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cz y m najpier w?
Który z poruszanych
w „Infrastrukturze”
tematów jest najważniejszy
w tym wydaniu? Taki dylemat znowu muszę rozstrzygnąć przy pisaniu edytorialu.
Planując numer, określiliśmy
dwa tematy przewodnie: pokazujemy województwo świętokrzyskie i branżę kruszywową.
Zaczynając więc od końca, już w rozmowie miesiąca wspólnie z dr. hab. inż.
Stefanem Góralczykiem prof.
nadzw., dyrektorem Instytutu
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, zastanawiamy się, jak powinno wyglądać nowoczesne budownictwo. Co zrobić, aby
powstające drogi miały najwyższą jakość, zastanawialiśmy się natomiast podczas
debaty redakcyjnej. W babsk iej rozmow ie z dr i n ż.
Martą Wasilewską poruszyłyśmy kwestię doboru kruszyw do warstw ścieralnych.
Głos w dyskusji na naszych łamach zabrali także producenci kruszyw z Dolnego Śląska.
Apelują o racjonalny dobór nie
tylko kruszyw, ale także frakcji do mieszanek mineralno-asfaltowych. Wskutek libera-

lizacji wymogów i dopuszczenia
do stosowania kruszyw lokalnych dolnośląscy producenci
dostarczają kruszywa głównie
do asfaltowych warstw ścieralnych, gdzie najbardziej popularna jest frakcja 8/11. Rezultat
jest taki, że na Dolnym Śląsku
zaczynają zalegać hałdy materiałów trudno zbywalnych.
Czując powagę tematu i zarazem chcąc go właściwie przedstawić, bardzo
się zestresowałam. Na stan
napięcia szybko zareagowało ciało. Jak? Bólem głowy.
A właśnie o potrzebie godzenia głowy i ciała opowiada w wywiadzie psycholożka
Ewa Klepacka-Gryz. Wspólnie
z Jackiem Sobolem, fizjoterapeutą, niedawno wydali książkę „Różowa rękawiczka”.
Województwo święto krzyskie prezentujemy m.in.
za pośrednictwem rozmowy
z jego marszałkiem Adamem
Jarubasem. Region można podzielić na przemysłową północ i rolnicze południe.
Powraca formuła partnerstwa prywatno-publicznego rea l izacji i nwest ycji. Zapowiada się ich sporo
w świętokrzyskim, a także
na drogach krajowych.
■
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AKTUALNOŚCI
Najlepsze praktyki w zakresie AKK

Na s t r on ach C ent r u m Un ijnych P r ojek t ów
Transportowych (www.cupt.gov.pl) ukazało się opracowanie poświęcone dobrym praktykom w zakresie prowadzenia analiz kosztów i korzyści projektów transportowych. Powstało ono na bazie doświadczeń CUPT przy
weryfikowaniu wniosków o dofinansowanie projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–13. Dokument dostępny jest również w angielskiej wersji językowej.
Opracowanie zawiera analizę kosztów i korzyści, które w poprzedniej perspektywie sprawiały najwięcej problemów beneficjentom oraz wykonującym analizy konsultantom. Okazuje się, że najwięcej problemów sprawiał
zakres analiz, ich wzajemne powiązania oraz sposób
prezentacji we wniosku, w studium wykonalności oraz
arkuszu kalkulacyjnym. W opracowaniu w sposób uporządkowany przedstawiono ogólny zarys wymogów stawianych analizom kosztów i korzyści, podając zarówno
rekomendacje podręcznikowe, jak i metody, które zostały
wypracowane wspólnie z beneficjentami środków unijnych. Uwzględniono również podstawowe zmiany, które będą miały miejsce w metodyce analizy wraz z rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w okresie
programowania 2014–20. Opracowanie jest skierowane
przede wszystkim do obecnych, ale także przyszłych beneficjentów pomocy unijnej w sektorze transportu. Może
ono stanowić dobre źródło wskazówek zarówno na etapie
zlecania analiz kosztów i korzyści nowych projektów, na
etapie odbioru wewnętrznego tych analiz, jak i podczas ich
weryfikacji zgodnie z uwagami przysłanymi przez CUPT.
Źródło: CUPT

Porozumienie MŚ-CKPŚ dot. realizacji zadań
w ramach POIiŚ 2014–2020

Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska oraz Piotr Adamski, dyrektor Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) podpisali porozumienie w sprawie wdrażania przez CKPŚ części
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
na lata 2014–2020. CKPŚ
będzie realizował projekty
w obszarze ochrony środowiska, w tym adaptacji
do zmian klimatu.
CKPŚ (jednostka orga nizac y jna Lasów
Państwowych) będzie
drugą, obok Narodowego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Instytucją Wdrażającą POIiŚ w sektorze środowiska.
Odpowiadać będzie za realizację programu w zakresie
niektórych działań związanych z ochroną przyrody, tj.
ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
oraz rozwoju zielonej infrastruktury.
Do zadań CKPŚ związanych z realizacją POIiŚ należeć będzie w szczególności: prowadzenie naborów projektów oraz dokonywanie ich oceny, zawieranie umów
o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji, przekazywanie środków finansowych na rzecz beneficjentów,
kontrolowanie i rozliczanie przedsięwzięć korzystających
ze wsparcia finansowego oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
POIiŚ na lata 2014–2020 został zatwierdzony przez
Komisję Europejską 19 grudnia 2014 r. Jest największym
pod względem wartości programem w całej UE – łącznie
na jego realizację przeznaczono przeszło 27 mld euro,
w tym na sektor środowiska ok. 3,5 mld euro.
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Raport o Polsce

„Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r.” oceniające postępy we wdrażaniu ubiegłorocznych rekomendacji w ramach Semestru Europejskiego – to główny temat debaty zorganizowanej w poniedziałek 9 marca br.
w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk i organizacji – ministerstw, związków zawodowych,
pracodawców, naukowców oraz instytutów badawczych.
Raport krajowy zawiera ocenę gospodarki Polski w kontekście przygotowanej przez Komisję Europejską rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego, w której zalecono, aby polityka gospodarcza i społeczna UE opierała się
w 2015 r. na trzech głównych filarach: inwestycjach, reformach strukturalnych oraz odpowiedzialności budżetowej.
Uwzględniając plan inwestycyjny dla Europy, w raporcie
zbadano możliwości zmaksymalizowania wpływu zasobów publicznych i odblokowania inwestycji prywatnych.
Tematyka raportu odnosi się do kwestii ekonomicznych
i społecznych. Wypełnianie ubiegłorocznych rekomendacji
dla Polski zostało ocenione przez KE pozytywnie, jakkolwiek
w poszczególnych obszarach postępy nie są jednakowe. Jako
znaczący postęp uznano deregulację zawodów, zwiększenie
skuteczności administracji podatkowej, zmniejszenie bezrobocia wśród osób młodych, lepsze dopasowanie systemów
edukacji do potrzeb rynku pracy, podniesienie odsetka pracujących kobiet, rozwoju żłobków i przedszkoli, zwiększenie
efektywności energetycznej, rozwoju sieci internetu szerokopasmowego, gospodarki odpadami oraz zwiększenie efektywności postępowań egzekucyjnych.
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Jako kwestie wymagające poprawy Komisja Europejska
wskazała: efektywność wydatków na ochronę zdrowia,
segmentację na rynku pracy, zwiększanie odsetka osób
uczących się przez całe życie, wdrażanie innowacji, rozbudowę gazociągów oraz podniesienie jakości wdrażania
projektów modernizacji sieci kolejowej. Brak postępów
dotyczy kwestii ograniczenia stosowania rozbudowanego systemu stawek podatku VAT, ustanowienia Rady
Budżetowej, reform systemów emerytalnych górników
i rolników, jak również poprawy skuteczności bodźców
podatkowych w obszarze badań i rozwoju.

Perspektywy rozwoju krajowego sektora bankowego
oraz możliwości wykorzystania jego potencjału dla rozwoju polskiej gospodarki były głównymi tematami posiedzenia Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej,
które odbyło się 13 marca 2015 r. w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński oraz sekretarz stanu w MG Jerzy
Pietrewicz.
Stabilność systemu bankowego stanowi istotny element gospodarki. Sektor bankowy może odegrać znaczącą
rolę w rozwoju polskiej przedsiębiorczości m.in poprzez
działania w zakresie finansowania i promowania eksportu, rozwoju innowacyjności czy projektów badawczo-rozwojowych. Podczas spotkania dyskutowano również m.in
o tym, jak stymulować wzrost oszczędności i akumulacji
kapitału w Polsce oraz o tym, czy klienci sektora bankowego objęci są wystarczającą ochroną.

Źródło: Komisja Europejska

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

R E K L A M A

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

prosi o wsparcie
dla Kuby Stanka z przeznaczeniem na terapię i rehabilitację
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem:
24414 Stanek Kuba
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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Sektor bankowy a umacnianie wzrostu
gospodarczego

ROZMOWA MIESIĄCA

Krążący kamień
Racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych, budownictwo energooszczędne – to już nie
tylko slogany, ale polska rzeczywistość. Rzecz w tym, żeby optymalizacja procesów produkcji
spełniała oczekiwania inwestorów i wykonawców inwestycji.
O kondycji branży kruszywowej i trendach rozwojowych mówi
dr hab. inż. STEFAN GÓRALCZYK prof. nadzw., dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, w rozmowie z Anną Krawczyk.
8
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Zacznijmy od kondycji branży kruszywowej. Jak
Pan ją ocenia?
Jeśli popatrzymy na potencjał wytwórczy zakładów, jest on wysoki, szacowany na pow. 300 mln
t/rok. Nigdy wcześniej nie było tak dobrze. Branża
wydobywcza jest jedną z najnowocześniejszych
w kraju. Jej możliwości produkcyjne nie zmieniają się od kilku lat.
A jak jest z popytem?
Rekordowy rok 2011 ze sprzedażą ponad 300 mln
t to wyjątkowy zbieg okoliczności i już może się
nie powtórzyć i trzeba mieć tego świadomość.
Analizując plan wydatków na drogi krajowe, można w przybliżeniu określić zapotrzebowanie na
kruszywa. Szacując nawet z dużym okładem,
w 2015 r. będzie ono na poziomie poniżej 20 mln
t, w kolejnych latach może przekroczyć znacznie
ten poziom. W 2019 r. nastąpi prawdopodobnie
wyraźny spadek. Pamiętajmy jednak, że mówimy
tylko o drogach krajowych, bez sieci samorządowej.
Należy jednak pamiętać, że inwestycje liniowe
(drogi i kolej) zagospodarują nie więcej niż 30%
całej produkcji kruszyw. Oczywiście jeśli idzie
o kruszywa łamane, udział ten jest wyższy, znaczna część produkcji przeznaczona jest na drogi.
Jakie są kierunki rozwoju branży kruszywowej?
Polski Związek Producentów Kruszyw już od dawna
postuluje racjonalizowanie produkcji, maksymalne wykorzystywanie surowca i wykorzystywanie
wszystkich rodzajów kruszyw. Zapotrzebowanie
powinno być zróżnicowane. Przecież nawet w samym drogownictwie wykonywane są różne prace:
nasypy, podbudowy, warstwy nawierzchni w zależności od obciążenia ruchem. To wszystko trzeba dopasować. Ale żeby móc dobrze dopasować,
trzeba mieć rozeznanie w dostępnych surowcach.
Cóż z tego, że producenci wiedzą, jak zoptymalizować produkcję, skoro są swoistymi zakładnikami rynku.
Do produkcji betonu stosuje się ponad 70 proc.
kruszywa grubego i 30 proc. drobnego. A jak popatrzymy na uziarnienie surowca w złożu, to jest
akurat odwrotnie. Powstawało więc bardzo dużo
Szacując nawet z dużym okładem, w 2015 r.
zapotrzebowanie na kruszywa na drogi
krajowe będzie na poziomie poniżej 20 mln t,
w kolejnych latach może przekroczyć znacznie
ten poziom
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Górnictwo skalne – jeden z obszarów działania IMBiGS

Od blisko 50 lat zajmujemy się tematyką naukowo-badawczą i rozwojową
w obszarze surowców i wyrobów budowlanych, maszyn i technologii do
wydobycia i przeróbki górniczej. Rozszerzyliśmy tę działalność na takie
dziedziny jak:
• racjonalizacja gospodarki zasobami, w tym działalność w krajowej
i europejskiej platformie surowcowej, dotyczącej mineralnych surowców
nieenergetycznych,
• zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów wydobywczych.
Realizujemy prace dla przemysłu górniczego, ale także dla przedsiębiorstw
innych branż, wytwórców materiałów i wyrobów budowlanych, firm
utylizujących odpady, instytucji i urzędów administracji państwowej
i samorządowej, partnerów zagranicznych – w zakresie naszej działalności.
Prace te są realizowane w aspekcie zrównoważonej, ekologicznej
gospodarki zasobami surowcowymi. Upowszechniamy w praktyce
gospodarczej nowe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne
– powstałe w wyniku tych prac.
Współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w obszarze
związanym z kruszywami i kamieniem budowlanym. Prowadzimy
Sekretariat Komitetu Technicznego PKN/KT 108 ds. kruszyw i kamienia
budowlanego.
Oferta dla branży kruszyw
Badania i rozwój
• badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące rozwoju technik
i technologii w górnictwie skalnym,
• uczestnictwo w opracowywaniu norm dotyczących surowców i wyrobów
budowlanych w ramach PKN,
• oceny właściwości i zastosowań kruszyw, kamieni budowlanych,
betonów i innych wyrobów budowlanych,
• racjonalizacja gospodarowania zasobami naturalnymi,
• wykorzystanie odpadów do produkcji kruszyw sztucznych,
• badania dotyczące technologii produkcji impregnatów do porowatych
kamieni naturalnych i betonu,
• projektowanie technologii, doboru maszyn i opracowania wytycznych
projektowych przeróbki surowców skalnych i odpadów wydobywczych
z górnictwa skalnego.
Działalność usługowa
• doradztwo i ekspertyzy w zakresie badania kruszyw, surowców
budowlanych i odpadów wydobywczych,
• doradztwo i opracowywanie ekspertyz oraz opinii dotyczących surowców
i wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania,
• oceny złóż surowców skalnych w aspekcie ich przyszłego zastosowania,
• doradztwo, ekspertyzy i opinie z zakresu doboru maszyn w technologiach
górnictwa skalnego i przeróbki odpadów,
• badania maszyn przeróbczych stosowanych w górnictwie skalnym,
• badania certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa maszyn stosowanych
w górnictwie skalnym,
• modernizacje procesów technologicznych zakładów przeróbczych, w celu
podwyższenia jakości produktu i bezodpadowego wykorzystania kopaliny.
Kierownik Zakładu Górnictwa Skalnego mgr inż. Danuta Kukielska
tel./fax 22 843 73 71, tel. 22 843 02 01 w. 460,
e-mail: d.kukielska@imbigs.pl
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micznie uzasadnione.
odpadów, które składoPolski Związek Producentów Kruszyw już od
To budownictwo dobrze
wano na hałdach. Ten
dawna postuluje racjonalizowanie produkcji,
przemyślane. O tym, jak
problem wraca i zamaksymalne wykorzystywanie surowca
będą wyglądały nasze
znacza się w wielu rei wykorzystywanie wszystkich rodzajów
miasta i nie tylko, bęgionach kraju również
kruszyw
dzie decydowała ekonoobecnie. Potrzebne są
mika i pieniądze.
odpowiednie technologie. Opracowaliśmy więc w Instytucie technologię
Ja k ie prace dot ycz ące k r usz y w są obecnie
produkcji betonów drobnokruszywowych i piaskow Instytucie prowadzone?
wych. Co istotne otrzymany materiał ma wytrzyOferujemy branży kompleksową obsługę, no, może
małość 20–30 Mpa, czyli tyle, ile ok. 90 proc. betopoza poszukiwaniami nowych złóż. Proponujemy
nów używanych w Polsce. To tylko jeden przykład.
monitoring złóż i badanie surowców, a także techJuż w 2008 r. Unia Europejska patrzyła na gonologie eksploatacji.
spodarkę surowcową właśnie w ten sposób. My od
Nietrudno się domyślić, że gros naszego czasu
2010 r. nie możemy się doprosić Głównego Geologa
poświęcamy wtórnemu wykorzystaniu materiaKraju o stworzenie strategii surowcowej. Dopiero
łów. Opracowujemy różnego rodzaju technologie,
teraz pomału coś się zmienia.
łącznie z produkcją wyrobów budowlanych z odpadów i ścieków.
A co z ponownym wykorzystaniem materiałów
Jesteśmy zaangażowani w realizację dużego probudowlanych?
jektu europejskiego dotyczącego kruszyw sztuczJest coś takiego jak cykl życia wyrobu, który musi
nych jasnych, tak poszukiwanych przez GDDKiA.
się zamknąć, jeśli mamy dbać o środowisko i nasze
Uruchamiamy duż y zakład produkcji kruzdrowie. Dotyczy to wszystkich materiałów, takszyw sztucznych na bazie surowców odpadowych.
że surowców. Złoża mają ograniczone zasoby. Co
Podkreślam, że nie będzie on wykorzystywać naprawda surowce luźne uważa się za częściowo odturalnego surowca. Jesteśmy w stanie dopasować
nawialne, ale na to potrzeba wieków. Odnawialność
recepty do zgłaszanych potrzeb. Zachęcam do ich
w naszym cyklu życia jest ograniczona. W związku
stosowania, bo cena jest naprawdę konkurencyjna.
z tym powinniśmy dążyć do tego, aby raz wyproTechnologie dla budownictwa wymagają rozdukowany materiał pozostawał w obiegu jak najtworu do utwardzania elementów naturalnych ze
dłużej. Nawet jeśli obiekt się zestarzeje, to przecież
skał lub elementów z tworzyw. Te wdrażamy od lat.
materiał można przekruszyć i użyć go ponownie.
Mamy też na swoim koncie technologie, na poW Europie Zachodniej jest to powszechne i stosotrzeby których uruchomione zostały zakłady czy liwane na dużą skalę. Wartość gruntów wzrasta, stąd
nie produkcyjne.
w miejsce starych niejednokrotnie jeszcze możliwych do użytkowania budynków wznosi się nowe
A jak jest z wdrożeniami?
bardziej ekonomiczne o większej kubaturze, enerRóżnie, bo jest to uzależnione od możliwości finangooszczędne. W Polsce też zaczynamy działać posowych małych i średnich przedsiębiorstw.a takdobnie.
że środków centralnych na dofinansowanie badań
Właśnie o pełnym i racjonalnym wykorzystai wdrożeń.
niu surowców będziemy mówić podczas kolejnego
W nowym budżecie UE znaczące środki zarezerwoSalonu Kruszyw, 14 maja br. w Kielcach.
wano na realizację projektów, których efektem będzie
rozwój przedsiębiorstw. To przemysł ma się rozwijać.
Proszę o uzupełnienie zdania: Nowoczesne budowPytanie tylko, czy do tego rozwoju biznes zaprosi naukę,
nictwo to...
czy też będzie tworzyć własne centra badawczo-rozwoTakie, w którym już na etapie planowania bierze
jowe. Z drugiej strony, czy
się pod uwagę recykling
nauka zostanie pominięta,
użytych materiałów. To
Nowoczesne budownictwo to takie, w którym
czy nie, w dużym stopniu
budownictwo energojuż na etapie planowania bierze się pod
będzie zależało od tego, jaką
oszczędne, bo taki jest
uwagę recykling użytych materiałów.
przedstawi ofertę.
teraz trend, ale i koTo budownictwo energooszczędne, bo taki
nieczność. Zastosowane
jest teraz trend, ale i konieczność
Dziękuję za rozmowę. ■
technologie są ekono-
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Zdjęcie: Ryszard Kwiecień/IMBiGS

ROZMOWA MIESIĄCA

PRODUKTY:
Łupek czerwony
• łupek czerwony
0–10,0 mm
• łupek czerwony
0–31,5 mm
• łupek czerwony
0–63,0 mm
• łupek czerwony
10–31,5 mm
• łupek czerwony
31,5–63 mm
• oraz o frakcjach wg potrzeb kontrahenta
Kamień łamany
• kamień łamany
• kamień łamany
• kamień łamany
• kamień łamany
• kamień łamany

0–31,5 mm
0–63,0 mm
31,5–63,0 mm
40,0–63,0 mm
90,0–200,0 mm

Mieszanki gruntowe:
• BioCarbohumus – materiał glebotwórczy
Mieszanki kruszywowo-popiołowo-żużlowe:
• Mieszanka ulepszona HALDEX, IBDIM Nr AT/2010-02-2594
• Mieszanka Haller, IBDIM Nr AT/2013-02-2963
Produkty energetyczne:
• miały energetyczne
• granulaty mułowe
• mieszanki miałowe z granulatem mułowym
Dbając o wysoką jakość naszych usług stosujemy:
– Zakładową Kontrolę Produkcji Kruszyw wg:
• PN – EN 13 242 + A1:2010
• PN – EN 13 383:2003+AC:2004
– System Zarządzania Jakością – certyfikat ISO 9001:2008
Zakłady przeróbcze:
– Zakład „Haldex–Chropaczów”
41-608 Świętochłowice, ul. Sztygarska
– Zakład Przeróbczy „Haldex–Szombierki”
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 7
– Zakład Przeróbczy „Haldex–Brzezinka”
41-404 Mysłowice, ul. Cmentarna 15
– Zakład Przeróbczy „Haldex–Makoszowy”
41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 6
– Zakład Przeróbczy „Haldex–Panewniki”
43-190 Mikołów, ul. Kościuszki 200
Mobilne węzły krusząco-sortujące:
– ,,Haldex – Rydułtowy” na terenie KWK ,,Rydułtowy – Anna”
44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2
– dowolna lokalizacja po uzgodnieniu z kontrahentem

