej sali gimna-
stycznej, malowanie ogrodzenia stalowego na podmu-
rówce klinkierowej, bram wjazdowych, krat w oknach 
budynku, balustrad oraz drzwi wewnątrz budynku.

Do umycia elewacji zastosowano środek grzybobójczy. 
Mycie odbywało się w trzech etapach: pokrycie tynku 
substancją, umycie pod ciśnieniem, ponowne pokry-
cie środkiem grzybobójczym celem wykonania zabez-
pieczenia przed postępującą degradacją i porastaniem 
grzybami i glonami.
Ogrodzenie oraz balustrady wymagały solidnego umycia 
ciśnieniowego oraz oczyszczenia szczotkami ze wzglę-
du na występującą korozję i liczne zabrudzenia.

Młoda Kadra pzitb remontuje szkołę 
w ramach projektu Workcamp 

Czyszczenie i malowanie ogrodzenia

Stan budynku przed umyciem Efekt widoczny w trakcie mycia
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Drzwi wewnątrz budynku także wymagały odświeże-
nia z powodu zabrudzeń spowodowanych codzien-
nym użytkowaniem.
Prace rozpoczęto 18.07.2016 r. Pierwszym etapem było 
oczyszczenie oraz przygotowanie ogrodzenia do malo-
wania. Wbrew pozorom była to wyczerpująca i długo-
trwała praca. Uczestniczkami projektu w Piotrkowie były: 
Adrianna Rychlik, Julia Cyrulska, Martyna Rogalska, Jo-
anna Gryszanowicz, Magdalena Skoneczna, Agata Świ-
drak, Karolina Lalek, Magdalena Pawicka.
Akcję wsparły firmy P3 logistic parks, PERI, a także wójt 
z pracownikami gminy Grabica. Osobami zaangażowa-
nymi w realizację zadania ze strony PZITB byli: Włodzi-
mierz Babczyński, Grzegorz Rudzki, Urszula Jakubow-
ska, Jan Włodarczyk, Bartłomiej Jagodziński, Wojciech 
Wolnicki, Maciej Jakubowski, Michał Oborzyński, Kamil 
Horenda, Szymon Leszto, Łukasz Pełka.
Członkowie oddziału PZITB stanęli na wysokości za-
dania i dzięki wspólnemu działaniu byli w stanie logi-
stycznie doprowadzić przedsięwzięcie do końca po-
przez m.in. zaplanowanie remontu, zorganizowanie 
bazy noclegowej, transportu studentów na miejsce pra-
cy (ze względu na odległość szkoły od Piotrkowa Try-
bunalskiego) czy organizowanie niezbędnych materia-
łów budowlanych.
Prace zostały zakończone w ciągu jednego miesiąca. 
Udało się wykonać łącznie ok. 1200 m2 mycia elewacji, 

malowanie blisko 90 m.b. ogrodzenia i balustrad, malowa-
nie 2 bram wjazdowych, ok 20 drzwi wewnętrznych.
Zwieńczeniem remontu był grill, którego sponsorem 
oraz organizatorem była firma P3 logistic parks.
Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia w Piotrkowie jak 
i w innych miastach pozwala mieć nadzieję na dalsze 
sukcesy programu Workcamp w całej Polsce.

Bartłomiej Jagodziński, Paulina Poterała, Maciek Jakubowski,  
Wojtek Wolnicki, Michał Oborzyński, Kamil Horenda

Zdjęcia: Bartłomiej Jagodziński

Koleżanki z Politechniki Łódzkiej uczestniczące w projekcie 
Workcamp Piotrków Trybunalski

KONFERENCJA 
WORKCAMP

Sala konferencyjna EC1 Łódź

13.01.2017
Workcampy Młodej Kadry 
w liczbach: 

100 dni nieustannej pracy

150 wolontariuszy

łączna wartość projektów 150 tys. zł

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Zarząd Główny PZITB / Oddział Łódź/ Oddział Warszawa 

PATRONAT:
PATRONACI MEDIALNI:

BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

lub zeskanuj 
QR CODE

Odwiedź nas w internecie: 
www.zgpzitb.org.pl

Młoda Kadra PZITB

SPONSOR GŁÓWNY


