
Sprawozdanie 
z VI Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa

Lubin, 24-26 maja 2006 r.


	W dniach 24-26 maja 2006 roku w Lubinie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa, którą zorganizował Urząd Miejski w Lubinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Głównym celem Konferencji, poza wymianą doświadczeń oraz poznawanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, była potrzeba przeprowadzenia kolejnej dyskusji i wypracowania wniosków, których realizacja pozwoliła by usprawnić system drogownictwa. 
	Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Honorowy Oddziału SITK w Legnicy Aleksander Nowak, który witając uczestników i zaproszonych gości mówił o znaczeniu i dotychczasowych efektach Konferencji organizowanych przez Oddział SITK Zagłębia Miedziowego. Następnie Dyrektor Poznańskiego Oddziału Czmuda S.A. Krzysztof Ziemek nieodpłatnie przekazał Prezydentowi Miasta Lubina Robertowi Raczyńskiemu rowerowy boks garażowy. 
 
Wiodącymi tematami tegorocznego spotkania były:
- metody pozyskiwania środków pomocowych z funduszy europejskich w latach 2007-2013   
- bezpieczeństwo ruchu drogowego
- projektowanie, budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych
- ustawa o drogach publicznych oraz technologie stosowane w drogownictwie 

Podczas Konferencji wygłoszono 15 referatów:
- “Regionalna strategia rozwoju komunikacji i szanse na finansowanie inwestycji drogowych ze środków Unii Europejskiej” – mgr Piotr Borys, wiceprzewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego
- “Budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – szansa i możliwości pozyskiwania środków pomocowych przez samorządy lokalne na budowę i modernizację układu komunikacyjnego w Polsce” – mgr Tomasz Tyc, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- “Projekty realizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej” – mgr inż. Andrzej Jakubowski, dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
- “Fundusze strukturalne pozyskiwane na remonty oraz modernizację dróg miejskich. Problemy oraz doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – mgr inż. Małgorzata Klatka-Gigiel, DRO-KONSULT sp. z o.o. we Wrocławiu
- “Ekologiczne aspekty budowy ścieżek rowerowych” – dr inż. Tadeusz Kopta, Biuro Sieci Drogowej GDDKiA Oddział Południowy w Krakowie
- “System Bike and Ride – elementy projektowania stacji przesiadkowych” – dr inż. Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska
- “Skrzyżowania dróg – istotny element miejskiego systemu rowerowego” – mgr inż. Tomasz Pereta , SITK oddział Zagłębia Miedziowego
- “problemy rozwoju miejskiej infrastruktury rowerowej na przykładzie Poznania” – mgr Ryszard Rakower, Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji ‘Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu”
- “O ustawach drogowych, a tej przyszłej w szczególności” – dr inż. Jerzy Duda, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
- “Nowoczesne technologie stosowane w drogownictwie” – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
- “Przepustowość wlotów ronda w świetle różnych metod obliczeniowych” mgr inż. Krzysztof Gasz, Politechnika Wrocławska
- “Program realizacyjny BRD na lata 2006-2007 w ramach Programu GAMBIT 2005” – mgr inż. Andrzej Grzegorczyk, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- “Rola wojewódzkiej Rady BRD po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Propozycje zmian ustawowych” – mgr Zbigniew Jarosz, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu
- “Analiza wypadków drogowych, ich zabezpieczenie techniczne oraz przykłady poprawy organizacji ruchu na Dolnym Śląsku w latach 2000-2005” – dr inż. Leszek Stricker, Politechnika Wrocławska
- “Co to znaczy bezpieczna droga ?” – mgr inż. Zygmunt Użdalewicz, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu

W spotkaniu wzięło udział 120 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zarządów drogowych wszystkich szczebli, przedstawiciele nauki oraz producenci i dystrybutorzy urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania i budowy dróg.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która obejmowała m.in. pobyt w firmach Royal sp. z o.o. – producenta nowoczesnych ekranów dźwiękochłonnych oraz Ruda Tradig International – dystrybutora maszyn budowlanych.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach, zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą maszyn drogowych, nowoczesnych technologii i materiałów wykorzystywanych w budowie dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i systemów parkingowych.
Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Najlepszy wystawca” w wyniku, którego przyznano trzy nagrody:
- I miejsce otrzymała firma CZMUDA S.A. z Olsztyna za osłony przeciwolśnieniowe 
- II miejsce otrzymała firma 4x4 Terenowiec sp. z o.o. z Krakowa za belkę świetlną VISTA
- III miejsce otrzymała firma Aplikom 2001 sp. z o.o. z Łodzi za oprogramowanie Autodesk Civil 3D 2006
Zorganizowano także konkurs inżynierii ruchu drogowego koncepcyjnego zaprojektowania organizacji ruchu drogowego na jednej z nowych ulic Lubina, w wyniku którego przyznano trzy nagrody:
- I nagrodę otrzymał Pan Zbigniew Czekaj z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
- II nagrodę otrzymał Pan Igor Pieńkom z Miejskiego Zarządu Dróg i mostów w Jeleniej Górze 
- III nagrodę otrzymał Pan Tadeusz Nawalaniec z firmy Vialis Polska sp. z o.o. z Przeźmierowa.
Na zakończenie drugiego dnia obrad, podczas uroczystej kolacji, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji prof. Antoni Szydło wręczył Kol. Aleksandrowi Nowakowi dyplom przyznany przez Zarząd Krajowy SITK w dowód uznania za 35-letnią działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz aktywność zawodową w środowisku inżynierów i techników komunikacji. Prof. Antoni Szydło wręczył również Złote Odznaki Honorowe SITK Koleżance Ewie Dziobie i Kolegom Zbigniewowi Szmajowi i Kazimierzowi Wiercińskiemu za ich zasługi i wkład pracy w działalność Stowarzyszenia.
W czasie tej uroczystości wiceprezes Miedziowego Centrum Kolarstwa w Polkowicach Janusz Jasiński i członek zarządu MCK Tadeusz Chodorowski z okazji 60-lecia Kolarstwa na Dolnym Ślasku wręczyli Kol. Tadeuszowi Kielanowi  statuetkę kolarza za pomoc w organizacji imprez kolarskich na Dolnym Śląsku.
	Na zakończenie obrad, uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę, którą skierowali do Ministra Transportu i merytorycznych komisji sejmowych.
Dla najbardziej wytrwałych, tj. osób, które obecne były na sali obrad podczas zakończenia Konferencji, organizatorzy i sponsorzy przygotowali atrakcyjne nagrody, m.in. dwa rowery górskie ufundowane przez firmę KAMADEX z Lubina.
Wydany został również bilet okolicznościowy, upoważniający uczestników spotkania do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  w Lubinie w czasie trwania Konferencji.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział w Konferencji  - ocena 9,7 w skali 10-cio punktowej. Uczestnicy wysoko ocenili także imprezy towarzyszące, w tym m.in. karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej oraz występ kabaretu Grupy Rafała Kmity. 
Dlatego też, organizatorzy VI Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa już dzisiaj podejmują wyzwanie i dziękując za przybycie i udział wszystkim uczestnikom, gościom oraz sponsorom, serdecznie zapraszają do udziału w przyszłych spotkaniach w Lubinie.
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