ZASTOSOWANIA:
• Roboty inżynieryjne (m.in. budownictwo
drogowe, budowa obiektów rekreacyjnych)
• Budownictwo hydrotechniczne
• Rekultywacja, również biologiczna terenów
poprzemysłowych
• Budowa obiektów kształtujących krajobraz
• Przemysł cementowy i wydobywczy oraz do
produkcji ceramiki budowlanej
„HALDEX” S.A.
40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8/10
Dział marketingu:
tel.: 32/786-95-70, 32/786-95-67
fax: 32/786-95-59, 32/786-95-63
e:mail: marketing@haldex.com.pl
www.haldex.com.pl

„HALDEX” S.A. DLA NAS NIE MA ODPADÓW, SĄ SUROWCE

REGIONY

Zarazić
entuzjazmem
Władze województwa
świętokrzyskiego mają
swój sposób na pobudzenie
rozwoju regionu. O recepcie
na udane inwestycje, planach
rozbudowy infrastruktury
oraz mocnych stronach
lokalnej gospodarki
mówi ADAM JARUBAS,
marszałek województwa
świętokrzyskiego, w rozmowie
z Marzeną Zbierską.
Z funduszy unijnych Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014–2020 otrzyma 1,363 mld €,
czyli ponad 5,6 mld zł. Dla wielu
polskich samorządów jest to kwota przyprawiająca o zawrót głowy.
RPOWŚ ma pobudzić rozwój gospodarczy regionu m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii. Zakłada
się przy tym większe zaangażowanie środków prywatnych w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego. W jakich obszarach takie partnerstwo jest najbardziej pożądane?
Szanse na zastosowanie tej formuły dostrzegam w wielu obszarach,
począwszy od badawczo-rozwojowego, przez energetykę, po usługi
społeczne i zdrowotne.
Szczególną uwagę chcę zwrócić
na inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji oraz wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych. Są one raczej kosztowne, lecz inwestorzy będą mie-
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li szansę zdobyć dodatkowe środki,
które ułatwią im realizację zaplanowanych inwestycji.
W formule PPP mogłyby być też
realizowane inwestycje z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa
kulturowego oraz naturalnego. To
otwarty katalog projektów.
Podział ryzyka, możliwość wykorzystania doświadczenia sektora
prywatnego, jak również pewność

przepływów pieniężnych ze źródeł
publicznych, to według mnie argumenty przemawiające za wyborem
tego sposobu realizacji przedsięwzięć.
Bez wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej rozwój gospodarczy
regionu pozostanie wyłącznie postulatem. Jakich inwestycji infrastrukturalnych województwo świętokrzyskie najpilniej potrzebuje?
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W formule PPP mogłyby być
też realizowane inwestycje
z zakresu ochrony i rozwoju
dziedzictwa kulturowego
oraz naturalnego. To otwarty
katalog projektów
Zarząd Województwa prowadził szerokie konsultacje w sprawie wstępnych zapisów RPOWŚ. Uważnie
wsłuchiwaliśmy się w głosy lokalnych samorządów, a także przedsiębiorców czy przedstawicieli uczelni wyższych. Wszystko po to, by jak
najbardziej efektywnie zaplanować
wsparcie.
W perspekty wie finansowej
2014–2020 będziemy kłaść nacisk
na zwiększenie efektywności realizowanych projektów oraz na większe niż dotychczas powiązanie ich
ze sferą gospodarczą.
Warunkiem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest
zapewnienie odpowiedniej komunikacji, dlatego priorytetowo będziemy traktować przedsięwzięcia
drogowe. Planujemy sfinansować realizację kompleksowych projektów
dotyczących budowy i modernizacji
dróg wojewódzkich. Dofinansowanie
będą mogły też uzyskać projekty
usprawniające przyjazny dla środowiska transport publiczny oraz
podnoszące jakość systemu komunikacyjnego miast.
Infrastruktura to bardzo pojemne
pojęcie, obejmujące swym zakresem nie tylko drogi i komunikację. Jakie jeszcze jej elementy będą
rozwijane?
W ramach RPOWŚ blisko 180 mln
zł zostało zaplanowane na finansowanie projektów dotyczących m.in.
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji oraz szkolnictwa zawodowego.
Jedną z priorytetowych dziedzin w nowym okresie programowania UE jest energetyka. W związku

z tym planujemy inwestycje, które
mają przynieść wzrost efektywności energetycznej w sferze gospodarczej i publicznej oraz większe
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Dążąc do poprawy jakości świadczenia usług publicznych oraz dostępu do nich, planujemy szersze
wykorzystanie technik informatycznych m.in. w administracji, medycynie, kulturze.
Nie zabraknie wsparcia dla przedsięwzięć związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, np.
promujących najatrakcyjniejsze walory regionu.
Na potrzeby sektora transportu
w budżecie RPOWŚ 2014–2020 zostało zarezerwowane ok. 720 mln zł,
kolejne 420 mln zł zarezerwowano
na ochronę środowiska Jakie priorytety zostały wyznaczone w tych
obszarach działalności inwestycyjnej samorządu?
Projekty będą dotyczyły budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, uzupełniających sieć autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, finansowanych
z poziomu krajowego, oraz łączących ze sobą wszystkie najważniejsze ośrodki miejskie. W ramach programu przewidujemy modernizację
140 km dróg wojewódzkich. Będzie
to swoiste dopełnienie inwestycji już
zrealizowanych w ostatnich latach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, planujemy budowę łącznicy kolejowej
w miejscowości Czarnca. Dzięki niej
linia kolejowa nr 8 zostanie wpięta
do Centralnej Magistrali Kolejowej
i tym samym skróci się czas podróży m.in. do Warszawy.
Znaczące wsparcie przewidzieliśmy dla przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska, a konkretniej
z oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz efektywnym gospodarowaniem odpadami. Priorytetowo
traktowane będą projekty przyczy-
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niające się do spełnienia wymogów
dyrektywy ściekowej, zawartych
w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
Jednym z naszych celów jest
usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, m.in
w zakresie zmniejszenia ich ilości
oraz zwiększenia poziomu odzysku
i recyklingu.
Dodatkowo zaplanowane zostały
fundusze na rozwijanie systemów
zarządzania podczas klęsk i katastrof oraz na rozwijanie infrastruktury przeciwpowodziowej.
Inteligentne specjalizacje świętokrzyskiego wyznaczają kierunki
wsparcia oraz sektory najbardziej
obiecujące, jeśli idzie o nawiązywanie współpracy nauki z biznesem
oraz wdrażanie innowacji. W jakich branżach są największe szanse na wykreowanie nowatorskich
rozwiązań? Które z nich mogą stać
się w najbliższych latach towarem
eksportowym świętokrzyskiego?
W Świętokrzyskiem stawiamy na zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, przetwórstwo spożywcze i rolnictwo,
a także – co mam nadzieję okaże
się naszą perełką – turystykę prozdrowotną.
Dodatkowo wyodrębniliśmy trzy
specjalizacje horyzontalne. Myślę
tu o technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zrównoważonym rozwoju energetycznym
i branży targowo-kongresowej.
Wszystkie wymienione sektory
mają szansę na kreację wyjątkowych
rozwiązań i zastosowań.
Warunkiem podniesienia
atrakcyjności inwestycyjnej
regionu jest zapewnienie
odpowiedniej komunikacji,
dlatego priorytetowo
będziemy traktować
przedsięwzięcia drogowe
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Czy jakieś konkretne przykłady skupiający przedsiębiorców branży Mam w sobie wiele optymizmu, wymożna wymienić już dziś?
budowlanej.
trwałości i wiary, że to, co robię ma
Na naszym terenie z powodzeniem
głęboki sens. Wydaje mi się też, że
funkcjonuje szereg podmiotów go- Samorządowcy województwa świę- tym pozytywnym myśleniem pospodarczych, skupiających uczel- tokrzyskiego nie mają łatwego zada- trafię zarazić moich współpracownie wyższe, instytucje otoczenia nia. Region ma problemy demogra- ników, że potrafię przelać na nich
biznesu oraz przedsiębiorców, któ- ficzne, a poziom przedsiębiorczości swój entuzjazm.
rzy już nawiązali współpracę w ob- jest relatywnie niski. Z jednej stroKażdy z nas, nie tylko w ramach
szarze inteligentnych specjalizacji ny nie ma czego zazdrościć, z dru- urzędu marszałkowskiego czy samoregionu. Wymienię tylko niektó- giej – poprawa wskaźników wzro- rządów lokalnych, może się przyczyre: Stowarzyszenie Producentów stu i poziomu życia mieszkańców nić do realizacji wielkiego projektu pod
Komponentów Odlewniczych KOM- to ogromne, lecz interesujące wy- nazwą „Rozwój województwa świętoCAST, Innowacyjny Klaster Zdrowie zwanie. Sprostać mogą mu tylko krzyskiego”. Myślę, że wszyscy w rei Turystyka Uzdrowiska – Perły Polski najlepsi. Czy ma Pan jakiś spraw- gionie mamy tego świadomość i że
Wschodniej wspierający rozwój tu- dzony sposób na zmotywowanie właśnie to motywuje do działania.
rystyki uzdrowiskowo-leczniczej, siebie i swoich współpracowników
Oczywiście zdajemy sobie sprawę,
Uzdrowiska Świętokrzyskie (mi- do działania?
że realizacja tego projektu to niekońsją klastra jest zbudowaczący się proces, ale już dziś
nie platformy współpracy
wiemy, jakie będą efekty – coW Świętokrzyskiem stawiamy na
przedstawicieli szeroko roraz lepsze, godniejsze, dostatzasobooszczędne budownictwo, przemysł
zumianej turystyki zdroniejsze życie mieszkańców,
metalowo-odlewniczy, przetwórstwo spożywcze naszych dzieci i wnuków.
wotnej) czy Świętokrzyskoi rolnictwo, a także – co mam nadzieję okaże się
-Podka rpack i K laster
Budowlany INNOWATOR
Dziękuję za rozmowę. ■
naszą perełką – turystykę prozdrowotną

14

INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie – 3–4/2015

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

REGIONY

26 marca 2015

Hotel Westin, Warszawa

W programie między innymi:
• Przegląd modeli finansowania inwestycji
• Inwestycje infrastrukturalne z punktu widzenia wykonawców
• Realizacja inwestycji elektroenergetycznych, rzecznych i komunalnych

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER

www.polskainfrastruktura.pl

REGIONY

Uzdrowisko Busko-Zdrój – specjalizacja prozdrowotna

Marzena Zbierska

Przemysłowa północ
i rolnicze południe

Inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego to branże powiązane z historią regionu.
Przemysł odlewniczy, produkcja materiałów budowlanych oraz nowoczesne rolnictwo nadal mają
stanowić filary lokalnej gospodarki. Jednak przyszłość determinuje rozwój oparty nie na zasobach,
a na przetwórstwie i innowacyjnych technologiach.

Z

anim Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego uchwalił „Strategię Badań
i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić
potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+”, potrzeba było
kilku lat pracy środowisk i instytucji
skupionych wokół Świętokrzyskiego
Systemu Innowacji. Realizację
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pierwszego etapu rozpoczęto w maju
2011 r. Wtedy wykonano pierwsze
analizy i prace koncepcyjne, przeprowadzono konsultacje społeczne
oraz dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień. W grudniu 2011 r.
zakończyły się prace nad pierwszą
wersją zaktualizowanej Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa
Świętokrzyskiego.

W stronę inteligentnych
specjalizacji
– Dokument ten posłużył jako podstawa do dalszych prac, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – wyjaśnia Iwona Sinkiewicz-Potaczała,
rzecznik prasowy marszałka województwa świętokrzyskiego.
W maju 2013 r. została podpisana umowa o współpracy z Bankiem
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Światowym. Dokonano ogólnej oceny Regionalnej Strategii Innowacji
oraz zarekomendowano wprowadzenie zmian, tak aby w pełni odpowiadała ona wymogom.
Władze województwa zadecydowały, że prace nad tworzeniem nowoczesnej strategii rozpoczną się na
nowo, aczkolwiek będą one uwzględniać wyniki analiz z lat 2010–2012.
W połowie 2013 r. proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji rozpoczął się na dobre. Podczas posiedzeń
i seminariów Świętokrzyskiej Rady
Innowacji oraz organizowanych wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i Głównym Instytutem
Górnictwa w Katowicach warsztatów
zidentyfikowano ich zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania.
– Istotny był również udział
w warsztatach „Peer review” organizowanych przez Komisję Europejską
oraz Region Południowa Morawia
(Czechy). Dodatkowo wraz z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
zorganizowane zostały warsztaty
informacyjne dla przedsiębiorców,
opracowano ankiety dla kluczowych
partnerów systemu innowacji oraz
dotyczące współpracy firm z sektorem B+R, a także zorganizowano warsztaty fokusowe dla branży
odlewniczo-metalowej, targowo-kongresowej, budowlanej, turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej,
nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego – wymienia I.
Sinkiewicz-Potaczała.
Strategia przenoszenia
innowacyjnych wartości
Podstawowe znaczenie dla określenia specjalizacji miał udział danej
branży w strukturze gospodarczej
województwa oraz jej potencjał innowacyjny, czyli umiejętność przyswajania innowacji produktowych,
technologicznych i organizacyjnych.
– Ważnym czynnikiem było spełnianie roli węzła, rozumianego jako
posiadanie licznych powiązań – or-

Spółdzielnia „Sad Sandomierski” – przetwórstwo rolno-spożywcze

ganizacyjnych, technicznych, technologicznych – z innymi sektorami
gospodarki w województwie – wyjaśnia I. Sinkiewicz-Potaczała. –
W przyszłości ma to umożliwić przenoszenie wartości innowacyjnych
pomiędzy węzłem, czyli branżą stanowiącą inteligentną specjalizację,
a jej otoczeniem.
W zamyśle samorządowców zaplecze innowacyjne dla specjalizacji
mają stanowić regionalne instytucje
badawczo-rozwojowe, w szczególności nowoczesne laboratoria badawcze.
Istniejące klastry i inicjatywy
klastrowe, a także możliwości rozwoju w skali ponadregionalnej, wynikające ze strategii rozwoju kraju lub Unii Europejskiej, to kolejne
czynniki, które wpływały na wybór
specjalizacji.
– Pod uwagę brano również stopień
koncentracji przedsiębiorstw, aktywność innowacyjną podmiotów gospodarczych, otwartość przedsiębiorstw
na współpracę z nauką, istniejące zaplecze naukowo-badawcze oraz ofertę
dydaktyczną regionu, czyli szkolnictwo
zawodowe i wyższe – dodaje rzecznik.
Przemysł, budownictwo i sady
Wybór branży metalowo-odlewniczej to wybór uzasadniony histo-
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rycznie, odwołujący się do czasów
Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Badania potwierdziły jednak, że jest
to branża najintensywniej poszukująca nowych rozwiązań. Jak podaje I. Sinkiewicz-Potaczała, wartość eksportu tego sektora stanowi
50 proc. wartości całego eksportu
województwa, a główne rynki zbytu to Austria i Niemcy.
Co kryje się pod określeniem budownictwo zasobooszczędne?
– To przemysł materiałów budowlanych – tłumaczy rzecznik. –
Świętokrzyskie jest bardzo zasobne
w złoża, przede wszystkim wapieni.
Chcemy, żeby ten przemysł rozwijał się, ale nie chcemy, żeby była to
gospodarka ekstensywna. Obecnie
eksportujemy głównie surowce mało
przetworzone. Dążymy do tego, by
powstawały nowe, innowacyjne technologie, aby w większym stopniu
możliwe było przetwarzanie materiałów oraz wykorzystywanie nowych rozwiązań. W zakresie tego
pojęcia mieści się również budownictwo energooszczędne.
Przemysłową północ uzupełnia rolnicze południe regionu, opierające się
głównie na sadownictwie. Aby nie ograniczało się ono wyłącznie do wytwarzania i sprzedaży owoców, przyjęto
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założenie, iż intensywniej musi być
rozwijany przemysł przetwórczy.
Turystyka zdrowotna i prozdrowotna to specjalizacja wykorzystująca potencjał uzdrowisk oraz walorów przyrodniczych regionu.
– Świętokrzyskie jest dobrym
miejscem do wypoczynku. W najbliższych latach chcemy rozbudować
ofertę związaną z dbałością o zdrowie oraz turystyką prozdrowotną –
mówi I. Sinkiewicz-Potaczała.
Strategia Badań i Innowacyjności
przewiduje koncentrację wysiłków
samorządowców na obszarach gospodarczych o najwyższym wskaźniku efektywności, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach regionu,
oraz na wspierających je specjalizacjach o charakterze horyzontalnym.
– Należy do nich teleinformatyka,
która kojarzy się z nowoczesnością
i innowacjami, energia – tj. odnawialne źródła energii, efektywność
energetyczna oraz mądre, nowoczesne wytwarzanie energii, a także

18

branża targowo-kongresowa, skupiona wokół ośrodka w Kielcach.
Badania i innowacje
to priorytety
W r o z p or z ą d z en i ac h K om i sji
Europejskiej dotyczących nowej perspektywy budżetowej wskazane zostały
obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. W sumie jest
to 11 celów tematycznych. Dwa z nich,
określone z myślą o firmach, dotyczą
inwestowania w badania i innowacje
oraz podnoszenia konkurencyjności.
– Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014–2020 zakłada wspieranie przedsiębiorczości jako motoru napędowego naszej gospodarki – informuje rzecznik Urzędu
Marszałkowskiego. – W związku
z tym wyznaczono dwie osie priorytetowe: „Innowacje i nauka” oraz
„Konkurencyjna gospodarka”.
Na wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyj-

ności, szczególnie poprzez wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju,
przeznaczono 68,9 mln €. Na dofinansowania w ramach osi priorytetowej
„Konkurencyjna gospodarka” zarezerwowano ponad 110,8 mln €.
Przedsiębiorstwa będą mogły
wnioskować o fundusze m.in. na rozbudowę związaną z wprowadzeniem
na rynek nowych produktów lub usług
oraz wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu, który uzyskał
wsparcie z osi „Innowacje i nauka”.
Cel tych wszystkich działań jest
jasno określony. Do 2020 r. w województwie świętokrzyskim ma zapanować klimat sprzyjający innowacjom,
przedsiębiorczości i konkurencyjności, co z kolei ma pomóc stworzyć
nowe miejsca pracy. Wszystko to ma
stymulować wzrost gospodarczy regionu, aby w ciągu najbliższych 5 lat
uzyskał on wskaźniki przewyższające średnie krajowe. I aby ten poziom
się utrzymywał.
■
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Zdjęcia: K. Pęczalski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Targi Kielce – specjalizacja horyzontalna
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Wizytówka
świętokrzyskiego
Targi Kielce plasują się na drugim miejscu w Europie
Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o liczbę wystawców oraz
wielkość wynajmowanej powierzchni. Pominąwszy ofertę
wystawienniczą, przyciągają one odwiedzających także
bogactwem imprez okołotargowych. Wpływają też w sposób
oczywisty na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
w regionie. Powstają nowe hotele, punkty gastronomiczne
i lokale rozrywkowe. Realizowane są nowe inwestycje
infrastrukturalne. Rozwój tzw. turystyki biznesowej wpływa
na wzrost ilości propozycji kulturalnych miasta.
O ofercie i rozwoju z dr. ANDRZEJEM MOCHONIEM,
prezesem zarządu Targów Kielce, rozmawia Anna Krawczyk.
Jak by Pan określił rolę Targów
Kielce w rozwoju regionu świętokrzyskiego?
Targi stanowią centrum wymiany
myśli technologicznej oraz doświadczeń, są miejscem, gdzie rodzą się

Targi AGROTECH
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nowe pomysły. Nie może być inaczej, gdy spotykają się ludzie o podobnych zainteresowaniach.
Nasz ośrodek jest niewątpliwie
jedną z najlepszych wizytówek stolicy województwa i całego regionu.

