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Koleżanki i Koledzy,
To już dziewiąty, wrześniowy numer „Przeglądu Budowlanego”. Pojawiające się w leśnych 

polanach wrzosy zwiastują nieuchronny koniec lata oraz fakt, że do końca roku pozostały nie-
spełna cztery miesiące. Z pewnością większość z Państwa, Koleżanek i Kolegów, wykorzystała 
czas letniej kanikuły na zasłużony odpoczynek. Jest jednak wśród nas grupa osób, która podzie-
liła czas wypoczynku z pracą społeczną na rzecz osób potrzebujących. To członkowie Młodej 
Kadry PZITB, w większości jeszcze studenci politechnik oraz młodzi inżynierowie, uczestni-
cy ogólnopolskiego projektu „Workcamp”, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw 
społecznych młodzieży. Podobnie jak w latach minionych, jego uczestnicy czynnie włączyli się 
w różnego rodzaju prace renowacyjne, remontowe i modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, domów pomocy spo-
łecznej, hospicjów, podnosząc ich dotychczasowy standard. Ze swej strony mogę tylko przyklasnąć i z głębi serca podziękować 
wszystkim uczestniczącym w tym projekcie, jej uczestnikom, kadrze inżynierskiej oraz szczególnie partnerom i sponsorom 
projektu, bez których pomocy realizowane corocznie przedsięwzięcie nie miałoby jakichkolwiek szans powodzenia. „Workcamp” 
w wykonaniu Młodej Kadry jest elementem nie tylko materialnej pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim metodą akty-
wizacji i integracji młodzieży w PZITB. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Koniec lata zwiastuje w naszym stowarzyszeniu, podobnie jak w okresie wiosennym, tradycyjny już czas konferencji nauko-
wych, sympozjów, warsztatów. Wymienię kilka najbliższych. Od 7 do 9 września 2017 roku zapraszamy do Wałcza. W ramach 
XIX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego uczestnicy omówią praktyczne problemy funkcjonowania prawa budowlanego, 
wskażą na rolę uczestników szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego na terenach zurbanizowanych. Następnego dnia 
odbędzie się konferencja naukowa poświęcona rewitalizacji obszarów zurbanizowanych – „Powodzie w miastach – przyczyny, 
skutki, zapobieganie”. Ostatniego dnia, w ramach sesji wyjazdowej, realizowany będzie program ochrony zabytków w ramach 
„Europejskich Dni Dziedzictwa 2017” – „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Sześć dni września 2017 roku (od 17 do 22) zarezerwowała sobie Krynica Górska, która już po raz 63. gościć będzie uczest-
ników Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. To największe nasze wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym re-
alizowane w tradycyjnej, sprawdzonej formule składającej się z części problemowej poświęconej innowacyjnym wyzwaniom 
techniki budowlanej oraz części ogólnej poruszającej naukowe problemy budownictwa. Z całą pewnością szczegółowa obszerna 
relacja z Krynicy zagości na łamach „Przeglądu Budowlanego”.

Temat konferencji i sympozjów skłania mnie do podzielenia się poniższą refleksją. Pamiętacie z pewnością Państwo, od-
dany w kwietniu ubiegłego roku w Gdańsku do eksploatacji, tunel drogowy pod Martwą Wisłą i liczne relacje z kolejnych 
etapów jego budowy. Tej pionierskiej, jak na polskie warunki ówczesnej realizacji, poświęcono 4 sympozja naukowe, kolejno 
w latach 2013–2016. W ich organizacji, mamy jako PZITB swój znaczący udział, byliśmy bowiem jako Zarząd Główny, 
wspólnie z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa jego pomysłodawcami i głównymi organizatorami. Dzisiaj, 
jako gdańszczaninowi, miło jest zakomunikować, że 7–8 listopada 2017 roku odbędzie się kolejne 5. spotkanie nawiązujące 
do tunelowej tematyki. W programie sympozjum zatytułowanym „Wyzwania rozwojowe obszarów metropolitalnych. Uwa-
runkowania inżynierskie i społeczno-gospodarcze na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą” jego uczestnicy od-
niosą się do dzisiejszych realiów i podejmą próbę udzielenia odpowiedzi, jaki wpływ na rozwój miasta Gdańska jak i obszaru 
metropolitalnego miało zrealizowanie tak znaczącego przedsięwzięcia. Podjęty zostanie temat uwarunkowań ekonomicznych 
oraz społecznych kosztów i korzyści z realizacji tego typu przedsięwzięć. Sympozjum odbędzie się 8 listopada 2017 roku, nato-
miast w jego przeddzień, zainteresowani będą mieli możliwość zwiedzenia oddanych w ostatnich latach inwestycji. Jak zwykle 
serdecznie zapraszam do Gdańska, w sprawie szczegółów odsyłam Koleżanki i Kolegów do śledzenia naszej strony internetowej 
www.zgpzitb.org.pl oraz „Przeglądu Budowlanego” www.przegladbudowlany.pl

Kończę tradycyjnymi życzeniami. Po raz kolejny przywołuję wrzesień, gdyż jest on miesiącem, w którym tradycyjnie obchodzimy 
nasze branżowe święto, Dzień Budowlanych. Proszę Koleżanki i Kolegów, wszystkich, którzy angażują się w zależności od swojej 
wiedzy, umiejętności i talentów w szeroko rozumiane procesy inwestycyjne w budownictwie o przyjęcie podziękowań za wkład pracy 
i zaangażowanie w tworzenie wspólnego dobra. Życzę spełnienia marzeń i oczekiwań oraz zdrowia i szczęścia osobistego.

 Serdecznie pozdrawiam,


