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Wprowadzenie
Tegoroczna konferencja pn. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”
w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji rozpoczyna cykl konferencji
obejmujących swoją tematyką projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów budowlanych
na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej i pogórniczej.
Stanowi jednocześnie kontynuację konferencji, a właściwie warsztatów
poświęconych tej tematyce, realizowanych w II połowie ubiegłego wieku staraniem naszego
Stowarzyszenia – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wespół
z Głównym Instytutem Górnictwa i Gliwickim Oddziałem ITB, z inspiracji Profesora
Stefana Kaufmana, a następnie Kolegi mgr. inż. Witolda Świądrowskiego, zasłużonych dla
Związku, jego Członków Honorowych – co stanowi o randze zagadnienia.
Odbyta w 2005 roku – nawiązująca do tradycji – Ogólnokrajowa Konferencja
w Bibliotece Śląskiej poświęcona była głównie aspektom formalno-prawnym, związanym
między innymi z zagospodarowaniem przestrzennym terenów górniczych, oddziaływaniem
przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Choć cieszyła się dużym powodzeniem, nie
mogła spełnić warsztatowych potrzeb środowiska projektantów konstrukcji.
Bieżąca Konferencja, której organizatorem jest Katowicki Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przy wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa poświęcona jest nowoczesnemu projektowaniu obiektów
budowlanych na terenach górniczych w możliwie szerokim ujęciu praktycznym
i ukierunkowana na możliwie najszerszą użyteczność tematyki. Zaszły bowiem od czasu
poprzednich konferencji istotne zmiany w zakresie zasad i technik projektowania,
stosowania rozwiązań i technologii.
Jednocześnie rozpoczęło i kontynuuje działalność projektową bardzo wielu
młodych inżynierów, nie zawsze doświadczonych, którym „oszczędzono” w trakcie studiów
pogłębionej wiedzy na temat wpływu tzw. „szkód górniczych” na konstrukcję obiektów
budowlanych.
Podstawowym założeniem Konferencji jest dostarczenie poprzez wykłady
wzbogacone przykładami i obszerne wydawnictwo konferencyjne w miarę bogatej,
nowoczesnej oraz praktycznej wiedzy w zakresie projektowania.
Wykładowcy starali się przekazać wszystkie najważniejsze informacje, które
projektant konstrukcji wykorzystuje wykonując projekt budowlany, sprawując nadzór
autorski, a także opracowując projekt architektoniczno-budowlany.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękuję wszystkim Autorom,
którzy przyjęli naszą prośbę i zechcieli przygotować obszerne i wyczerpujące wykłady.
Serdecznie dziękuję naszym Wystawcom za ich wkład poszerzający
i wzbogacający Konferencję.
Szanownym Uczestniczkom i Uczestnikom Konferencji życzę owocnych obrad
w przyjaznej atmosferze.
Za Komitet Organizacyjny
Przewodniczący ZO PZITB
Andrzej Nowak