Przyczyniły się do tego inwestycje,
jakie w ostatnich latach zrealizowaliśmy. Zwiększyliśmy liczbę dni targowych do 150, co w sposób bezpośredni wpływa na rozwój i promocję
świętokrzyskiego. Każdego roku
Kielce odwiedzają dziesiątki tysięcy wystawców i przedsiębiorców. To
miejsce kojarzone jest z biznesem,
to tutaj zawierane są wielomilionowe kontrakty.
Jaka przyszłość Pana zdaniem czeka
instytucje wystawiennicze?
Targi to barometr gospodarki. A wystawy nie tylko w Polsce, ale i na
świecie wchodzą w nową erę. Po
ostatnich kilku latach spowolnienia gospodarczego, które branża
wystawiennicza także mocno odczuła, rokowania na przyszłość są
bardzo dobre.
Opierając się na wstępnych danych statystycznych, jakimi dysponują Polska Izba Przemysłu Targowego
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oraz CENTREX Międzynarodowy
Związek Statystyk Targowych – audytor tych danych – można stwierdzić, że w Polsce targi wciąż pozostają ważnym instrumentem
marketingu i komunikacji biznesowej. Najlepszym tego dowodem jest
to, co się dzieje na Targach Kielce.
Na potrzeby 56 zorganizowanych
w 2014 r. imprez wynajęto ponad
203 tys. m2 powierzchni, tj. więcej
niż w 2013 r. Zwiększyła się także
liczba wystawców – w ubiegłym
roku zaprezentowało się 7 tys. firm.
Liczba odwiedzających utrzymuje
się cały czas na bardzo dobrym poziomie, w granicach 210 tys. osób.
Jakie branże, patrząc z perspektywy organizatora rozmaitych ekspozycji, mają największe szanse
na rozwój?
Jako instytucja wystawiennicza jesteśmy niekwestionowanym liderem dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Najbardziej
międzynarodowa wystawa w Polsce
PLASTPOL corocznie skupia wystawców z ponad 30 krajów. Ta gałąź
przemysłu obsługuje wiele ważnych
sektorów, zatem jeśli PLASTPOL rośnie, to znak, że na rynku dobrze
się dzieje.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Od lat Targi Kielce dzierżą prym,
jeśli chodzi o prezentację przemysłu
zbrojeniowego, bezpieczeństwa cywilnego i wojskowego. Na 5 klasyfikowanych przez Polską Izbę Przemysłu
Targowego imprez 4 odbywają się
u nas, z Międzynarodowym Salonem
Przemysłu Obronnego na pierwszym
miejscu.
Do silnych branż należy zaliczyć także rolnictwo. Gromadzący
ponad 600 firm-liderów wiosenny

Targi AUTOSTRADA-POLSKA
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AGROTECH jest jedną z najchętniej odwiedzanych (blisko 60 tys.
przedsiębiorców oraz rolników) imprez targowych w Polsce.
Znaczące miejsce na europejskiej mapie targowej zajmują także Międzynarodowe Targi Zabawek
i Artykułów dla Matki i Dziecka
KIDS’TIME – w bieżącym roku większe aż o połowę.
Z roku na rok rozrastają się też takie ekspozycje, jak: Międzynarodowe
Targi Rowerowe KIELCE BIKE-EXPO
czy Międzynarodowe Targi Innowacji
i Nowych Technologii INNO-TECH
EXPO.
Opierając się na wstępnych
danych statystycznych,
jakimi dysponują Polska Izba
Przemysłu Targowego oraz
CENTREX Międzynarodowy
Związek Statystyk Targowych
– audytor tych danych
– można stwierdzić, że
w Polsce targi wciąż pozostają
ważnym instrumentem
marketingu i komunikacji
biznesowej
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Centrum Kongresowe, konferencja z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych

Jesteśmy organizatorem jednych z najchętniej odwiedzanych
w Europie targów budownictwa drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
oraz największych targów sakralnych w Europie – SACROEXPO.
Dla wystawcy udział w targach
oznacza nie tylko możliwość zaprezentowania własnej oferty, ale
także pogłębienia bądź zdobycia
nowej wiedzy. Jakie proponowane
przez Państwa ośrodek imprezy toTargi Kielce będą nie
tylko rozwijać imprezy
na stałe już wpisane do
naszego kalendarza, ale
także realizować nowe
pomysły, takie jak jesienne
Międzynarodowe Targi Części
i Akcesoriów Samochodowych
APAE, Międzynarodowe
Targi Gumy i Opon RTE czy
połączone z kongresem
Międzynarodowe Targi
Bezpieczeństwa Chemicznego
CHEM-SAFETY-EXPO
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warzyszące cieszą się największym
powodzeniem?
Targi Kielce, jeden z dwóch liderów
targowych w Polsce, podążają systematycznie do przodu, wprowadzając innowacje w swojej działalności i błyskawicznie reagując na
potrzeby swoich gości. W tej chwili oferujemy 90 tys. m 2 powierzchni wystawienniczej, z czego 36 tys.
m 2 w 7 pawilonach z nowoczesną
infrastrukturą.
Nasi wystawcy coraz częściej
przyjeżdżają na targi także po wiedzę. Nieodzownym elementem programów stały się więc seminaria
i kongresy. W zeszłym roku odbyło
się blisko 700 konferencji.
Jesteśmy w stanie sprostać
tym wyzwaniom, dzięki otwarciu
w 2013 r. Centrum Kongresowego. To
naturalny element na drodze rozwoju ośrodka. I niespełna półtora roku
wystarczyło, aby były doskonałe
efekty podjętych działań. W krótkim
czasie stało się ono także miejscem
prestiżowych spotkań niezwiązanych z wystawami. Podam tylko
kilka przykładów: kongres Kościoła
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej,

Jakie cele na przyszłość wyznacza
sobie kielecki ośrodek targowy?
W ostatnich latach wystawiennictwo w Polsce rozwinęło się na tyle,
że zasługuje już na miano przemysłu targowego i to coraz bardziej liczącego się w krajowej gospodarce.
Obecność podczas wydarzeń branżowych zapewnia rozpoznawalność
– 76 proc. badanych firm jako jeden
z powodów uczestnictwa w targach
i konferencjach wymienia możliwość ciekawego zaprezentowania
firmy lub produktu. Targi pozwalają skupić w jednym miejscu niemal
całe środowisko związane z branżą,
dzięki czemu wystawcy mają szansę zainteresować swoją ofertą wyselekcjonowanych zwiedzających.
Mając to wszystko na uwadze,
Targi Kielce będą nie tylko rozwijać imprezy na stałe już wpisane do
naszego kalendarza, ale także realizować nowe pomysły, takie jak
jesienne Międzynarodowe Targi
Części i Akcesoriów Samochodowych
APAE, Międzynarodowe Targi Gumy
i Opon RTE czy połączone z kongresem Międzynarodowe Targi
Bezpieczeństwa Chem icznego
CHEM-SAFETY-EXPO.
Rynek ewoluuje w kierunku
świadczenia usług jak najbardziej
kompleksowych. By sprostać tym
wymaganiom, stworzyliśmy nową
przestrzeń na potrzeby organizacji
konferencji i kongresów. Naszym celem jest optymalne wykorzystanie
możliwości, jakie daje nam zarówno przestrzeń wystawiennicza, jak
i Centrum Kongresowe.
Dziękuję za rozmowę.

■
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Zdjęcia: Targi Kielce

największa w Polsce, bo gromadząca
2000 uczestników konferencja stomatologów Dentopolis, gala i konferencja z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Pa ństwow ych, Gala
Ambasadorów Kongresów Polskich
czy wręczenie laurów wojewody
świętokrzyskiego.

Centrum Geoedukacji

Na archeo-geologicznym
szlaku

Wyrażenie „Świętokrzyskie – raj dla geologów” nie jest jedynie reklamowym hasłem-wizytówką,
opisuje bowiem rzeczywiście występującą georóżnorodność regionu. Należące do Gór
Świętokrzyskich niskie i łagodne wzniesienia kryją w sobie zapis geologiczny niemal 600 mln lat
historii. Duża różnorodność skał, ślady dawnego górnictwa kruszcowego i skalnego, niezwykłe
znaleziska paleontologiczne z tropami tetrapoda i dinozaurów na czele oraz jaskinie i formy
skałkowe to tylko część z geoatrakcji, jakie czekają na turystów. Dziedzictwo geologiczne łączy się
nierozerwalnie z kulturowym, wyciskając na regionie niepowtarzalne piętno.

I

dea udostępnienia atrakcji geologicznych i kulturowych ruchowi
turystycznemu przybrała postać
liniowego produktu, skupiającego najciekawsze geologiczno-archeologiczne obiekty znajdujące się na terenie
województwa. Dofinansowanie unijne
z Programu Innowacyjna Gospodarka

umożliwiło podjęcie przedsięwzięcia,
którego realizacja oficjalnie zakończyła się w 2012 r. W ten sposób powstał Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny wiodący od Bałtowa
przez Nową Słupię, Święty Krzyż,
Zachełmie z tropami tetrapoda,
Tumlin, Kielce z najważniejszy-
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mi rezerwatami geologicznymi,
Jaskinię Raj, Chęciny aż do Rezerwatu
Miedzianka.
Przemieszczając się szlakiem,
mamy okazję nie tylko zapoznać się
z budową i historią geologiczną regionu, ale także dowiedzieć się, jak
w ciągu tysiącleci człowiek wydoby-
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wał i przetwarzał naturalne bogactwa:
krzemienie, rudy żelaza, rudy ołowiu
i miedzi czy też ozdobne „marmury’’
świętokrzyskie. Miłośnicy dinozaurów
nie będą zawiedzeni wizytą w pierwszym dużym dinoparku w Polsce –
Bałtowskim Parku Jurajskim, gdzie
poza modelami dinozaurów obejrzą
również tropy, które te zwierzęta pozostawiły, kiedy Gór Świętokrzyskich
jeszcze nie było.
Prawdziwą gratką dla tropicieli geologicznych zagadek będzie wizyta w Rezerwacie Zachełmie koło
Zagnańska. W liczących sobie niemal
400 mln lat odsłoniętych skałach zachowały się tropy wspólnego przodka dinozaurów i ludzi – tetrapoda.
To najstarsze na świecie tego typu
znalezisko, które otrzymało geologicznego Oscara i trafiło na okładkę
prestiżowego magazynu brytyjskiego „Nature”.
Nic dziwnego, że od momentu
ogłoszenia odkrycia w 2008 r. motyw
tetrapodzich tropów stał się symbolem Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego i pojawia się na wszystkich jego materiałach promocyjnych.
Zapoznając się z geologiczną historią regionu, nie sposób pominąć
obiektów archeologicznych. Pomimo
że są dużo młodsze od dinozaurów czy tetrapodów, również kry-

Stymulator w Centrum Geoedukacji
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Galeria Ziemi w Centrum Geoedukacji

ją w sobie wiele ciekawostek z geologią związanych. Jednym z takich
miejsc jest Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki”. Kompleks
prahistorycznych kopalń krzemienia,
od których wziął swą nazwę, to najciekawszy tego typu obiekt na świecie i chyba jedyny w Europie. W wyjątkowo dobrym stanie zachowały
się tu hałdy i podziemne wyrobiska,
dokumentujące wszystkie techniki
pozyskiwania krzemienia, od wykuwania stosunkowo prostych jam po
skomplikowane podziemne labirynty.

Odwiedzając to miejsce, zyskuje się
unikatową szansę zajrzenia do wnętrza podziemnego świata oraz przekonania się, jak powstał krzemień
i do czego neolityczny człowiek ten
surowiec wykorzystywał.
Warto również odwiedzić zespół
obiektów wystawienniczo-informacyjnych wybudowanych tuż przy rezerwacie, gdzie można obejrzeć piękne okazy krzemieni i narzędzi z nich
wykonanych, a także dowiedzieć się
więcej o występowaniu tego cennego surowca.
Zainteresowani kolejnymi archeologicznymi atrakcjami powinni odwiedzić Nową Słupię i Święty
Krzyż. To w tym rejonie narodziło
się świętokrzyskie żelazo, z którego w czasach Imperium Rzymskiego
wykuwano miecze. Echem dawnej
żelaznej świetności są organizowane corocznie w Nowej Słupi Dymarki
Świętokrzyskie. Niezapomnianą atrakcją tej jedynej w swoim rodzaju imprezy jest pokaz wytopu żelaza dawnymi metodami w niewielkich piecach,
tzw. dymarkach. Wszystko to odbywa
się u podnóża miejsca-symbolu Gór
Świętokrzyskich, tj. Świętego Krzyża.
Wzniesienie, na którym znajduje się kościół i klasztor z relikwiami
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drzewa krzyża świętego, zwane również Łyścem lub Łysą Górą, owiane
jest licznymi legendami. Na długo zanim powstał klasztor, istniał tu ośrodek kultu pogańskiego. Materialną pozostałością po wierzeniach z czasów,
gdy u podnóża Łyśca dymiły piece dymarkowe, są otaczające wierzchołek
wzniesienia wały kultowe.
Będąc na Świętym Krzyżu, trzeba
koniecznie zobaczyć jeden z najbardziej charakterystycznych elementów
regionu – rozległe rumowiska skalne
zwane gołoborzami. Utworzyły się
one kilkaset tysięcy lat temu w okresie pomiędzy zlodowaceniami, gdy na
przedpolu Gór Świętokrzyskich spacerowały mamuty, a krajobraz przypominał krajobrazy dzisiejszych rejonów
okołobiegunowych. Gołoborza zbudowane są z bloków bardzo odpornych
skał – piaskowców kwarcytowych, które liczą sobie przeszło 500 mln lat! To
jedne z najstarszych skał, które można spotkać na świętokrzyskim szlaku.
Nazywany geologicznym rajem
obszar chęcińsko-kielecki od dawna
cieszy się u turystów dużą popularnością. To zasługa Jaskini Raj, zamku w Chęcinach, kieleckiej Kadzielni,
a także stosunkowo nowej atrakcji na
turystycznej mapie województwa –

Centrum Geoedukacji w Rezerwacie
Wietrznia w Kielcach.
Zanim ten niezwykły obiekt powstał, miejscowy krajobraz urozmaicały jedynie hałdy i rozległe wyrobiska dawnej kopalni wapienia, która
zakończyła działalność w 1974 r. To,
co na początku było raną w krajobrazie, stopniowo zmieniło się w ostoję
przyrody, gdzie znalazło swe miejsce
wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Mając na względzie wyjątkowość
stanowiska geologicznego, ważnego
pod względem naukowym i dydaktycznym, w 1999 r. utworzono Rezerwat
przyrody nieożywionej Wietrznia
im. Zbigniewa Rubinowskiego.
W 2000 r. w Państwowym Instytucie
Geologicznym w Kielcach narodziła się idea utworzenia w rezerwacie
ośrodka edukacji i promocji walorów geologicznych regionu i nazwania go Centrum Geoedukacji. Pomysł
kieleckiego geologa i regionalisty
Tymoteusza Wróblewskiego, przelany wówczas na papier, zyskał realny kształt w 2012 r., kiedy oficjalnie
otwarto kluczową dla projektu inwestycję: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. Dofinansowanie ze
środków Programu Operacyjnego
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Michał Poros
Geopark Kielce
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Zdjęcia: Geopark Kielce, Piotr Menducki

Na geoszlaku

Innowacyjna Gospodarka pozwoliło jednostce miejskiej – Geoparkowi
Kielce na udostępnienie zwiedzającym wyjątkowego obiektu, będącego pierwszym tego typu geologicznym centrum edukacyjnym w Polsce.
Dwa najważniejsze miejsca
Centrum to Galeria Ziemi i Klub
Miłośników Geologii. W Galerii Ziemi
można zobaczyć rekonstrukcje dna morza sprzed 360 mln lat z niezwykłymi
organizmami, które je zamieszkiwały, spotkać się oko w oko z największym drapieżcą ówczesnego morza
– rybą pancerną oraz udać się w niezwykłą podróż do wnętrza Ziemi za
pomocą kapsuły-symulatora 5D. Osoby
zainteresowane zgłębianiem tajemnic podziemnych światów mogą odbyć wirtualną wycieczkę do najdłuższej, poza Tatrami, jaskini w Polsce
– Chelosiowej Jamy w Jaworzni. Na wystawie znajdują się również wielkoformatowe zdjęcia najsłynniejszego fałdu
w Polsce, dostępnego dla zwiedzających w Rezerwacie Ślichowice, administrowanego podobnie jak Wietrznia
przez kielecki Geopark.
W Klubie Miłośników Geologii
można wcielić się w szlifierza skał
i minerałów, który za pomocą prostych narzędzi wydobywał piękno
zaklęte w kamieniu. Można też dowiedzieć się, jak powstają skały i minerały i jak niezwykłe informacje
można z nich wyczytać. To tu można
poczuć, dotknąć, zrozumieć niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach
i skamieniałościach.
Kończąc wędrówkę Świętokrzyskim
Szlakiem Archeo-Geologicznym
w Centrum Geoedukacji, mamy za
sobą długą podróż w czasie i przestrzeni. Dostarcza ona niezwykłych
doznań i bogatej wiedzy o przeszłości
regionu świętokrzyskiego – tej dawniejszej, liczonej w milionach lat, i tej
wcześniejszej, której świadectwem są
wytwory myśli ludzkiej.
■
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Marzena Zbierska

Pomysł przekuć w prototyp

Kiedy szwedzki inżynier Nils Bohlin opracował trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, pracował dla Volvo
i jego wynalazek znalazł zastosowanie w samochodach tej marki. Świętokrzyscy naukowcy, którzy
zajmują się innowacyjnym systemem bezpieczeństwa dla pasażerów autobusów, nie znajdują się
w tak dogodnej sytuacji, niemniej moment zastosowania ich wynalazku w praktyce jest coraz bliższy.
Podobnie zaawansowane są prace nad udoskonaleniem silnika Stirlinga – powstaje już prototyp.

S

ystem bezpieczeństwa jazdy
dla pasażerów autobusów jest
przedmiotem prac konsorcjum,
w którego skład wchodzi: Politechnika
Świętokrzyska (lider projektu),
Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz
firma produkcyjna INTAP. Realizacja
projektu o nazwie „Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela,
pasa oraz energochłonnych cech fote-
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la i zagłówka” finansowana jest przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu INNOTECH dla
ścieżki programowej In-Tech. Wartość
przedsięwzięcia to ponad 1,6 mln zł.
Fotele, zagłówki i pasy
to jeden system
– Naszym zadaniem było opracowanie
skojarzonego systemu ochrony pasa-

żerów podczas wypadku drogowego
– informuje dr inż. Marek Jaśkiewicz
z Politechniki Świętokrzyskiej, kierownik projektu. – W dotychczas stosowanych konstrukcjach foteli samochodowych takie istotne aspekty, jak
wytrzymałość, komfort, ergonomia
czy bezpieczeństwo były badane oddzielnie. Ponadto każdy z elementów
składowych, tzn. fotele, pasy bezpie-
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czeństwa itd., był badany niezależnie,
a skutki skojarzenia tych elementów
nie były wcześniej znane.
Podczas realizacji projektu naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej rozbudowali istniejące modele dynamiki układu fotel–kierowca (pasażer).
Projekt obejmował dobór parametrów
modelu (na podstawie posiadanych danych i wyników wcześniejszych analiz
oraz dodatkowych pomocniczych eksperymentów), a także eksperymentalną weryfikację poprawności opracowanych modeli w testach zderzeniowych
układu fotel–kierowca (pasażer).
Po porównaniu wyników badań
parametry zostały skorygowane.
Zweryfikowane modele dynamiki układu fotel–kierowca (pasażer) posłużyły do określenia parametrów zapewniających kierującemu lub pasażerom
najlepszą ochronę podczas wypadku.
Kluczowe były właściwości materiałów, z których wykonany był fotel,
zagłówek oraz pas bezpieczeństwa.
– Po tym, jak ustaliliśmy procedury kształtowania pożądanych właściwości materiałów wykorzystywanych
do budowy fotela, materiały te zostały wytworzone w warunkach labora-

toryjnych. Własności tych materiałów
również sprawdzono w badaniach laboratoryjnych – dodaje kierownik projektu. – Efektem końcowym są fotele,
zagłówki i pasy wykonane z opracowanych materiałów, które w celu poprawy bezpieczeństwa osób przewożonych mają znaleźć zastosowanie
w autobusach i busach.
Nowoczesne stanowiska
i specjalistyczne kamery
Na czym polegała unikalność prac
badawczych i innowacyjność całego
rozwiązania? Pierwszy raz zaistniały
możliwości pozwalające wykorzystać
potencjał badawczy Przemysłowego
Instytutu Motoryzacji, Politechniki
Świętokrzyskiej oraz firmy INTAP
specjalizującej się w projektowaniu
i wytwarzaniu foteli samochodowych.
– Dla nas była to możliwość kompleksowego prowadzenia badań:
analitycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych i laboratoryjnych.
Wytrzymałość i bezpieczeństwo były
badane na stanowiskach do badań zderzeniowych z wykorzystaniem manekinów. Przebieg eksperymentów był
rejestrowany za pomocą specjalistycz-

Demonstrator technologii systemu bezpieczeństwa jazdy dla pasażerów autobusów
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nych szybkoobrotowych kamer najnowszej generacji, które mają możliwość rejestracji ruchu z prędkością do
1 mln klatek na sekundę. Użycie zestawu takich kamer umożliwiło trójwymiarowe odtwarzanie zapisu i analizę przebiegu badań – wyjaśnia dr
inż. M. Jaśkiewicz. – Całościowe podejście powoduje, że produkt będzie
miał nowe, lepsze własności użytkowe, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Komercjalizacja wyników
badań związanych z projektem nastąpi
na możliwie najwcześniejszym etapie.
Za proces komercjalizacji opracowanej technologii odpowiadać będzie
przede wszystkim firma INTAP, która
dysponuje niezbędnym potencjałem do
wdrożenia wyników fazy badawczej.
Opracowana w ramach projektu metoda obliczeniowa pozwoli na zaprojektowanie nowego siedzenia. Następnie
rozpocznie się proces walidacji wyrobu,
w który zostaną włączeni potencjalni
klienci. Ponadto fotele będą prezentowane podczas wyjazdów handlowych
do klientów oraz licznych targów.
Silnik Stirlinga w nowej odsłonie
Zespół naukowców z Politechniki
Świętokrzyskiej będzie odpowiedzialny za stworzenie nowatorskiego silnika, stanowiącego jeden z elementów
innowacyjnego układu przetwarzania
biomasy (np. na energię elektryczną).
Zastosowanie w silniku Stirlinga innowacyjnego mechanizmu krzywkowego,
zamieniającego ruch posuwisto-zwrotny tłoka na ruch obrotowy wypornika,
spowoduje wydłużenie czasu intensywnej wymiany ciepła w stosunku
do czasu tej wymiany w znanych odmianach tego silnika. Wydłużenie intensywnej wymiany ciepła bez zwiększania powierzchni ogrzewalnej oraz
ograniczenie ilości elementów ruchomych minimalizuje straty mechaniczne. Produkcja i eksploatacja silnika
o takiej konstrukcji ma być względnie tania i nieskomplikowana.
P r ot ot y p s i l n i k a S t i rl i nga
ma być opracowany, zbudowany
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Komercjalizacja wynalazków to zadanie często trudniejsze niż samo opracowanie innowacyjnej
technologii czy produktu

i przetestowany w ramach umowy, którą Politechnika Świętokrzyska zawarła z firmą Fluid z Sędziszowa.
– Przejdzie on szereg badań sprawnościowych w laboratorium. Nie wykluczamy wprowadzenia zmian w konstrukcji, które umożliwią osiągnięcie
jak najwyższej efektywności. Następnie
silnik będzie testowany w warunkach
rzeczywistych. Jeśli konstrukcja się
sprawdzi, istnieje szansa, że zostanie
on wprowadzony do produkcji – informuje Paweł Kocańda z Politechniki
Świętokrzyskiej, kierownik projektu.
Wynalazek świętokrzyskich naukowców ma za zadanie wykorzystać
nadwyżkę ciepła z procesu uwęglania
i przy użyciu prądnicy zamienić ją na
energię elektryczną. Rezultatem realizacji projektu, którego pomysłodawcą jest firma Fluid, ma być produkcja
kontenerowych urządzeń do generowania np. energii elektrycznej.
– Odbiorcami tego rodzaju urządzeń mają być zarówno prywatni konsumenci, jak i zakłady produkcyjne.
Prace badawczo-rozwojowe związane z budową i testowaniem silnika
Stirlinga potrwają niecały rok – informuje kierownik projektu.
Komu potrzebny wynalazek?
Na drodze do komercjalizacji wynalazków powstających na uczelniach
stoi wciąż wiele barier. Jedną z nich
jest niewystarczający popyt na innowacje. Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na nowe,
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innowacyjne technologie to wciąż
wyjątkowa sytuacja.
– Przedsiębiorcy w większości muszą zmagać się z codziennymi problemami związanymi z prowadzeniem firmy i nie mają ani czasu, ani
pieniędzy, aby wdrażać innowacyjne
technologie – mówi P. Kocańda, który na Politechnice Świętokrzyskiej
pełni funkcję brokera innowacji. –
Oczywiście są przedsiębiorstwa, które poszukują nowych rozwiązań, ale
zazwyczaj chodzi im o usprawnienie
jakichś procesów czy rozbudowę parku
maszynowego, a wcale niekoniecznie
o wprowadzanie innowacyjnych technologii, które często nie były jeszcze
testowane i nie można zagwarantować efektu ich stosowania.
Sądzę, że to będzie się zmieniać
w przyszłości, gdyż firmy muszą się
rozwijać, a nowe programy unijne mogą
być w tym pomocne.
Obecnie naukowcom trudno znaleźć partnera, który gotów byłby wyłożyć własne środki na rozwój nowoczesnych technologii. Dlaczego? Firmy
wciąż nie dysponują wystarczającym
kapitałem, aby inwestować w niesprawdzone rozwiązania.
Rozwój oparty na innowacjach to
strategia ryzykowna jeszcze z innego powodu – na rynku szybko pojawiają się naśladowcy, co stawia pod
znakiem zapytania rentowność całego przedsięwzięcia.
– W efekcie rozwiązania opatentowane przez uczelnie są jedynie

Formalności hamują inicjatywę
Jak wskazuje P. Kocańda, potrzebna jest
zmiana mentalności, aby współpracę
nauki z przemysłem zaczęto traktować
jako coś naturalnego i oczywistego.
Naukowcy dostrzegają pozytywne zmiany, jeśli idzie o finansowanie innowacji.
– Jest coraz więcej programów,
które wspierają tego rodzaju działania. Chcąc jednak pozyskać pieniądze,
trzeba poświęcić wiele czasu i pracy na
przygotowanie wymaganej dokumentacji, a na uczelni brakuje osób, które
mogłyby się tym zajmować. Ponadto
z realizacją programów wiąże się mnóstwo formalności, które skutecznie
potrafią hamować inicjatywę i chęć
działania – dodaje P. Kocańda.
Poprawę sytuacji mogłaby przynieść przebudowa systemu szkolnictwa
wyższego pod kątem komercjalizacji.
Dużo zmieniłoby się, gdyby naukowcy mogli więcej czasu poświęcać badaniom i gdyby byli punktowani za
komercjalizację wyników tychże badań oraz współpracę z przemysłem.
– Dziś nie ma na to sposobu. Przed
nami jeszcze wiele lat ciężkiej pracy,
która być może doprowadzi do tego,
iż w przyszłości statystyki będą lepsze
– podsumowuje P. Kocańda.
Komercjalizacja wynalazków to
zadanie często trudniejsze niż samo
opracowanie innowacyjnej technologii
czy produktu. Pomysł, badania, prace
konstrukcyjne, testy i udoskonalenia
to cała lista etapów, przez które autor
musi przejść. Niestety tylko w nielicznych przypadkach na tej liście pojawia
się jeszcze jeden etap – najważniejszy,
tj. wdrożenie do produkcji. Tymczasem
dopiero wtedy, gdy znajdzie się partner biznesowy gotowy takie przedsięwzięcie sfinansować, wynalazek ma
szansę polepszyć nasze życie.
■
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wynalazkami na papierze. Brakuje
prototypów i testów, które są bardzo kosztowne. Uczelni na to nie stać,
a firmy nie chcą ryzykować, przez co
wciąż tkwimy w tym samym miejscu.

Organizator:

zaprasza na

VIII POLSKI KONGRES ITS
Warszawa, 26-27 maja 2015 r.

Weź udział w jednym z najważniejszych wydarzeń
w sektorze transportu
Wysłuchaj prelekcji ekspertów z branży transportowej
z całej Polski, Europy i całego świata
Nawiąż wartościowe kontakty z przedstawicielami
samorządów, specjalistów i ekspertów
z branży transportowej
Wymień doświadczenia lub zaprezentuj swoje produkty
podmiotom działającym w branży

szczegóły:

www.pkits.pl

kontakt:

Biuro Organizacyjne PKITS
tel.: +48 22 376 21 26
mob.: +48 503 076 757
e-mail: biuro@pkits.pl

GOSPODARKA
Anna Ceroń

Diamenty
Polskiej Infrastruktury

Przedstawiciele inwestorów, wykonawców i administracji rządowej spotkali się 19 lutego br.
w warszawskim hotelu Sheraton, aby podsumować dokonania minionego roku w infrastrukturze
oraz dyskutować o kondycji polskiej infrastruktury.

S

potkanie odbyło się w ramach szóstej edycji konferencji
„Infrastruktura Polska” zorganizowanej przez Executive Club.
Podczas dyskusji panelowej na temat zamówień publicznych i finansowania infrastruktury duże zainteresowanie uczestników wzbudziły
informacje o planowanych zmianach
w ustawie, które mają umożliwić sto-
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sowanie kryterium jakościowego jako
kryterium głównego. Małgorzata
Matecka z Departamentu Prawnego
Urzędu Zamówień Publicznych poinformowała, że najprawdopodobniej
na przełomie marca i kwietnia br.
rozpoczną się konsultacje społeczne.
Zdaniem Dariusza Blochera, prezesa Budimeksu, zamiast kolejnej nowelizacji lepiej byłoby napisać ustawę

Prawo zamówień publicznych od nowa,
tak aby ryzyka wykonawcy i zamawiającego były bardziej zrównoważone.
Dla wykonawców robót budowlanych
ważne byłoby również opracowanie
i stosowanie wzoru umowy na roboty budowlane, która uwzględniałaby
interesy wszystkich stron.
Liderzy sektora drogowego i kolejowego zwracali uwagę administracji
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rządowej na konieczność planowania
działań w szerszej perspektywie –
po 2020 roku. Dużą część dyskusji
paneliści poświęcili finansowaniu
inwestycji na kolei. Rozmawiano
o szansach i wyzwaniach związanych
z Krajowym Programem Kolejowym
na lata 2014–2020. Tadeusz Przybył,
prezes zarządu Trakcja PRKiL, omówił możliwości firm wykonawczych
w zakresie utrzymania infrastruktury w kolejnych latach po zakończeniu modernizacji.
Uczestnicy konferencji wskazywali na konieczność wzmacniania
i poprawiania współpracy traktowanej jako partnerstwo pomiędzy
wykonawcą a głównym zamawiającym. Wyrażano nadzieję, że pod-
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Partnerem strategicznym konferencji
„Infrastruktura Polska” była firma Budimex,
a partnerami głównymi PKP Cargo oraz
Doka.
Honorowy patronat nad konferencją objęło
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

czas dyskusji uda się wypracować
rozwiązania spełniające oczekiwania branży.
Z debaty z udziałem Ewy Tomali-Boruckiej, p.o. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, wynikło, że procedury związane z inwestycjami infrastrukturalnymi będą się
zmieniać tak, jak oczekuje tego rynek.
Tegorocznej edycji konferencji towarzyszył konkurs dla najlepszych
podmiotów w branży infrastruktury. Podczas wieczornej gali po raz
pierwszy przyznano spółkom i liderom nagrody za szczególne osiągnięcia. Skupiająca autorytety w branży
kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof. Zofii Bolkowskiej,
eksperta Polskiej Izby Konstrukcji
Stalowych, przyznała „Diamenty
Polskiej Infrastruktury” w ośmiu
kategoriach.
■
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Zdjęcia: Executive Club

LAUREACI „DIAMENTÓW POLSKIEJ
INFRASTRUKTURY”
Top executive
Laureat: Dariusz Blocher, Budimex
Wyróżnienie: Józef Zubelewicz, Erbud
Lider innowacji
Laureat: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe
BIEŻANÓW (za innowacyjną technologię
produkcji i zabudowy wysokiej jakości
rozjazdów kolejowych)
Wyróżnienie: Instytut Badawczy Dróg
i Mostów
Wyróżnienie: Lafarge
CSR
Laureat: Skanska
Wyróżnienie: Budimex
Efektywność w zarządzaniu
Laureat: PKP Cargo
Podmiot finansujący
Laureat: PKO BP
Wyróżnienie: BZ WBK
Doradca Roku (dwie nagrody)
Laureat: SKS Legal
Laureat: EY
Inwestycja Roku
Budowa odcinka autostrady A4 Dębica–
Tarnów
Laureaci:
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Wykonawca: Strabag; Budimex
Projekt Roku
Przeprawa Mostowa przez Wisłę k. Kwidzyna
Laureat: Transprojekt Gdański.
Kapituła konkursowa doceniła także wkład
biura projektowego w realizację Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej.

TEMAT WYDANIA
Marzena Zbierska

Odwaga i zaufanie

Przed nami kolejny rządowy program budowy dróg, na którego realizację przeznaczono
niebagatelną kwotę 92 mld zł. U progu nowego sezonu budowlanego kierujemy pytania do
przedstawicieli branży, co zrobić, aby środki były jak najlepiej wykorzystane, a powstające
inwestycje trwałe, o jak najwyższej jakości. Jak już teraz można się do tego przygotować?
Do wzięcia udziału w debacie Anna Krawczyk zaprosiła: ALEKSANDRA KABZIŃSKIEGO,
prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw, MARKA KRAJEWSKIEGO, prezesa Instytutu
Badawczego Materiałów Budowlanych, TADEUSZA KOPERSKIEGO, prezesa zarządu spółki
Haldex, JAROSŁAWA MIZIOŁKA, dyrektora pionu infrastruktury spółki ARCADIS
oraz ZBIGNIEWA PRUSA, dyrektora Biura Kierowania Przewozami PKP CARGO.
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Aleksander Kabziński: Za
jakość dróg wszyscy powinni
czuć się współodpowiedzialni:
zamawiający, wykonawcy
i dostawcy. Wiodący
producenci kruszyw już są

Jak najlepiej wykorzystać naturalne materiały budowlane?
Aleksander Kabziński: Po pierwsze wykonywać zadania w wyznaczonym czasie. Jestem w tej kwestii umiarkowanym optymistą po
opóźnieniach w realizacji inwestycji z poprzedniego programu.
Jedno jest pewne, w poprzednim rozdaniu branża kruszywowa
pokazała swoje możliwości. W krytycznym 2011 r. wyprodukowała
i umieściła na rynku 340 mln ton
kruszyw. Stąd wniosek, że podczas
realizacji nowego programu nie powinno kruszyw zabraknąć. Podobnie
jest w przypadku cementu i betonu.
Rzecz w tym, że cena tych wszystkich materiałów jest niedoszacowana. Jeśli pierwszym kryterium wyboru w przypadku każdego kontraktu
jest cena, to pierwszym warunkiem
zakupu materiałów jest także cena.
A gdzie jakość, która kosztuje?

Dzisiaj 90 proc. stosowanych
kruszyw to kruszywa naturalne. Po
stronie zamawiającego nie ma zgody, a wykonawca też się nie pali,
aby budować drogi z wystarczająco dobrych kruszyw powtarzalnych.
Podkreślam wyrażenie „wystarczająco dobrych – powtarzalnych”.
Dopuszczenie ich to kwestia zaufania
i odwagi, która ostatnio jest towarem deficytowym. Bez tego jednak
nie będzie innowacyjności.
Dla branży kruszywowej ważne jest również to, aby realizacja
programu była dobrze rozłożona
w czasie, aby nie nastąpiło nawarstwienie robót, bo wtedy dochodzi
do nerwowych sytuacji. Przecież
zarówno wykonawcy, jak i dostawcy lepiej mogą się przygotować, gdy
wiedzą, co i kiedy będzie budowane
oraz jakie materiały będą potrzebne.

z tym duże trudności, dlatego postępujemy metodycznie. Zakładowa
Kontrola Produkcji, którą wdrożyliśmy, pokazuje, że możemy otrzymać
produkt nie tylko dobry, ale także
powtarzalny. Potwierdzają to badania akredytowanych laboratoriów,
a także dwie aprobaty techniczne.
Niestety nie zawsze okazuje się to
wystarczające.
Nasze kruszywo było wykorzystywane przy budowie śląskich odcinków
autostrad. W okresie 2012–2014 w nasypach autostradowych ulokowaliśmy z dobrym skutkiem 4,5 mln ton
w różnej formie. Szczęśliwie trafiliśmy na wykonawców, którzy mieli już
do czynienia z kruszywami wtórnymi
i wiedzieli, że te materiały rzeczywiście się sprawdzają.
Kopalnie produkują rocznie
25 mln ton surowca. Blisko połowę można przetworzyć i wykorzystać przy budowie dróg. Z naszego

Czy po realizacji inwestycji w ramach poprzedniej perspektywy unijnej branża przekonała się do wykorzystania kruszyw sztucznych,
których m.in. Haldex jest producentem?
Tadeusz Koperski: Podejmujemy wiele działań, aby przekonać środowisko, że kruszywa sztuczne są pełnowartościowym materiałem. Mamy

Tadeusz Koperski: Jeżeli
przedsiębiorcy, którzy działają
na rzecz ekologii, otrzymują
wsparcie rządowe, to to samo
powinny mieć zapewnione
firmy, które zajmują się
recyklingiem
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TEMAT WYDANIA

Marek
Krajewski: Podstawa
to dobre prawo i jego
przestrzeganie. Należy zacząć
od opracowania jednolitej
dla wszystkich, spójnej
ogólnej specyfikacji,
która będzie załącznikiem
do rozporządzenia
odpowiedniego ministerstwa

surowca można dobrze wysegregować piaskowiec, można uzupełnić go materiałami korygującymi,
ale to kosztuje. Tymczasem wielu odbiorców oczekuje, że dostar-
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czymy odpad z kopalni i jeszcze im
dopłacimy. To również powinno się
zmienić.
W Polsce nie ma żadnej promocji rozwiązań opartych na kruszywach wtórnych. Tymczasem zasoby są, spoiwa zostały sprawdzone,
a stosowane przy budowie dróg ilości materiałów wtórnych to już nie
są ilości śladowe. Wydaje się, że najważniejszą kwestią jest wypromowanie dobrej jakości tych kruszyw,
tak aby stosowane były w całym

kraju, a nie tylko w niewielkiej odległości od miejsc produkcji.
Czy w polskim drogownictwie jest
miejsce na innowacje?
Jarosław Miziołek: Powinniśmy zacząć od zrozumienia tego, czym jest
innowacja. Wiąże się ona nie tylko
z produktem, ale także z podejściem
do jego wypracowywania.
Poda m prz yk ład z Wiel k iej
Brytanii, gdzie system „zaprojektuj i zbuduj” jest bardzo popularny.
Tam miejsce na innowacyjność jest
już w postępowaniu przetargowym.
W dialogu pomiędzy zamawiającym a rynkiem aktywnie uczestniczy doświadczony konsultant, który
doradza zamawiającemu i prowadzi
go przez cały proces inwestycyjny.
A teraz powróćmy do polskich
realiów. Miałem okazję uczestniczyć w realizacji projektu pilotażowego „zaprojektuj i zbuduj”, z której nie zostały wyciągnięte żadne
wnioski, a cały proces zamienił się
w „optymalizuj i buduj”, gdzie nie
było miejsca na innowacje.
Postulowałbym zmianę podejścia inwestorów do tego typu kontraktów.
Firmy wnoszące ze sobą wartość
dodaną w postaci dobrej opinii nie
są dla zamawiającego atrakcyjne,
gdy najważniejszym kryterium wyboru jest cena. Trzeba wprowadzić
kryteria jakościowe i to odważnie
skonstruowane, tak aby pozwalały
na wybór najlepszej oferty. Bez tego
nie ma mowy o zmianach.
Zdecydowanie brakuje dialogu
technicznego już na etapie wyboru ofert. Firmy takie jak ARCADIS
chętnie by w nim uczestniczyły.
Podkreślam jednak, jako strona doradcza zamawiającego, obdarzona
jego zaufaniem. Nie można tego
zrobić, jeśli reguły gry są narzucone odgórnie, a możliwości ruchu
wykonawców są ograniczone. To
pozwala zrobić tylko pół kroku, ale
więcej już nie.
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Marek Krajewski: Przede wszystkim należy zmienić sposób myślenia. Przed poprzednią perspektywą
finansową miał zostać opracowany
cały system przygotowywania dokumentów technicznych (2006 r.).
Pierwszy krok został zrobiony dopiero w 2013 r.! Na razie mamy
do dyspozycji strzępki przepisów.
Dokumenty, które trafiają do projektanta, opierają się na normach, które pochodzą nawet z 1964 r. System
powinien być spójny, transparentny i obligatoryjny. Nasza branża potrzebuje menedżera, który czasami
w sposób nakazowy, czasami poprzez merytoryczną dyskusję będzie sterował realizacją programu
budowy dróg.
W specyfikacjach panuje chaos: albo wymagania są zbyt wyśrubowane, albo zbyt poluzowane,
albo promowane są materiały tylko jednego producenta, w dodatku
pochodzące z konkretnej kopalni.
Większość specyfikacji przygotowanych w obecnej perspektywie łamie
prawo polskie i unijne. W Polskim
Związku Producentów Kruszyw na
bieżąco wyłapujemy takie przypadki, ale nasza interwencja nie zawsze
przynosi oczekiwane rezultaty.
Dopatruję się braku woli stworzenia spójnych zasad konstruowania
specyfikacji. W takim systemie, jaki
teraz funkcjonuje w Polsce, trudno
o innowacje.
Aleksander Kabziński: Miejsce dla
innowacji znalazłoby się w systemie „zaprojektuj, zbuduj, utrzymaj”.
Niestety w Polsce brakuje przepisów technicznych dotyczących całego drogownictwa.
Za przygotowanie przepisów dotyczących dróg publicznych ustawowo odpowiada minister właściwy ds.
transportu. Dotąd nie ma niezbędnego, aktualnego rozporządzenia
i całego pakietu pozostałych dokumentów technicznych.
W odniesieniu do dróg krajowych
przepisy nie są obligatoryjne, jak

Jarosław Miziołek: Do
obsługi dużych projektów
potrzebujemy sztabu
doświadczonych inżynierów
i my ich mamy, 100
projektantów gotowych
realizować każdy projekt
infrastrukturalny. Ich praca
jest trudna i ważna

podkreśla tworząca je Generalna
Dyrekcja. Co jednak z pozostałymi
zarządcami?
Pytam, jakie działania podjął minister, aby uporządkować przepisy
techniczne odnoszące się nie tylko do sieci dróg krajowych, ale do
wszystkich dróg publicznych w naszym kraju?
Jak to robią w powiatach?
Marek Krajewski: Tam, gdzie o wyborze zarządcy drogowego nie decyduje przynależność partyjna, zaczynają działać pozytywne mechanizmy.
Mając do dyspozycji skromny budżet,
zarządcy powiatowi coraz częściej
dochodzą do wniosku, że należy budować dobre drogi, na lata. Dlatego
poszukują nowych rozwiązań i robią
miejsce na innowacyjność.
Ale to inicjatywa oddolna, a nie
odgórna. Ministerstwo rzeczywiście
nie robi nic, aby dać narzędzia do
właściwego kształtowania specyfikacji przetargowych.
Jarosław Miziołek: W powiatach
wygląda to zupełnie inaczej, bo samorządowcy sami piszą specyfikacje od podstaw, pod konkretne zadania. Konsultują się z ekspertami
i konstruują je, uwzględniając i budżet, i potrzeby.
W przypadku dróg krajowych
mamy proces inwestycyjny rozciągnięty na lata i stąd biorą się zaszłości, a także brak zainteresowania
innowacyjnością. W takiej sytuacji
nic już nie da się zrobić.
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Nie możemy jednak patrzeć na
realizację inwestycji tylko przez
pryzmat alokacji ryzyk, które najchętniej w całości przypisalibyśmy
wykonawcy.
W jaki sposób PKP CARGO przygotowuje się do logistycznej obsługi
branży infrastrukturalnej?
Zbigniew Prus: Naszym podstawowym zadaniem jest przewóz towaru
od nadawcy załadunku do odbiorcy
oraz zapewnienie dobrej organizacji tych przewozów.
Pamiętajmy jednak, że oprócz inwestycji drogowych mamy do zrealizowania także inwestycje realizowane w obszarze infrastruktury
kolejowej.
Z informacji PKP PLK w ynika, że w bieżącym roku zostanie
zamkniętych więcej obiektów niż
w roku 2014. To z pewnością zakłóci realizację planu przewozów.
W PKP CARGO SA już teraz się do
tej trudnej sytuacji przygotowujemy. Organizowane są np. cykliczne
spotkania z przedstawicielami PKP
PLK, na których szczegółowo omawiane są m.in. zmiany w ruchu na
skutek planowanych zamknięć toro-
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TEMAT WYDANIA
Zbigniew Prus: Specjalnie
opracowaliśmy „Regulamin
przewozów kruszyw”,
który zawiera opis zasad
współpracy, a także
optymalnych metod
programowania, realizacji
oraz raportowania przewozów
we wszystkich zakładach
spółki

wizyjnych lokomotyw oraz modernizacji lokomotyw ciężkich spalinowych. Na rynku występuje duże
zapotrzebowanie na wagony serii
Ea oraz Fals, wobec czego zwiększyliśmy zakres napraw okresowych
tych serii wagonów.
W związku ze zmianą warunków
świadczenia usług oferujemy kontrahentom nowe umowy handlowe,
które w znacznie większym stopniu
uwzględniają oczekiwania rynku.
wych, możliwe do realizacji objazdy
drogami okrężnymi, zmiany odcinków obsługi drużyn trakcyjnych itp.
S p e c ja l n ie opra c ow a l i ś m y
„Regulamin przewozów kruszyw”,
który zawiera opis zasad współpracy, a także optymalnych metod
programowania, realizacji oraz raportowania przewozów we wszystkich zakładach spółki. W regulaminie zostały również ujęte zdolności
za- i wyładunkowe.
Wiadomo, że liczne zamknięcia
torowe powodują zmniejszenie prędkości handlowej. Dziś to 21 km/h.
Skutkiem tego jest wydłużenie czasu obrotu wagonów, wzrost zapotrzebowania na lokomotywy, wagony oraz drużyny trakcyjne. W celu
zminimalizowania problemów w obszarze eksploatacji szkolimy dodatkowych pracowników na stanowisko
maszynisty pojazdów trakcyjnych,
wdrożyliśmy program napraw re-
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Czy i w jaki sposób branża drogowa może się przygotować do trudności w przewozach materiałów?
Marek Krajewski: Największym
problemem jest szczyt przewozowy,
kiedy w zasadzie nie ma szans na
terminowe dostarczenie wszystkich
potrzebnych materiałów. Kluczem
do sukcesu jest dobre planowanie.
Dlaczego pociąg jadący z Dolnego
Śląska na północ nie mógłby wieźć
materiałów również w drodze powrotnej? Wykonawcy sami uregulowaliby rynek, gdyby dostali od
inwestora wolną rękę w wyborze
materiałów lub gdyby dostali specyfikacje techniczne pozwalające
na to, pod warunkiem, że zostanie
osiągnięty efekt.
Aleksander Kabziński: Ważną rolę
do odegrania ma zamawiający,
który powinien ogłaszać przetargi bez zbędnego spiętrzania robót.
Warunkiem dobrej organizacji przetargów jest dobra wola wszystkich

uczestników tego procesu, tu nie
ma ważniejszych i mniej ważnych.
Jakie są oczekiwania wobec inwestorów i wykonawców?
Aleksander Kabziński: Oczekujemy
od wykonawców, a pośrednio także
od zamawiających, aby losy inwestycji wiązali z niezawodnymi dostawcami kruszyw. Pewność i powtarzalność dostaw to podstawa.
Wykonawca nie może być zaskakiwany zmianą jakości materiałów.
Nadszedł czas, aby docenić jakość
i producentów, którzy o nią dbają. Drogi nie powstają dla zamawiających, ale dla użytkowników.
Dlatego całej branży powinno zależeć, aby jak najrzadziej trzeba było
je naprawiać. Warunkiem sukcesu
są niezniszczalne podbudowy i wymienne nawierzchnie. Nie opłaca
się więc oszczędzać na materiałach
na spodnie warstwy. Za jakość dróg
wszyscy powinni czuć się współodpowiedzialni: zamawiający, wykonawcy i dostawcy. Wiodący producenci kruszyw już są.
Tadeusz Koperski: Zacząć należałoby od wyeliminowania nieuczciwej
konkurencji oraz bylejakości kruszyw.
System zamówień publicznych powinien to regulować. Drugim elementem
jest wolność praw. W Polsce dużo się
mówi o ekologii, ochronie złóż i zrównoważonym rozwoju, nie przekłada
się to niestety na działania. Brakuje
spójnej polityki i łączenia celów. We
wspieraniu rozwoju branży kruszyw
wtórnych więcej jest przypadkowości, a potrzebne są działania celowe.
Marek Krajewski: Podstawa to dobre prawo i jego przestrzeganie.
Należy zacząć od opracowania jednolitej dla wszystkich, spójnej ogólnej
specyfikacji, która będzie załącznikiem do rozporządzenia odpowiedniego ministerstwa (czy też ministerstw), tak byśmy nie byli ciągle
zaskakiwani nowymi pomysłami.
Wtedy można będzie zastosować
materiały nie najwyższej jakości,
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Chętnie uczestniczylibyśmy
w dialogu producentów kruszyw
i zamawiających, który pozwoli
wypracować ścieżki postępowania
w zakresie przygotowania inwestycji. Najpierw jednak trzeba zmienić
podejście do rozmów – prowadzić
dialog konstruktywny, a nie jedynie wysuwać wobec siebie zarzuty.
Czego należałoby życzyć branży
u progu nowego sezonu?
Marek Krajewski: Wprowadzenia
spójnego systemu przepisów technicznych oraz tego, aby procesem ich
powstawania zarządzał menedżer.
Jarosław Miziołek: Trzymam kciuki,
aby zamawiający wykazali się większą odwagą w tworzeniu dokumentów przetargowych, w tym kryteriów wyboru. Zwłaszcza że Ustawa
o zamówieniach publicznych w obecnej formie pozwala tak przygotować
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postępowanie przetargowe, aby wybrać najlepszych, a nie najtańszych.
Tadeusz Koperski: Równouprawnienia.
Jeżeli przedsiębiorcy, którzy działają
na rzecz ekologii, otrzymują wsparcie
rządowe, to to samo powinny mieć
zapewnione firmy, które zajmują się
recyklingiem.
Zbigniew Prus: Szybkiego zakończenia inwestycji w sektorze kolejowym.
Ponadto racjonalnego rozłożenia remontów w ciągu całego roku, tak
aby uniknąć kumulacji przewozów
do poszczególnych miejsc odbioru.
Aleksander Kabziński: Do wymienionych życzeń dodałbym jeszcze
dwa: aby osobą decydującą o przepisach technicznych odnoszących
się do dróg publicznych stał się pilnie minister infrastruktury i rozwoju oraz aby wysoka jakość kruszyw
znajdowała odzwierciedlenie w odpowiedniej cenie.
■
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ale wystarczającej, tak aby droga
była dobrze wykonana. Jeśli będą
jasne specyfikacje i jasne wymagania, to nie będzie problemów z cenami, transportem i gwarancjami.
Jarosław Miziołek: Do obsługi dużych projektów potrzebujemy sztabu doświadczonych inżynierów i my
ich mamy, 100 projektantów gotowych realizować każdy projekt
infrastrukturalny. Ich praca jest
trudna i ważna. Naszym zadaniem
jako pracodawcy jest zapewnienie
im odpowiednich warunków pracy. Niestety dopóki rzeczywiste doświadczenie i wartości, jakie wnosi
ze sobą firma, nie będą brane pod
uwagę, w przetargach publicznych
nie będziemy konkurencyjni. Wybór
najtańszej oferty, zarówno na etapie projektu, jak i na etapie budowy, nie rokuje najlepiej dla realizacji inwestycji.

TEMAT WYDANIA

Chcemy
zrozumienia
O przyszłych zadaniach, ale
i oczekiwaniach producentów
kruszyw przed realizacją
inwestycji w nowym okresie
budżetowym UE z ERWINEM
FILIPCZYKIEM, prezesem
zarządu Śląskich Kruszyw
Naturalnych, rozmawia Anna
Krawczyk.
Co zaprząta obecnie umysły producentów kruszyw?
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie realizacji zapowiadanego rządowego programu budowy dróg. Nie
traktujemy tego jak wyzwania, bo
moce produkcyjne zwiększyliśmy już
przed poprzednim programem, którego realizacja jest na ukończeniu.
W tej chwili występuje znaczna
nadpodaż kruszyw w stosunku do
zapotrzebowania. W związku z czym
sytuacja branży jest trudna, żeby nie
powiedzieć bardzo trudna. Pogorszają
ją dodatkowo producenci oferujący
swoje wyroby poniżej kosztów produkcji, rujnując nie tylko siebie, ale
i całą branżę.
Czekamy więc z niecierpliwością,
kiedy będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał. Poczyniliśmy
spore inwestycje, których celem jest
nie tylko zwiększenie produkcji, ale
głównie poprawa jakości wyrobów
oraz minimalizacja oddziaływania
na środowisko.
Przykładowo?
Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze
w instalacje odpylające. Dzięki temu
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nasza produkcja jest praktycznie bezemisyjna, a zawartość pyłów w piaskach – minimalna. Trzeba pamiętać,
że branża drogowa ma z tym problem.
Niestety, przestrzeganie restrykcyjnych wymogów ochrony środowiska
czy stałe podwyższanie jakości kruszyw generuje koszty. Tymczasem na
rynku liczy się tylko cena. Odnoszę
wrażenie, że jakość nie ma żadnego
znaczenia.
Co mogłoby zmienić Waszą sytuację?
Przede wszystkim racjonalne podejście
do wykorzystania materiałów. W tej
chwili wśród inwestorów i wykonawców panuje skądinąd słuszne przekonanie, iż należy wykorzystywać kruszywa lokalne. W Polsce mamy tendencję
do przesady, do popadania z jednego
ekstremum w drugie. Kiedyś do budoW tej chwili występuje
znaczna nadpodaż
kruszyw w stosunku do
zapotrzebowania. W związku
z czym sytuacja branży jest
trudna, żeby nie powiedzieć
bardzo trudna

wy dróg nawet tych o niskiej kategorii ruchu wymagano kruszyw pochodzenia wulkanicznego. Teraz z kolei
każdą drogę bez względu na kategorię ruchu (także autostrady) buduje się
z kruszyw lokalnych. Często ich jakość
jest po prostu słaba. W naszym mniemaniu to nie jest normalna sytuacja.
Z Dolnego Śląska najchętniej kupuje
się kruszywa jedynie na warstwy ścieralne, a najlepiej żebyśmy dostarczali
tylko jedną frakcję – 8/11.
Jeśli chcemy mieć trwałe drogi, na
których przecież ruch, a tym samym
obciążenie rośnie w tempie ogromnym, muszą być one budowane z trwałych materiałów. Nawet drogi samorządowe, wojewódzkie prowadzące
np. do węzłów autostradowych przenoszą miejscami takie same obciążenia jak drogi krajowe. To wszystko
trzeba brać pod uwagę.
Jeśli będzie się utrzymywał trend,
że kruszywa z Dolnego Śląska stosuje się tylko do warstw ścieralnych i to
tylko na drogi krajowe, to my, producenci, pozostaniemy z olbrzymimi hałdami bezużytecznych materiałów. Wówczas nie będziemy mieli
innego wyjścia, jak zwiększyć cenę
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frakcji zbywalnych, nawet o kilkaset procent, ponieważ sprzedawać
się będzie najwyżej 20 proc. naszej
produkcji. Reszta trafi na składowiska odpadów.
Kolejna kwestia to sezonowość
robót i związane z tym spiętrzenia
dostaw w miesiącach szczytu. W tej
kwestii nastąpiła już pewna poprawa. Zamawiający wypłaca zaliczki
na poczet zapasów zgromadzonych
pod konkretne roboty. Niestety wykonawcy niezbyt często korzystają
z tych rozwiązań. Czekają z dostawami na ostatni moment, a zdolności załadunkowe i przewozowe nie są
niestety nieograniczone.
Głośne bankructwa firm wykonawczych odbiły się także na nas,
dostawcach. Cieszymy się z faktu
zrównania nas, poprzez aktualizację
Prawa zamówień publicznych, z podwykonawcami, co spowodowało, iż je-

steśmy również objęci odpowiedzialnością inwestorów i to nie tylko tych
największych.
W zeszłym roku w Chorzowie odbyła się pierwsza w Polsce konferencja
poświęcona jasnym nawierzchniom,
której był Pan pomysłodawcą. Czy
od tamtej pory popyt na jasne kruszywa się zwiększył?
Niestety nic takiego nie nastąpiło.
Zauważyłem jednak wzrost zainteresowania poruszaną na konferencji problematyką. Zaczyna wzrastać
świadomość ogromnych zalet jasnych
nawierzchni, ich wpływu na bezpieczeństwo i komfort użytkowników
dróg, na trwałość i tym samym długowieczność nawierzchni asfaltowych
czy wreszcie znaczące oszczędności
w kosztach oświetlenia ulicznego idącego w skali kraju w setki milionów
złotych. Sam fakt, że się o tym dyskutuje, próbuje wdrażać już jest dużym sukcesem tej konferencji.
Przy okazji wypłynęło też kilka
innych kwestii, jak np. konieczność
wykonywania pomiarów weryfikacyjnych oświetlenia. Mamy już wiele
dróg o jasnych nawierzchniach. Można
więc dostosować natężenie światła do

Branża kruszywowa jest dobrze przygotowana do kolejnych wyzwań. Kopalnia Kopalnia gabra
Nowa Ruda, Słupiec
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potrzeb, a nie ślepo wierzyć, że jest
dobrze, tym bardziej że przy projektowaniu oświetlenia, w ogóle nie bierze się pod uwagę odbijania znaczących ilości światła przez nawierzchnie.
Powoduje to niepotrzebnie wysokie
koszty oświetlenia na wielu kilometrach znacząco prześwietlonych dróg.
A są to przecież pieniądze nasze, czyli podatników.
Liczę więc na dyskusję zarządców
wszystkich szczebli, np. w miastach,
gdzie podobnie jak na węzłach autostradowych można zainstalować mniej
źródeł światła lub zmniejszyć moc już
zainstalowanych, jeśli nawierzchnie
są jasne. Ma to wpływ nie tylko na
wysokość opłat za energię, ale też na
koszty utrzymania samej infrastruktury oświetleniowej.
Trzeba wziąć pod uwagę, że mniejsze zużycie energii, to także mniejsza emisja CO2 do atmosfery. Mam
nadzieję, że coraz więcej zarządców
będzie się przekonywać do jasnych nawierzchni, bo są one nie tylko trwałe
i bezpieczne, ale także ekologiczne.
Czym nas SKN zaskoczy w przyszłości?
Niestety w naszej branży nie da się
specjalnie zaskoczyć odbiorców czymś
nowym albo modnym. Jedyne, co możemy zrobić, to optymalizować produkcję kruszyw pod kątem wydajności
i jakości i tym się zajmujemy. Jednak
dopóki aspekty jakościowe nie będą
brane pod uwagę przez wszystkich
uczestników procesu inwestycji, podejrzewam, że mało kogo będzie interesować jakość kruszyw. Wyrażam
jednak przekonanie, że i tu dojdzie do
pewnej równowagi.
Tak więc, nie wiem czy będzie to
zaskoczenie, czy nie, ale mogę zapewnić naszych Klientów, że mimo
ambitnego planu budowy dróg u progu którego stoimy, dobrych i jasnych kruszyw dla nikogo nie zabraknie, mam nadzieję, że również
frakcji 8/11.
Dziękuję za rozmowę.

■
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Poczyniliśmy spore inwestycje,
których celem jest nie tylko
zwiększenie ilości produkcji,
ale głównie poprawa jakości
wyrobów oraz minimalizacja
oddziaływania na środowisko

TEMAT WYDANIA
Anna Krawczyk

Problemy
dolnośląskich
producentów
kruszyw

Kopalnia Melafiru Grzędy, Mineral Polska

Nawierzchnie drogowe w 90 proc. składają się z kruszywa. Koszt jego zakupu to zaledwie 5 proc.
kosztu całej inwestycji, jednak gdy trzeba je przywieźć z Dolnego Śląska, może on wzrosnąć
nawet do 10 proc. Żeby ograniczyć koszty transportu, na szeroką skalę zaczęto wykorzystywać
kruszywa lokalne. Skutek uboczny jest taki, że na Dolnym Śląsku zaczynają zalegać hałdy
niewykorzystanego materiału. Producenci biją na alarm. Najwyższy czas, aby ktoś zainteresował
się naszą sytuacją – mówią.

L

iberalizacja rynku doprowadziła do tego, że do podbudowy
i niższych warstw drogowych
używane są piaski naturalne i kruszywa polodowcowe. Tymczasem piasek
łamany, którego w procesie produkcji kruszyw uzyskuje się nawet do
40 proc., na Dolnym Śląsku nagle zaczął być towarem trudno zbywalnym.
Kruszywo magmowe chętnie stosowane jest do warstw ścieralnych, tyle
że spośród wszystkich warstw akurat te są najcieńsze.
Produkcja a zapotrzebowanie
W procesie kruszenia kopaliny powstaje określona ilość drobnych i grubych
frakcji. Największy procentowy udział
mają frakcje drobne i najdrobniejsze:
piaski i grysy do 5 mm. Odkąd jednak
nastała swoista moda na projektowanie warstw ścieralnych z kruszyw do
11 mm, frakcja 8/11 stała się najbardziej poszukiwana na rynku.
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– Drogowcy zdają sobie sprawę, jak przebiega proces kruszenia.
Niestety w związku z optymalizacją budowy dróg w Polsce nikt nie
chce brać tego pod uwagę – mówi
Maciej Paliszkiewicz, członek zarządu, dyrektor Przedsiębiorstwa
Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT”
SA w Wilkowie.
Najbardziej obecnie popularna
mieszanka mineralno-asfaltowa SMA
do 11 mm charakteryzuje się nieciągłą krzywą uziarnienia. W praktyce oznacza to bardzo wysoki udział
jednej frakcji (8–11 mm) wynoszący
nawet do 60 proc., kosztem pozostałych. W procesie produkcji kruszyw
uzyskuje się tymczasem ciągłą mieszaninę różnych frakcji, a 8–11 mm
jest maksymalnie 27 proc.
– Wprowadzając program zmian
jakościowych, nie wzięto pod uwagę
procesów produkcyjnych. W tej chwili
oprócz 8/11 dużym powodzeniem cie-

szy się frakcja 4/8 (przejście na SMA
do 8 mm – tzw. ciche nawierzchnie).
A co z innymi? Niedługo okaże się,
że na Dolnym Śląsku do warstw ścieralnych będziemy produkować dwie
frakcje. W związku z tym koszty produkcji trzeba będzie rozłożyć na materiały dobrze sprzedawalne – mówi
Bogdan Kisiała, dyrektor techniczny
i prokurent w firmie Mineral Polska.
– Coraz powszechniejsze stosowanie kruszyw lokalnych: żwirów, dolomitów, wapieni, spowodowało, że
od nas kupowane jest tylko kruszywo stosowane do asfaltowych warstw
ścieralnych. Zauważmy, że jest to najcieńsza warstwa – 4-centymetrowa.
To oczywiście powoduje duże perturbacje. W pozostałych warstwach musimy konkurować z producentami lokalnymi dostarczającymi materiały
do niższych warstw i do podbudowy,
w odniesieniu do których wymagania
jakościowe nie są aż tak wyśrubowane.
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Tymczasem natężenie ruchu na
drogach wojewódzkich także się
zwiększa, w związku z czym nawet
do budowy warstw dolnych na drogach o dużym obciążeniu powinno
być wykorzystywane bardziej trwałe
kruszywo pochodzenia magmowego.
Obecnie ze względu na koszty
transportu jesteśmy z góry skazani
na przegraną – mówi Erwin Filipczyk,
prezes zarządu Śląskich Kruszyw
Naturalnych.
Problem jest powszechny i coraz
dotkliwiej odczuwalny. Dochodzi nawet do tak absurdalnych sytuacji, że
klienci są gotowi nie odebrać zakupionego piasku łamanego, żeby nie ponosić kosztów transportu z Dolnego
Śląska.
Niektórzy producenci w akcie desperacji zwiększają produkcję, aby
zaspokoić zapotrzebowanie rynku na
wybrane frakcje. Jest to jednak działanie przynoszące korzyści tylko przez
krótki czas, w dłuższej perspektywie
ogranicza funkcjonowanie zakładów.
Frakcje niesprzedane trzeba przecież
gdzieś składować, co też kosztuje.
Sytuacja na rynku jest trudna,
bo ciągle występuje nadpodaż, której nawet inne branże przemysłu nie
są w stanie wchłonąć.

Do tej pory na potrzeby inwestycji kolejowych dostarczano pełen wachlarz produktów powstających w procesie przerobu skał: klince,
niesorty (czyli mieszanki 0–31) i tłuczeń. Producenci z Dolnego Śląska
realizowali duże zamówienia związane m.in. z budową Kolei Dużych
Prędkości. Niestety PKP PLK obecnie
skupia się na rewitalizacjach, sprowadzających się jedynie do wymiany podsypki tłuczniowej i układu torowego.
Dlatego aktualnie kupowany jest tylko
tłuczeń, z tym że w trakcie produkcji
uzyskuje się go 35 proc., 65 proc. to
niesort. Część zostanie wykorzystana
do produkcji grysów, klińcow i mieszanek, ale reszta pozostaje.
W każdej kopalni na Dolnym
Śląsku zalegają hałdy piasku, niesortów i mieszanek, których ciężar
szacuje się dziś na kilka lub nawet
kilkanaście milionów ton.
Różne zastosowania,
różne wymagania
Zapisy w specyfikacjach zależą od
inwestora, inne umieszcza GDDKiA,
a nierzadko diametralnie inne zarządca samorządowy. Mało tego, zdarza
się, że w tym samym województwie
materiał wykorzystany przy budowie

Kopalnia Bazaltu „Krzeniów”, PGP „BAZALT” SA w Wilkowie
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drogi krajowej, nie jest dopuszczony
do budowy łączącej się z nią drogi
wojewódzkiej czy powiatowej.
Ten sam inwestor może żądać różnych właściwości kruszywa w zakresie
PSV i LA, w zależności od rodzaju wykonywanej nawierzchni. Dla asfaltowej
warstwy ścieralnej dla drogi o kategorii ruchu KR 5–6 i 7 wskaźnik polerowalności kruszywa (PSV) wynosi 50,
a dla betonowej już 53. Wprowadzenie
tych wymogów praktycznie wykluczyło z rynku niegdyś bardzo cenione kruszywo bazaltowe, którego wskaźnik
PSV wynosi średnio 48–50.
Dla asfaltowej warstwy ścieralnej
wymagana wartość parametru LA
wynosi do 25. Dla nawierzchni betonowych i lotniskowych dopuszcza
się LA do 40. W tym przypadku niezbędne jest podjęcie dyskusji o zasadności takiego ograniczenia.
– W Polsce tak bardzo chcemy mieć
przepisy uniwersalne, jednakowe dla
wszystkich, że zapominamy o korzyściach, jakie może nieść za sobą różnorodność produktów i rozwiązań.
To tak, jakbyśmy mieli uszyć jedne,
konkretne buty dla wszystkich. Od
producentów kruszyw oczekuje się,
że będą dostarczali tylko ściśle opisane produkty. Złoża zostały ukształtowane przez naturę, nie człowieka.
Ludziom pozostaje tylko ekonomicznie i racjonalnie je wykorzystywać,
świadomie patrząc na ich naturalne cechy – przypomina dyr. Kisiała.
Tworząc przepisy, powinno się bardzo dokładnie przemyśleć wymagania
dotyczące parametrów. Nie ma kruszyw
idealnych. Jeśli materiał pochodzący
z jednego złoża jest wyeliminowany,
nie znaczy to, że ten, który go zastąpi,
nie będzie miał innych wad. Zapis raz
wprowadzony trudno wycofać i to nawet wtedy, gdy jest on błędny.
– Do gremiów decydujących
o kształcie dokumentacji technicznej
muszą być zapraszani także producenci
materiałów z różnych stron kraju. Po
pierwsze od razu mielibyśmy możliwość reagowania i zwrócenia uwagi,
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jak proponowane zapisy przełożą się na
życie. Po drugie moglibyśmy pokazać
różne punkty widzenia. Doświadczenia
producentów z Kielc czy północy bywają zupełnie inne niż tych z Dolnego
Śląska – mówi B. Kisiała.
Relacje z inwestorem
– Nasza rola jest służebna w całym
procesie budowy dróg. Ostatecznie
o zakupie decyduje klient. Tym jest
wykonawca, a nie inwestor. Brakuje
miejsca, gdzie producent kruszyw
mógłby się włączyć w proces inwestycyjny i zaprezentować swoje dobre
rozwiązania oraz spróbować przekonać
do nich inwestora, nie pozostawiając
całej odpowiedzialności w tym zakresie na barkach wykonawcy.
Mankamentem jest brak formalnego umocowania producentów kruszyw wobec zamawiającego. Zarówno
na etapie wyboru wykonawcy (brak
możliwości przesyłania uwag do ST)
jak i na etapie realizacji.
Na szczęście daje się zauważyć postęp. W relacjach z Generalną Dyrekcją
producenci kruszyw są dopuszczani
do dialogu. Cieszy zainteresowanie
tematami technicznymi i chęć spotykania się z producentami. Widać,
że największy polski inwestor uznał,
że aby pogodzić różne interesy, po-

winien słuchać, co się dzieje na rynku – mówi B. Kisiała.
Także samorządy są gotowe zapoznać się z nowymi rozwiązaniami.
Niestety ciągle nie ma zgodności odnośnie wymagań jakościowych. Zdaniem
producentów wytyczne techniczne
powinny być ujednolicone i obowiązywać całą sieć dróg publicznych.
– Pozostaje mieć nadzieję, że podjęte rozmowy i działania doprowadzą
do wprowadzenia konkretnych zapisów w specyfikacjach, wytycznych
technicznych i będziemy je wykorzystywać w praktyce, na budowach.
Wszystko po to, by w sposób zrównoważony wykorzystać zasoby, jakie
podarowała nam natura – konkluduje B. Kisiała.
Co dalej?
Najbliższe trzy lata przyniosą boom
na rynku drogowym. Pytanie tylko,
czy nadal cena będzie głównym kryterium wyboru ofert.
– W trakcie dyskusji z instytucjami publicznymi postulaty branży kruszywowej nie znajdują jakoś posłuchu.
Jesteśmy traktowani jak przedsiębiorcy kierujący się tylko chęcią zysku. A przecież złoża skalne są bogactwem naturalnym, porównywalnym
do węgla, ropy czy gazu. Chronimy

Zalegające hałdy kruszyw w kopalniach dolnośląskich. Czy rzeczywiście bezużytecznych?
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środowisko, budując kilometry ekranów akustycznych i budując przejścia
dla zwierząt, a nie potrafimy ochronić złóż naturalnych. Dziś nikt nie zajmuje się potężnymi ilościami zalegających w wielu kopalniach kruszyw
frakcji 0–2 mm, 0–5 mm i 2–5 mm,
które nie znajdują zastosowania w budownictwie drogowym. A przecież
w minionych latach przy budowie dróg
wykorzystywano wszystkie produkowane kruszywa. Zadajemy sobie często pytania: czy takie instytucje jak
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
instytuty branżowe i biura projektowe nie powinny czuwać i strzec bogactw naturalnych?! Bez tego raczej
wcześniej, niż później dojdzie do katastrofy – ostrzega M. Paliszkiewicz.
– Jeśli dojdzie do tego, że tylko
dwie–trzy frakcje będą sprzedawane,
a resztę będziemy musieli traktować
jako odpad, cenę kruszyw używanych
do warstw ścieralnych będziemy musieli podnieść nie o 100 czy 200, ale
o 1000 proc. Te niechodliwe frakcje
będziemy musieli zeskładować przechowywać, ponosząc opłaty składowania, co przecież nie jest zgodne z ideą
zrównoważonego rozwoju – podkreśla
E. Filipczyk. Wykorzystywanie często słabych kruszyw do budowy konstrukcji nawierzchni np. autostrad,
tylko dlatego, że ze względu na koszty transportu są tańsze, podczas gdy
kruszywa jakościowo lepsze traktowane są jako odpad, nie tylko przeczy tej idei, ale również zasadzie racjonalnej gospodarki złożami.
Sytuacja dolnośląskich producentów jest trudna. Będzie jeszcze gorzej, jeśli rynek nie przyniesie rozwiązania ich problemów. Być może
potrzebna jest dyskusja z producentami kruszyw z innych części kraju?
Na pewno jednak przy tworzeniu dokumentacji technicznej, a nawet specyfikacji warto się zastanowić, jak taki czy inny zapis wpłynie
na gospodarkę.
■

INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie – 3–4/2015

Zdjęcia: Mineral Polska, PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, Śląskie Kruszywa Naturalne
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Pytania bez
odpowiedzi

Aby przełamać pewien stereotyp o mężczyźnie inżynierze, postanowiłam przeprowadzić wywiad
z dr inż. MARTĄ WASILEWSKĄ z Zakładu Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Białostockiej.
Rozmowa dwóch kobiet? Ktokolwiek chciałby potraktować ją z przymrużeniem oka, popełni błąd.
Omawiamy bowiem wymagania dotyczące doboru kruszyw przeznaczonych na warstwę ścieralną.
Przywołujemy też ważne dla branży budowlanej pytania, które do tej pory pozostają bez odpowiedzi.
Kiedy zmieniły się tendencje w wyborze kruszywa do warstwy ścieralnej?
W końcówce lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku kochano się w skałach bazaltowych. Ale tak jak barok
odrzucił ideały renesansu, tak nowe
millenium w drogownictwie odrzuciło
poprzednie koncepcje. Wraz z wprowadzeniem wymagań wobec wskaźnika
polerowalności PSV istotnie ograniczono stosowanie bazaltów w warstwie
ścieralnej. Niestety skrytokrystaliczna struktura tych skał powoduje, że
łatwo poddają się czynnikom polerującym, przez co ich wskaźnik polero-
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walności jest poniżej 48. Trzeba jednak
zaznaczyć, że występują w Polsce i takie złoża bazaltów, z których uzyskujemy kruszywa grube o PSV powyżej
50. Skała jest zbudowana z minerałów głównych, podrzędnych i akcesorycznych. W niektórych przypadkach
właśnie wtrącenia minerałów akcesorycznych, charakterystycznych w danym złożu, przesądzają o wyniku PSV.
A to ma wpływ na śliskość nawierzchni?
Tak. Należy pamiętać, że wskaźnik
PSV jest pośrednią metodą do oceny

mikrotekstury nawierzchni drogowych. A mikrotekstura, jak i makrotekstura istotnie wpływa na właściwości przeciwpoślizgowe. Jednak nadal
nie mamy odpowiedzi na pytanie,
o jaką wartość wzrośnie współczynnik tarcia, jeśli zastosujemy kruszywo o wskaźniku PSV zamiast wymaganego 50 o wartości 48. Albo
czy zastosowanie kruszyw o PSV np.
60 w istotny sposób poprawi właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni?
Wprowadzenie do wytycznych
technicznych WT-2 2008 zapisów
dotyczących wskaźnika PSV w zna-
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czący sposób ograniczyło stosowanie
w warstwie ścieralnej kruszyw bazaltowych, które ze względu na bardzo
dobre właściwości adhezyjne do niedawna były bardzo popularne.
Idąc po nitce do kłębka, czyli od
ustalenia kryteriów wobec wskaźnika
polerowalności PSV kruszywa grubego, jego wpływu na spełnienie wymagań wobec właściwości przeciwpoślizgowych oraz ich znaczenia dla
bezpieczeństwa użytkowników ruchu, można odnieść wrażenie, że temat właściwości przeciwpoślizgowych
nawierzchni drogowych w kraju nie
jest uporządkowany. Czy wykonawca
stosujący do warstwy ścieranej kruszywo o PSV powyższej 50 jest w stanie zagwarantować również wymaganą wartość współczynnika tarcia
określoną w szczegółowej specyfikacji technicznej?
Spójrzmy na wymagania wobec
właściwości przeciwpoślizgowych
nawierzchni drogowych zamieszczone w dokumentach prawnych. Od
20 lat w Polsce ocenę właściwości
przeciwpoślizgowych przeprowadza
się w oparciu o pomiar współczynnika tarcia urządzeniem SRT-3 przy
100-proc. blokadzie koła pomiarowego. W związku z tym kryteria zawarte w rozporządzeniach muszą odnosić
się do tej metody pomiarowej. Jednak
na przestrzeni tego okresu nie były
one poddawane weryfikacji. Różnice
pomiędzy wartościami współczynnika tarcia zawartymi w rozporządzeniu z 1999 roku, a wersją roboczą
rozporządzenia, które jest w trakcie
przygotowania, będą wynikiem jedynie zastosowanych współczynników przeliczeniowych, które ustalono na skutek pięciokrotej zmiany
opony testowej w urządzeniu pomiarowym SRT-3.
A na ile ustalone progowe wartości
współczynnika tarcia wpływają na bezpieczeństwo ruchu na naszych drogach?
Też chciałabym znać odpowiedź na to
pytanie. Podobnie jest w przypadku

Bardzo dobrym przykładem
jest zastosowanie przez
wykonawcę mieszanki
kruszywa bazaltowego
i kwarcytowego do SMA
na odcinek A autostrady A2
wykonanej w latach
2011–2012
wymagań dotyczących jasności nawierzchni, które zostały wprowadzone w WT-2 2014. Jest bardzo dużo informacji w literaturze zagranicznej na
ten temat. Brakuje natomiast krajowych doświadczeń, które pozwoliłyby powiedzieć, jak racjonalnie wykorzystywać jasne kruszywa do budowy
warstw ścieralnych.
Czego potrzeba, aby wszystkie dostępne na polskim rynku materiały
były rzeczywiście racjonalnie wykorzystywane?
Można zastosować do warstwy ścieralnej mieszankę kruszyw pochodzących
z różnych złóż. A myślą przewodnią
jest wyeliminowanie słabych stron
jednego materiału poprzez połączenie z innym. Przeprowadziłam bardzo dużo badań na próbkach z kruszyw mieszanych zróżnicowanych
pod kątem odporności na polerowanie. Zastosowanie kruszyw o różnym wskaźniku PSV dopuszcza zapis w WT-1 2014.
Na Podlasiu mamy dostęp do kruszyw polodowcowych. Niektóre złoża odznaczają się bardzo dobrymi
właściwościami fizycznymi: odpornością na rozdrabnianie – kategoria
LA25, odpornością na polerowanie –
kategoria PSV50. Natomiast ich piętą achillesową jest niska odporność
na działanie mrozu i soli, ze względu na obecność ziaren ze skał węZdecydowanie niedoceniamy
kruszyw, które mają tendencję
do regeneracji mikrotekstury
w okresie eksploatacji
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glanowych. Próbowaliśmy stworzyć
mieszankę z kruszyw bazaltowych
i polodowcowych. Uzyskaliśmy pożądane efekty, czyli wymagania wobec wskaźnika polerowalności PSV,
jak i mrozoodporności w soli zostały spełnione. Innym przykładem jest
mieszanka kruszywa granitowego
i bazaltowego. Kruszywo granitowe
odznacza się niską odpornością na
rozdrabnianie (LA ponad 40 proc.)
natomiast kruszywo bazaltowe, tradycyjnie niską odpornością na polerowanie (PSV 46). Mieszanka tych
kruszyw w odpowiednich proporcjach
gwarantuje spełnienie wymagań zarówno pod względem odporności na
polerowanie jak i rozdrabnianie. A dodatek jasnego kruszywa granitowego pozytywnie wpłynie na jasność
warstwy ścieralnej. Bardzo dobrym
przykładem jest zastosowanie przez
wykonawcę mieszanki kruszywa bazaltowego i kwarcytowego do SMA
na odcinek A autostrady A2 wykonanej w latach 2011–2012. Kruszywo
kwarcytowe o jasnej barwie jest bardzo odporne na czynniki polerujące. Z kolei kruszywo bazaltowe wykazuje bardzo dobre powinowactwo
z lepiszczem. Nie ma złych materiałów, są tylko nieodpowiednie ich zastosowania.
A co z wymaganiami stawianymi
przez inwestorów?
Produkowane w naszym kraju kruszywa w 95 proc. pochodzą ze złóż nieodnawialnych. Racjonalność ich wyboru jest więc w cenie. Wymagania
powinny być optymalne, ani zbyt wygórowane, ani zbyt zaniżone i przede
wszystkim wykonalne. Jakież było
moje zdziwienie, gdy w jednej ze
szczegółowych specyfikacji technicznych, zarządca drogi powiatowej umieścił zapis ograniczający zawartość pyłów w kruszywie grubym
do zera! To żądanie jest fizycznie nie
do spełnienia.
Ratunkiem jest myślenie zdroworozsądkowe i znajomość realiów rynku.
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Czy po wbudowaniu mieszanki można jeszcze zwiększyć właściwości
przeciwpoślizgowe?
Należy pamiętać, że wskaźnik polerowalności PSV odnosi się tylko do zmian,
które zachodzą na powierzchni kruszywa. Metoda ta nie pozwala ustalić, w jakim stopniu podatność kruszywa na czynniki polerujące wpływa na
właściwości przeciwpoślizgowe różnych technologii wykonania warstwy
ścieralnej. Na podstawie programów
badawczych prowadzonych zarówno w wielu ośrodkach naukowych na
świecie, jak i w Zakładzie Inżynierii
Drogowej Politechniki Białostockiej
stwierdzono, że wpływ wskaźnika
polerowalności PSV na właściwości
przeciwpoślizgowe uzależniony jest od
typu warstwy ścieralnej. Inaczej będzie w przypadku betonu asfaltowego,
inaczej w SMA, inaczej w BBTM-ach.
W zeszłym roku wykonywaliśmy pomiary na drodze krajowej nr 61 na
warstwie ścieralnej wykonanej w tech-
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zabiegów utrzymaniowych warstwa
ścieralna będzie spełniała wymagania wobec właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.

Przy wyborze technologii
wykonania warstwy ścieralnej
oraz zastosowanych
materiałów należy uwzględnić
funkcję drogi w układzie
komunikacyjnym, obciążenie
ruchem, element układu
drogowego, np. czy jest to
skrzyżowanie

Co nas czeka?
Efektywne i ekonomiczne wykorzystanie dostępnych materiałów do budowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych. Cytując
Marka Twaina: „Problem z Ziemią polega na tym, że jakiś czas temu przestano ją produkować”.

Co jeszcze powinno decydować o doborze materiałów przeznaczonych na
warstwę ścieralną?
Przede wszystkim należy pamiętać
o roli, jaką odgrywa warstw ścieralna
w nawierzchni drogowej. Warstwa ścieralna powinna chronić warstwy położone niżej przed działaniem czynników
atmosferycznych. Powinna ponadto
gwarantować komfort jazdy i bezpieczeństwo poprzez zachowanie właściwości przeciwpoślizgowych. Kolejne jej
zadanie to ochrona przed hałasem oraz
zapewnienie dobrej widoczności, nie
tylko poprzez koordynację elementów
przekroju podłużnego z planem sytuacyjnym, teraz dodatkowo uwzględnia się jasność nawierzchni.
Zadań jest sporo, dlatego też przy
wyborze technologii wykonania warstwy ścieralnej oraz zastosowanych
materiałów należy uwzględnić funkcję drogi w układzie komunikacyjnym,
obciążenie ruchem, element układu
drogowego, np. czy jest to skrzyżowanie. Przede wszystkim optymalizacja założeń projektowych przez
jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych materiałów, zasobów i technologii w celu racjonalizacji kosztów inwestycji.
W projektach międzynarodowych
działania na rzecz ochrony przed hałasem oraz poprawy właściwości przeciwpoślizgowych podejmuje się jednocześnie.

Dziękuję za rozmowę.

■
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Zdjęcia: Paweł Ławreszuk

Wybór takiego czy innego materiału
lub technologii powinien być uzasadniony także ekonomicznie. Przy wyborze materiałów do dróg publicznych
powinna panować zasada wystarczająco dobrej jakości.

nologii slurry seal z kruszywem bazaltowym. Okazało się, że współczynnik
tarcia jest wyższy niż w przypadku nawierzchni z SMA, gdzie było wbudowane kruszywo o PSV większym niż
50. Jest to dobry przykład, że wymagania wobec odporności na polerowanie kruszyw powinny uwzględniać typ
warstwy ścieralnej.
Chciałabym jeszcze zaznaczyć,
że zdecydowanie niedoceniamy kruszyw, które mają tendencję do regeneracji mikrotekstury w okresie eksploatacji. To cała grupa piaskowców:
szarogłazy, piaskowce kwarcytowe,
kwarcyty. Zjawisko polerowania praktycznie nie występuje w kruszywach
z tych skał. Mikrotekstura cały czas
ulega regeneracji. Mogą one być stosowane do nawierzchni na łącznicach, w obszarze skrzyżowań, tam,
gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku na skutek poślizgu
jest bardzo duże.
Innym sposobem poprawy właściwości przeciwpoślizgowych jest
wykonywanie zabiegów regeneracji
mikro- i makrotekstury nawierzchni drogowych w miejscach szczególnie narażonych na występowanie kolizji: dojazdach do skrzyżowań, tam,
gdzie częściej dochodzi do hamowania.
Takie zabiegi są popularne w Stanach
Zjednoczonych, Europie, Australii. Po
takim zabiegu współczynniki tarcia są
bardzo wysokie, nawet przy wbudowanym kruszywie dolomitowym o wskaźniku PSV 38. Wniosek: nie tylko poprzez wybór materiałów do warstwy
ścieralnej, ale i za pomocą dostępnych

TRANSPORT
Marzena Zbierska

Ekspresowo
między stolicami
regionów

Bezpieczeństwo i komfort w trakcie podróży z Kielc do Warszawy
i do Krakowa to najważniejsze, lecz nie jedyne udogodnienia,
które przyniesie kierowcom budowa kolejnych odcinków drogi
ekspresowej S7. Zaplanowane na najbliższe lata inwestycje
kieleckiego oddziału GDDKiA mają pomóc rozwiązać problemy
także tych, którzy korzystają z lokalnej infrastruktury drogowej.

J

esienią ubiegłego roku ruszyły prace na odcinku S7 od
Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim, w kierunku Krakowa. To
kolejny krok przybliżający do osiągnięcia celu, jakim jest doprowadzenie drogi S7 do stanu, w którym jej
parametry będą odpowiadać parametrom drogi ekspresowej.
– Dzięki realizacji tej inwestycji
znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem
– mówi Małgorzata Pawelec-Buras,
rzecznik k ieleck iego oddzia łu
GDDKiA. – W efekcie oddania do
użytku dwujezdniowej drogi z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, tj. węzłami i wiaduktami, poprawi się bezpieczeństwo
ruchu oraz komfort jazdy.
Na odcinku Jędrzejów–granica województwa zaplanowano budowę ponad 30 obiektów inżynierskich oraz dróg dojazdowych, które
usprawnią komunikację lokalną.
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Korzyści nie tylko
dla jadących tranzytem
Poza nowym, dwujezdniowym odcinkiem S7 o długości ok. 20 km w ramach inwestycji zbudowane zostaną
4 węzły (w Jędrzejowie, Łączynie,
Mierzawie i Wodzisławiu) oraz 4-kilometrowa obwodnica Wodzisławia.
Przebieg nowej drogi od Jędrzejowa
w przeważającej części będzie pokrywać się z przebiegiem starej trasy.
Inwestycja przyniesie korzyści
nie tylko kierowcom. Bezkolizyjne
połączenia z układem dróg lokalnych
oraz bezpieczeństwo niezmotoryzowanym użytkownikom dróg zapewni 6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki
dla pieszych oraz podziemne przejście dla pieszych. Zbudowane zostaną ponadto 2 przejścia dla zwierząt dużych oraz 12 przepustów dla
zwierząt małych.
Na liście obiektów inżynierskich
są także 3 przejazdy gospodarcze
pod drogą oraz ekrany akustyczne
na długości 1,6 km.

S7 z lotu ptaka – obwodnica Kielc

W Potoku Małym po wschodniej
stronie S7 i w Klemencicach po zachodniej stronie S7 zaplanowane są
miejsca obsługi podróżnych.
Wykonawcą tego odcinka S7 jest
konsorcjum: Budimex S.A. i Ferrovial
Agroman S.A. Budowa ma kosztować 348,6 mln zł, przy czym przewidywane jest dofinansowanie ze
środków nowego unijnego budżetu.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa zakończy się w pierwszej połowie 2017 r.
Po zakończeniu realizacji inwestycji świętokrzyski odcinek siódemki będzie miał parametry drogi ekspresowej na długości ok.
70 km, wliczając w to oddane do
użytku w latach 2009–2013 odcinki: Występa–Wiśniówka (7,3 km),
Skarżysko-Kamienna–Występa
(16,8 km) oraz obwodnicę Kielc,
czyli odcinek Wiśniówka–Chęciny
(22,7 km).
Obecn ie w ra z z obwod n icą
Jędrzejowa połowa drogi S7 na te-
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renie województwa świętokrzyskiego
spełnia wymagania stawiane drogom ekspresowym.
Kolejne umowy w tym roku
W pierwszej połowie roku planowane jest podpisanie umowy na budowę odcinka S7 Chęciny–Jędrzejów,
opiewającej na sumę 585,7 mln zł.
Wykonawcą będzie konsorcjum firm,
z liderem Salini Polska Sp. z o.o.
– Nowa, dwujezdniowa droga
o długości ok. 21,5 km, połączy wybudowaną w 2013 r. obwodnicę Kielc
z istniejącą obwodnicą wschodnią
Jędrzejowa – wyjaśnia M. Pawelec-Buras. – W ramach umowy powstaną 3 dwupoziomowe węzły drogowe:
Tokarnia, Brzegi i Mnichów, a także
infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących oraz związana z ich obsługą (2 miejsca obsługi podróżnych: Smyków i Podlesie).
Wybudowane mają być także
3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą i przejścia
dla zwierząt mniejszych pod drogą.
Przewidywany jest również montaż innych urządzeń ochrony środowiska.
Udogodnienia komunikacyjne ma
mieszkańcom zapewnić sieć dróg dojazdowych. W ramach inwestycji po-

W ramach budowy obwodnicy Kielc powstało wiele obiektów dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu

wstanie 11 wiaduktów w ciągu drogi,
4 wiadukty nad drogą i 6 mostów.
– W ramach kontraktu wykonawca przebuduje urządzenia techniczne, takie jak: linie telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne,
gazociągi, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, urządzenia melioracyjne,
urządzenia infrastruktury kolejowej i oświetlenie – dodaje rzecznik.
Odcinek Chęciny–Jędrzejów ma
powstać do końca 2017 r.
W drugiej połowie 2015 r. planowane jest rozpoczęcie budowy ko-

Około 7-kilometrowy odcinek Kielce–Cedzyna to pierwszy fragment drogi S74 o pełnych
parametrach trasy ekspresowej. Kierowcy zyskali komfortowy wylot z miasta w kierunku
Lublina i Rzeszowa
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lejnego odcinka S7 na północy regionu: od Skarżyska-Kamiennej do
granicy województwa świętokrzyskiego z mazowieckim.
– Obecnie trwa pierwszy etap
procedury przetargowej, a także postępowanie odwoławcze w sprawie
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – wyjaśnia M.
Pawelec-Buras. – Liczący 7,6 km
odcinek Skarżysko-Kamienna–granica województwa będzie biegł po
zachodniej stronie istniejącej drogi nr 7. Na jego początku i końcu
zaplanowano 2 węzły: Skarżysko
Centrum i Skarżysko Północ. W ramach inwestycji powstaną również
4 wiadukty, 2 mosty, 2 przejazdy gospodarcze, 1 przejście dla zwierząt
średnich i 6 dla małych oraz drogi
dojazdowe.
Droga ekspresowa S74
czeka na decyzje
Pierwszy odcinek S74 o pełnych parametrach drogi ekspresowej (ok.
7 km) został wybudowany w latach
2009–2011. Jest to odcinek Kielce–
Cedzyna, tzw. wylot wschodni z Kielc
w stronę Rzeszowa i Lublina.
– Ponadto w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska zostały złożone
wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących
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Materiały pozyskiwane lokalnie
Budowa dróg na terenie województwa świętokrzyskiego odbywa się

W ramach inwestycji węzeł Kielce-Północ wybudowany został
7-kilometrowy odcinek drogi S7 Występa–Wiśniówka

z wykorzystaniem lokalnych surowców. W regionie znajdują się liczne,
eksploatowane złoża skał osadowych:
wapieni, dolomitów i piaskowców
kwarcytowych.
– Są one stosowane do wszystkich
warstw nawierzchni bitumicznych,
podbudów pomocniczych, betonów
oraz wzmocnień poboczy i podłoża
gruntowego. Posiadają odpowiednie
właściwości fizyko-mechaniczne,
spełniające wymagania wytycznych
technicznych GDDKiA. W przypadku warstw bitumicznych wapienie
i dolomity stosowane są w warstwie

Węzeł w Chęcinach, przebudowany w ramach budowy obwodnicy Kielc, stanowi
początek kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 do Jędrzejowa – rozpoczęcie inwestycji
planowane jest w 2015 r.
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podbudowy i warstwie wiążącej dla
wszystkich kategorii ruchu, a w warstwie ścieralnej dla kategorii KR1KR2 – wyjaśnia Tomasz Mączyński,
zastępca dyrektora ds. technologii
kieleckiego oddziału GDDKiA.
Jakie są potrzeby dotyczące rozwoju technologii drogowych w województwie świętokrzyskim? Dyrektor
Mączyński przekonuje, że rozwój
każdej z technologii drogowych jest
wskazany i pożądany.
– Ważne są np. badania związane z innowacjami wpływającymi na
ochronę środowiska czy bezpieczeństwo ruchu, mam tu na myśli: ciche nawierzchnie, masy bitumiczne
z dodatkami, ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki czy poprawę szorstkości i odwodnienia
nawierzchni – mówi T. Mączyński.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach świętokrzyskiego już jest faktem.
W dużej mierze jest to efekt działań
podejmowanych w ostatnich latach
przez GDDKiA. Jak podaje M. Pawelec-Buras, w 2004 r. na drogach krajowych województwa doszło do 510 wypadków, w 2013 r. było ich 296, czyli
blisko 40% mniej. W roku ubiegłym
odnotowano dwukrotnie mniej (w porównaniu z 2004 r.) ofiar śmiertelnych, a liczba ofiar i rannych wśród
pieszych zmalała o ponad połowę. ■
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Zdjęcia: GDDKiA Kielce, Łukasz Jóźwiak/GDDKiA, Małgorzata Pawelec/GDDKiA

odcinków drogi S74 od granicy województwa świętokrzyskiego z łódzkim do miejscowości Przełom/Mniów,
od miejscowości Przełom/Mniów do
węzła Kielce Zachód oraz dla odcinka
Cedzyna–Łagów–Jałowęsy. Termin
rozpoczęcia prac projektowych i realizacji inwestycji uzależniony jest od
tego, kiedy GDDKiA otrzyma środki finansowe na te zadania – zaznacza M.
Pawelec-Buras.
W opublikowany m przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
projekcie Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014–2020 została
ujęta obwodnica Opatowa w ciągu drogi
S74. O ostatecznej wersji programu zdecyduje jednak uchwała Rady Ministrów.
Na rea lizację czeka jeszcze odcinek łączący węzeł Kielce
Bocianek, wybudowany w ramach
drogi S74 Kielce–Cedzyna, z węzłem Kielce Zachód, który powstał
w 2013 r. w ramach budowy obwodnicy Kielc w ciągu drogi S7. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja,
niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej tego fragmentu S74.
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Tanio
i ekologicznie
W dniach 18–20 lutego br. w Zakopanem odbyło się XIV seminarium eSeMA. Było ono
szczególne nie tylko ze względu na poruszaną tematykę, ale także na obchody 20-lecia firmy
Rettenmaier Polska.

C

elem naszych spotkań jest
wzmocnienie konkurencyjności branży asfaltowej
w obszarze innowacyjności, ekonomii i ekologii. Dziś wspominamy także wprowadzanie na polski
rynek technologii SMA oraz granulatu VIATOP. Początki wcale nie
były łatwe. Nowatorskie podejście
oznaczało konieczność sprawdzenia i dopasowania przepisów, dopasowania surowców oraz optymalizacji procesów technologicznych.
Branża szybko jednak zdobywała
doświadczenie i VIATOP stał się
niezbędnym składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych – powiedział Piotr Kurach, prezes zarządu Rettenmaier Polska.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu
oraz administracji drogowej.
Przedstawiwszy krótką jak na
dzieje drogownictwa historię technologii SMA w Polsce, P. Kurach
wybiegł myślą naprzód.
– Czas na plany na kolejne 20 lat;
a te są ambitne. Zamierzamy was do
nich przekonać. Dotyczą one dróg
lokalnych, które stanowią ponad
90 proc. sieci drogowej w Polsce.
Stan 36 proc. nawierzchni dróg
samorządowych określany jest obecnie jako niezadowalający, do natychmiastowego remontu. Rocznie remontowane jest zaledwie 2–3 proc.
nawierzchni. To oznacza, że nisz-
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czenie drogowej infrastruktury samorządowej wciąż postępuje. Mówi
się wręcz o jej zapaści. Plan rewitalizacji musi być zatem wyjątkowo
dobrze przemyślany. Ponadto wy-

Momenty przełomowe dla technologii
SMA w Polsce
1990 – wykonanie pierwszej nawierzchni
SMA na parkingu przy ul. Jagiellońskiej 80
w Warszawie
1990–93 – pierwsze odcinki SMA w całym
kraju
1993 – pierwsze zastosowanie stabilizatora
na bazie włókien celulozowych
1995 – rozpoczęcie produkcji SMA
z granulatem VIATOP
2000 – wzrost stosowania technologii na
budowach autostrad, dróg ekspresowych,
obwodnic miast i wydanie przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad zalecenia dotyczącego
stosowania technologii SMA do budowy
wszystkich warstw ścieralnych na drogach
krajowych
2007 – publikacja poradnika o technologii
SMA pod redakcją dr. Krzysztofa
Błażejowskiego
2007 – pierwsze odcinki SMA LA
(cichego SMA)
2010 – pierwsze odcinki doświadczalne
SMA 16 JENA
2012 – rekordowe zapotrzebowanie
na VIATOP
2014 – publikacja poradnika SMA 16 JENA
dla zarządców dróg samorządowych...
2035 – oddanie do użytku 200-tysięcznego
kilometra nawierzchni SMA 16 JENA.

maga ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów.
– Najwyższa pora, by ten trend
odwrócić, najlepiej bez drastycznych zmian w budżecie. Wierzymy,
że rozwiązaniem jest technologia
SMA 16 JENA.
Jej twórcy przewidzieli nieunikniony wzrost natężenia ruchu i gwarantują, że pierwsze deformacje pojawią się dopiero po 7–10 latach.
Ponadto umożliwia ona wykorzystanie destruktu, przez co jest technologią tańszą od konwencjonalnych.
W ten sposób zaoszczędzony czas
i pieniądze można będzie spożytkować na kolejne krytyczne odcinki
i dopiero za 10 lat myśleć o remontowaniu dzisiaj układanej JENY.
Nie trzeba będzie stale wracać pod
te same adresy czy łatać tych samych dziur. W ten sposób, przy założeniu, że ok 5–7 proc. całej sieci
dróg będzie rocznie remontowane,
za 20 lat Polska będzie miała najlepsze drogi w Europie – podsumowuje P. Kurach.
Obecnie realizowanych jest kilkanaście projektów regionalnych,
a kilkadziesiąt znajduje się w ostatniej fazie przygotowań.
Dr inż. Jan Król i dr inż. Karol
Kowalski z firmy ABAKK przeanalizowali cykl życia nawierzchni SMA
16 JENA na drogach samorządowych.
Technologię porównywano z typowymi technologiami, w których pod

INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie – 3–4/2015

nia inwestycji ma znaczący wpływ
na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Obliczono, że podczas budowy 1 km drogi można zaoszczędzić 1630 kg CO2 , co odpowiada
rocznej absorpcji 325 drzew.
Korzyści zauważalne są także
w obszarze bezpieczeństwa i higieny
pracy. Inwestycje na drogach samorządowych prowadzone są zwykle
bez zamykania ruchu, celowe jest
więc ograniczenie czasu wykonywania robót do minimum. Krótsza
realizacja to mniejsze ryzyko wypadku. SKANSKA zrealizowała już
wiele inwestycji na drogach o kategorii ruchu KR1–3.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” tylko w 2014 r.
ułożyło nawierzchnię z mieszanki
SMA 16 JENA na blisko 20 km bieżących (tj. ok. 100 000 m 2) dróg.

Grubość wykonywanych warstw wahała się od 6 do 11 cm. Technologię
zastosowano do wykonania trzech
rodzajów warstw: wzmacniającej
– profilowej, wiążącej i ścieralnej.
Zdaniem Ireneusza Strugały ze
spółki „TUGA” w naszych warunkach klimatycznych powinniśmy
stosować głównie asfalty rodzaju
35/50 oraz 50/70. O ile tylko zadba się o odpowiednie parametry
mechaniczne, ryzyko wystąpienia
spękań niskotemperaturowych jest
stosunkowo małe. Nie do przecenienia jest także optymalizacja kosztów asfaltu wchodzącego w skład
mieszanki. Są to niewątpliwe dodatkowe zalety technologii SMA
16 JENA.
■
Na podstawie materiałów seminaryjnych
opracowała Anna Krawczyk

R E K L A M A
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Zdjęcie: Rettenmaier Polska

4-centymetrową warstwą ścieralną znajdowała się 6- lub 8-centymetrowa warstwa mrozoodporna.
Podbudowa w przypadku wszystkich
porównywanych nawierzchni wykonana była z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C30/50.
W porównaniu do tradycyjnych
nawierzchni dwuwarstwowych jednowarstwowa nawierzchnia SMA
16 JENA charakteryzuje się większą efektywnością inwestycyjną.
Ma to niebagatelne znaczenie dla
inwestorów, którzy coraz częściej
biorą pod uwagę nie tylko koszty
budowy, ale i późniejszej eksploatacji drogi.
Stosowanie technologii SMA
16 JENA jest bardzo korzystne dla
środowiska. Przemysław Zalewski
z firmy SKANSKA zwraca uwagę,
że ograniczenie czasu wykonywa-

ZARZĄDZANIE SOBĄ
Anna Krawczyk

Jak się masz?
Już miałam zacząć pisać
ten artykuł, ale coś nie
pozwalało mi usiedzieć
w miejscu. Poszłam do kuchni,
spojrzałam na owoce. „No,
tak, przecież nie zjadłam
śniadania” – uprzytomniłam
sobie. Czy to już zaczyna
działać, czy rzeczywiście
coraz szybciej i skuteczniej
zaczynam odczytywać sygnały
pochodzące z ciała?

K

ilka dni temu ukazała się książka „Różowa rękawiczka”*, której
autorami są Ewa Klepacka-Gryz,
psycholog, i Jacek Sobol, fizjoterapeuta. Prowadzą oni sesje łączone, o czym
dowiedziałam się z radiowej Trójki.
Zasłuchałam się wtedy w to, co mówili,
że sami jesteśmy w stanie odkryć, co
nam przeszkadza, i to usunąć. O życiu
i jego różnych aspektach rozmawiam
z Ewą Klepacką-Gryz.
„Życie tak naprawdę jest bardzo proste. To my je komplikujemy swoimi
«chceniami», przymusami, nierealnymi oczekiwaniami, a przede wszystkim iluzjami na temat samych siebie
i świata. Iluzjami powstałymi w dalekiej przeszłości pod wpływem jednego wydarzenia, które dotkliwie
nas zraniło. Mocno zabolało, a my
w tym lęku, by nie przeżyć go ponownie, zatrzasnęliśmy nasze serca” – czytamy we wstępie.
Co zatem robić, żeby życie było proste i autentyczne, a nie zagmatwane?
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To łatwe. Wystarczy oddzielić faktyczne potrzeby od chceń. Tak naprawdę tych potrzeb wcale nie jest
tak wiele. Idąc od najniższych szczebli piramidy Maslowa: najpierw potrzeby fizjologiczne, potem poczucie
bezpieczeństwa, następnie potrzeba
przynależności.
Po drugie należy zadbać o względną równowagę w życiu. Tyle samo
czasu poświęcić na pracę, na rodzinę oraz przyjaciół i dla siebie: na zajmowanie się własnymi pasjami i na
odpoczynek.

Niestety bardzo często ta harmonia jest zaburzona na rzecz pracy.
Odczuwamy to tym bardziej dotkliwie, gdy wykonujemy zajęcie, które
nas nie satysfakcjonuje, a tylko przynosi nam profity finansowe. Możliwy
jest też inny scenariusz. Rozkręcamy
firmę i w związku z tym poświęcamy jej bardzo dużo czasu. Może wówczas dojść do wypalenia zawodowego.
Moje pacjentki mówią: odpocznę
w weekend lub w wakacje. To niewystarczająco. Każdego dnia musisz
znaleźć czas na odpoczynek, na tzw.
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nicnierobienie lub zajęcie się tym, co
sprawia ci przyjemność.
Zareaguję teraz jak malkontent. Jak
to wszystko osiągnąć, gdy szef wymaga coraz więcej, ważny projekt
na ukończeniu, a w firmie zwolnienia. Jak znaleźć chwilę dla siebie?
Gdzie iść na ustępstwa, a gdzie stawiać granicę?
Poruszyłaś bardzo dużo tematów.
Pierwsza sprawa to dobrze zaczęty
dzień. O tym też jest mowa w książce, opisujemy rytuały na dobry początek dnia. Można rozpocząć od tego,
że nie zrywasz się 10 min po dźwięku budzika, tylko wstajesz 15 min
wcześniej. A jak się budzisz, to najpierw sprawdzasz, co w ciele, a nie
w głowie. Czyli zamiast odtwarzać,
co masz dzisiaj do zrobienia, zapytaj
ciała, jak się czują stopy, brzuch, jak
z oddechem? Chodzi o to, aby jak najbardziej opóźnić moment, w którym
przeskoczymy do głowy, bo tam są
te wszystkie nasze musy, przymusy
i obowiązki.
Namawiam do podejmowania negocjacji z szefem. Coraz więcej mówi
się o firmach, które wręcz każą kończyć pracę po 8 godzinach. Są koncerny, gdzie tyra się po 10 godzin, ale
ostatecznie to ty decydujesz, jaką firmę wybierzesz. Z fizjologii mózgu wynika, że intensywnie jesteśmy w stanie pracować 4 godziny dziennie i to
z przerwami. Nawet lekcja w szkole czy sesja u psychoterapeuty nie
trwa pełnej godziny, tylko 45–50 min,
a potem jest przerwa. Pozostały czas
w pracy można przeznaczyć np. na
zajęcie się dokumentami, kontaktowanie się z innymi, lunch.
Kolejny ważny punkt to zaplanowanie czasu po pracy. A co ludzie robią? Wracają do domu i do wieczora
bezmyślnie wgapiają się w telewizor.
Inna kwestia, że dużo czasu spędzamy
w korkach. Może więc warto wybrać
transport publiczny? Po pracy można się umówić ze znajomymi, iść na
gimnastykę lub jakiś kurs. Równie

Każdego dnia musisz znaleźć
czas na odpoczynek, na
tzw. nicnierobienie lub
zajęcie się tym, co sprawia ci
przyjemność
ważne jak początek dnia jest jego
zakończenie.
Jesteśmy nawykowcami, a nawyki nie są rozwojowe. Należy więc
z nich wychodzić.
Jak?
Na przykład wracać do domu inną drogą niż zwykle, wstawać z łóżka inną
nogą niż do tej pory. Myć zęby lewą
ręką. Pomysłów jest wiele. W ogóle
dużo rzeczy robić świadomie, bo funkcjonujemy trochę jak roboty. Siadamy
wieczorem i czujemy się zmęczeni,
a tak naprawdę nie jesteśmy nawet
w stanie powiedzieć, co nas tak zmęczyło i co rzeczywiście dzisiaj zrobiliśmy. Czujemy się wypompowani,
a efekty niewielkie.
Cała przyroda działa w równowadze, są pory roku, dnia, a tylko nam,
ludziom, się wydaje, że możemy walczyć z naturą. Wszystko ma swój rytm.
Musi być równowaga pomiędzy napięciem a rozluźnieniem, byciem na
zewnątrz z ludźmi a byciem w środku, otwieraniem się przed ludźmi
a zamykaniem, pracą a brakiem aktywności itd. Życie opiera się na mechanizmach, do których stosują się
wszystkie zwierzęta, nie może więc
to być zbyt skomplikowane. Kot, jak
się budzi, najpierw się wyciąga, rozciąga, dopiero później zaczyna działać.
To nic innego jak łagodne, powolne
przechodzenie od stanu snu do stanu
aktywności. Dlaczego ludzie nie mieliby postępować podobnie?
Cała przyroda działa
w równowadze, są pory roku,
dnia, a tylko nam, ludziom, się
wydaje, że możemy walczyć
z naturą
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Chorobą naszych czasów jest nadciśnienie i tachykardia – przyspieszone
bicie serca. Kiedy ostatni raz miałaś
okazję wsłuchać się w bicie własnego
serca albo we własny oddech?
Ostatnio przyszła do mnie pacjentka. Jedna z osób, które jak mają
problem, roztrząsają go w głowie na
wszelkie sposoby. „Ja to muszę przepracować, przeanalizować” – twierdzi, a potem nie może spać. „To dziś
nie będziemy analizować, tylko spróbujemy to odegrać” – zaproponowałam. To osoba, która ma problem ze
stawianiem granic. Nie wyczuwa momentu, gdy ludzie zaczynają nadużywać jej życzliwości. Uświadamia sobie
to dopiero wówczas, gdy inni wchodzą jej na głowę. Wtedy czara goryczy
się przelewa, zrywa relacje, trzaska
drzwiami i wychodzi. Przywiodło mi
to na myśl sytuację, w której ona stoi
w drzwiach i nie wie, kiedy ją wyrzuci do przodu lub do tyłu.
Poprosiłam, żeby stanęła w drzwiach
i zastanowiła się, co musiałoby się w jej
ciele wydarzyć, żeby się zorientowała,
że nie jest wykorzystywana. „Bo wiesz,
ja cały czas jestem na przydechu, dopiero jak głęboko oddycham, czuję napięcie w klatce piersiowej. Jak zrobię
trzy głębokie oddechy, to czuję, czy ktoś
znowu coś ode mnie chce, coś, czego ja
nie chcę dać”. W ciągu 5 min odgrywania takiej scenki zrobiłyśmy to, co nie
udało nam się przez miesiące terapii.
Powrócę do audycji z Twoim udziałem. Powiedziałaś wtedy, że nie
chcesz już pacjentów, którzy przychodzą na terapię nie po to, żeby
rozwiązać swój problem, tylko żeby
pospotykać się z terapeutą.
Właśnie z tego powodu robimy sesje łączone. Wiele problemów zapisanych jest w ciele. Poza tym uważam, że sami jesteśmy największymi
ekspertami od nas samych, a ciało
dodatkowo podpowiada, gdzie i z jakiego powodu czujemy dyskomfort.
Należy się tylko w to wsłuchać, być
blisko ze sobą.
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ZARZĄDZANIE SOBĄ
nabieram powietrza, żeby wydech
był takiej samej długości.
Dobrym ćwiczeniem jest dmuchanie w rurkę umieszczoną w szklance
z wodą. Przedłużamy wtedy oddech.
To zaś powoduje, że w realnym życiu
też umiemy odpuścić. Decydujemy
świadomie, co ma w nas zostać, a co
jest nie nasze i czego nie potrzebujemy. Jak w przypadku wspomnianego sitka.

Czy zatem wystarczy zwizualizowanie
problemu i postanowienie zmiany?
Tak. Poczujemy, że to działa, jeśli ciało
się rozluźni, gdy głęboko odetchnieZ fizjologii mózgu wynika, że
intensywnie jesteśmy w stanie
pracować 4 godziny dziennie
i to z przerwami

56

my. Czasami pojawiają się łzy. To sygnał, że trafiliśmy w sedno.
Czemu w radzeniu sobie ze sobą tak
wielkie znaczenie przywiązuje się do
oddychania?
Wdech to przyjmowanie, a wydech to
wypuszczanie. Ludzie mają zwykle za
bardzo pogłębiony wdech, a spłycony
i przerywany wydech. To oznacza, że
pozwalają wrzucać sobie różne rzeczy, przeważnie lęki, tak jak do wspomnianego wyżej pudełka. Karmimy
się tym, co serwują media, a tam katastrofy, zagrożenia itp. Świat jest
zwariowany, lecz nasze ciało nie jest
do tego przystosowane.
Wewnętrzny mechanizm stresowy
jest taki sam od początku istnienia
człowieka na Ziemi. To tylko warunki diametralnie się zmieniły. Mamy
3 wyjścia: być w tym nadmiarowo
i skończyć na psychotropach, być outsiderem, zaszyć się w lesie, lub przyjmować, ale też i wypuszczać. Nie chodzi o to, aby oddech był spowolniony,
tylko o to, żeby zwrócić uwagę, jak

Dziękuję za rozmowę.

■

* E . Klepacka-Gryz, J. Sobol, „Różowa rękawiczka. O tym, jak to, co przeżywamy,
ma wpływ na to, jacy jesteśmy”, Gliwice,
Wydawnictwo HELION, 2015.
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Zdjęcia: Paweł Ławreszuk

Jak masz problem, to go sobie
rozrysuj. Każdy problem przejawia się w ciele w postaci napięcia.
Wyobraź sobie to napięcie, „jestem
spięta jak....”. Wyobraź sobie przedmiot i jak najdokładniej go opisz.
Zastanów się, jakie profity masz
z tego, że „jesteś Bogiem i dźwigasz na barkach brzemię cudzych
problemów”. Czy naprawdę chcesz
nosić takie ciężary? Jeśli ci to nie
odpowiada – przedstawiając to obrazowo – zamiast pudełkiem na ludzkie nieszczęście możesz być sitkiem,
które odsiewa samorodki od szlamu,
tak jak to robili poszukiwacze złota.

Na czym dokładnie polegają sesje
łączone?
Ujmując to w dużym skrócie, ja jestem terapeutą od głowy, Jacek od
ciała. Okazywało się, że trafiali do
nas ci sami pacjenci. Sprawdziliśmy,
czy nasze metody można połączyć.
Patrząc na ciało, Jacek jest w stanie
wskazać miejsca, w których jest napięcie. Nie trzeba zresztą być specjalistą,
aby stwierdzić, że coś nas do danego
człowieka przyciąga lub wręcz przeciwnie – coś od niego odpycha, wystarczy spojrzeć na sposób poruszania się,
mimikę twarzy. Jacek określał miejsca w ciele, w których występowało
napięcie, a ja starałam się dociec, co
jest tego powodem. Jaka emocja tam
zalega? Jaki jest problem?
Ludzie często nie mają odwagi tak
głęboko analizować. Wystarczy zaobserwować, że np. usztywniamy szyję
zawsze wtedy, gdy jesteśmy z szefem
w konflikcie, bo nie potrafimy szefowi powiedzieć, że czegoś nie zrobimy.
Gdy już jednak wiem, jak reaguje
ciało, to powinienem się zastanowić,
co z tym zrobię. Mogę się nadal napinać (ale będę już wiedzieć, co jest
tego powodem) lub zacząć z szefem
negocjować.
Często traktujemy ciało, głowę
i serce osobno, a przecież jesteśmy
jednością.

FELIETON

Prezent
przez
duże P

S

obotni poranek. Poranna krzątanina. W głowie gonitwa myśli, co
jeszcze dziś do zrobienia, co jutro, a przecież zdałoby się też odpocząć
przed kolejnym tygodniem.
Tego dnia byłam umówiona w agencji ubezpieczeniowej. Pracują tam miłe
panie, które zawsze wcześniej przygotowują dokumenty do podpisu. Tym
razem było inaczej. Obecna była tylko
szefowa, którą zresztą bardzo lubię.
Poprosiła, żebym chwilkę poczekała,
a ona wyjaśni, co się stało, ewentualnie sama od ręki dokumenty przygotuje. Przyjęłam to ze spokojem. Zaczęłam
rozglądać się po biurze, które znam już
od pięciu lat.
Moją uwagę przykuł regał z książkami. Z daleka zauważyłam, że stoją tam
pozycje dobrze mi znane. Podeszłam bliżej i zdjęłam z półki „Prezent”* Spencera
Johnsona, autora światowego bestsellera „Kto ukradł mój ser?”. Książka jest
cienka, więc od razu wzięłam się do
czytania. W międzyczasie moje dokumenty zostały przygotowane.
Szefowa biura spojrzała na książkę,
a później na mnie.
Spójrzmy na dzieci,
w jaki sposób się bawią.
Są w 100 proc. skoncentrowane
na zabawie, pochłonięte nią

– To, czego nam potrzeba, znajduje się czasem w zasięgu ręki. Może
Pani sobie pożyczyć tę książkę – zaproponowała.
Przez cały dzień książka jeździła
ze mną. Ten dzień różnił się jednak od
innych, bo bardziej zwracałam w nim
uwagę na siebie. Wieczorem czułam się
zmęczona i zdecydowałam się przełożyć
umówioną wizytę u znajomych. W końcu miałam czas dla siebie i książki.
Bohaterami opowieści są staruszek i mieszkający po sąsiedzku młody
chłopak. W oczach młodzieńca staruszek zawsze był pogodny i szczęśliwy.
– To za sprawą prezentu, który kiedyś otrzymałem. Tobie również zostanie on podarowany, gdy będziesz na to
gotowy – powiedział pewnego dnia.
Lata mijały. Pełen entuzjazmu chłopak wyrósł na zrezygnowanego mężczyznę. Praca zawodowa nie przynosiła
mu zadowolenia, jego życie prywatne
legło w gruzach. Zmartwiony odwiedził kiedyś staruszka i poprosił, żeby
zdradził mu w końcu, na czym polega
sekret prezentu.
– Zastanów się, kiedy byłeś najbardziej szczęśliwy w życiu? Najlepiej wyjedź na kilka dni, to pozwoli złapać ci
dystans – odparł.
Młody mężczyzna posłuchał rady.
Jako nastolatek zarabiał koszeniem trawy. To czas, kiedy był bardzo szczęśli-
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wy. Podczas pracy jego głowę zaprzątało
tylko to, jak ulepszyć technikę koszenia. Szybko zyskiwał nowych, zadowolonych zleceniodawców.
W życiu dorosłym podczas firmowych zebrań bardzo często był nieobecny myślami. Roztrząsał przeszłość lub
zamartwiał się o przyszłość.
– Już wiem – odparł, wróciwszy po
kilku dniach do staruszka. – Tym prezentem jest teraźniejszość.
– Zgadza się – przytaknął staruszek. – Z tym, że będąc całym sobą
w chwili obecnej, skupiaj się na pozytywnych aspektach życia. Dzięki temu
nawet w najtrudniejszych momentach
nadal będziesz czuł się szczęśliwy i pełen energii. To pozwoli ci uporać się
z tym, co niedobre.
Spójrzmy na dzieci, w jaki sposób się
bawią. Są w 100 proc. skoncentrowane na zabawie, pochłonięte nią. Życie
w teraźniejszości pozwala być szczęśliwym w każdej chwili. To nie czekanie na szczęśliwe chwile czy wspominanie tych, które już minęły.
Książka zawiera też inne przesłania, zachęcam do jej lektury. Osobiście
zamierzam dokończyć ją dzisiejszego
wieczoru.
■
* Johnson S., „Prezent. Ten podarunek gwarantuje szczęście i sukcesy w życiu i w pracy”. Warszawa, Studio Emka, 2003.
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Zdjęcie: © Anna-Mari West/Fotolia.com

Pamiętam pewną książeczkę
z dzieciństwa „Jak po
sznurku”. Bardzo ją lubiłam,
bo była rozkładana i kolorowa.
Bohaterowie, jak sam tytuł
wskazuje, byli prowadzeni
do celu po sznurku. W swoim
życiu niekiedy też tak się
czuję. Z tym, że ten sznurek
przyjmuje czasami ludzką
postać, a czasami ukryty jest
w książce bądź w filmie.

Anna Krawczyk

WYDARZENIA

Szusujący drogowcy
Pod patronatem Stanisława Żmijana, przewodniczącego sejmowej
Komisji Infrastruktury, odbyły się w Zakopanem XI Mistrzostwa Polski
Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka
Malusiego. Chęć udziału w organizowanych 21 lutego br. przez
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa zawodach wyraziło
179 osób: 20 snowboardzistów i 159 narciarzy.
Ostatecznie wystartowało 138 zawodników.

MĘŻCZYŹNI:
I miejsce – Krzysztof Wójciak, Mota-Engil
Central Europe S.A. Kraków,
z czasem 40,75
II miejsce – Jacek Karolak, GDDKiA
Oddział Kraków, z czasem 41,36
III miejsce – Grzegorz Kucharczyk,
Planeta Sp. z o.o. Warszawa,
z czasem 42,96
Wyróżnienia specjalne otrzymali:
Tytuł najstarszego zawodnika – Jan
Lewakowski, Kopalnie Dolomitu S.A.
Sandomierz.
Dyplomy za szczególną wytrwałość:
Katarzyna Kikowska, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Sieradz
Katarzyna Sosin, Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz
Ewelina Przybylska, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Sieradz
Jacek Sajbura, ViaCon Sp. z o.o. Rydzyna
Mariusz Komraus, Road-Skan-Expert
Pszczyna.

58

D

la snowboardzistów i narciarzy – dzieci i kobiet – przeprowadzono dwa przejazdy
slalomu na jednej trasie zjazdowej.
Ze względu na bardzo silny wiatr
i trudne warunki dla 6 grup panów
i 2 grup mistrzów przeprowadzono
tylko jeden przejazd slalomu na jednej trasie zjazdowej. Po pierwszym
przejeździe sędzia główny Krzysztof
Całka zdecydował o zakończeniu
zawodów.

Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach puchary, dyplomy oraz nagrody
i upominki wręczali: Stanisław Żmijan
– przewodniczący sejmowej Komisji
Infrastruktury, Adam Kulikowski – prezydent OIGD, Franciszek Kosiorowski –
członek Prezydium Rady Izby, Waldemar
Ostrowski – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Izby oraz Krzysztof Całka
– sędzia główny zawodów.
Zarząd OIGD serdecznie dziękuje
wszystkim sponsorom. Ich hojność
przyczyniła się do właściwej oprawy
zawodów, które już na stałe wpisały
się do kalendarza imprez integrujących środowisko drogowe w Polsce.
Patronat medialny nad zawodami
objął dwumiesięcznik „Infrastruktura:
Ludzie Innowacje Technologie”.
■
OIGD
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Zdjęcia: OIGD

Klasyfikacja generalna:
KOBIETY:
I miejsce – Urszula Danielska, Planeta
Sp. z o.o. Warszawa, z czasem 54,77
II miejsce – Iwona Cembala, Miejski
Zarząd Dróg Bielsko-Biała, z czasem 57,93
III miejsce – Dorota Stańco, GDDKiA
Oddział Katowice, Rejon Pszczyna,
z czasem 59,83

ZAPOWIEDZI

O kruszywach
przed sezonem
Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu oraz Wydział
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
serdecznie zapraszają na XV konferencję z cyklu
„KRUSZYWA MINERALNE Surowce–Rynek–Technologie–
Jakość”, która odbędzie się w dniach 22–24 kwietnia br.
w Kudowie-Zdroju.
Tematyka konferencji:
• prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych i baza zasobowa
• eksploatacja złóż i przeróbka – technologie i innowacyjność
• jakość kruszyw i kamienia budowlanego
• b ezpieczeństwo pracy, środowiska i społeczności lokalnej
• a ktualne zagadnienia formalnoprawne górnictwa kruszyw
W ramach konferencji odbędzie się wycieczka techniczna do jednej z kopalń górnictwa skalnego.
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: Mariola Stefanicka
Członkowie: Marek Sikora, Dariusz Woźniak
Obsługa sekretariatu konferencji: Jadwiga Stępień
tel. 71 344 85 91, E: biuro@zositg.wroclaw.pl
Redaktor wydawnictwa: Wojciech Glapa
tel. 602 78 72 08, E: wojciech.glapa@pwr.edu.pl
Komitet honorowy:
Wiesław Blaschke – prezes ZG SITG
Woj c i e c h C i ę ż k o w s k i – d z i e k a n W y d z i a ł u
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wrocławskiej
Stefan Góralczyk – dyrektor Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Aleksander Kabziński – prezes Polskiego Związku
Producentów Kruszyw
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Odbiorcami konferencji są:
• z akłady wydobywające i produkujące kruszywa
oraz materiały kamienne
• przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego i komunikacyjnego
• jednostki zaplecza technicznego budownictwa,
drogownictwa oraz przemysłu kruszyw i kamienia budowlanego
• producenci maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego, firmy usługowe
• uczelnie, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa geologiczne, biura projektowe, laboratoria badawcze
• przedstawiciele administracji.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie swoich zgłoszeń na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.03 br.
Dodatkowe informacje
Biuro konferencji czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9–13
tel./fax +48 71 344 85 91
E: biuro@zositg.wroclaw.pl,
www.kruszmin.pwr.wroc.pl
ZO SITG Wrocław ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Miejsce konferencji
Hotel Verde Montana
ul. 1 Maja 25a
57-350 Kudowa-Zdrój
tel. +48 74 869 77 60
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