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Semin araum ,,Tak czy nie dla betonowych
nawi erzchni dróg lokalnych"
P rezentacja technologi i wy kona n i a loka l nej d rogi betonowej

na przykladzie drogi lzbicko - )tmice odbyla się 9 września

2015 r. w palacu w lzbicku. Tuż po zakończeniu seminailum jego

uczestnicy wzięli udzial w otarciu przebudowanej drogi powiatowej,

W imieniu organizatorów seminarium otworzyli sta-

rosta strzelecki Józef Swaczyna oraz Andrzej Balce-

rek, prezes Zarządu Górażdże Cement SA. W pałacu

w lzbicku znaleźli się m,in" wojewoda opolski Ry-

szard Wilczyński, wicemarszatek województwa opol-

skiego Roman Kolek oraz wójt lzbicka Brygida Pytel.

Wśród prawie 100 uczestników seminarium byli
p rzedstawi ci ele woj ewódzki ego zarządu d róg, powi a-

towych zarządów drógoraz wójtowie i burmistrzowie

z powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego,

- Witam w pięknej gminie lzbicko, Kóra teraz jest jesz-

cze piękniejsza w związku z oddaniem nowej drogi.

Jesteśmy ztego bardzo dumni. Chodzi nam nie tylko

o wygląd tej drogi, aletakże o bezpieczeństwo wszyst-

kich poruszających się tą drogą, przede wszystkim
pieszych i rowerzystów. Dziękuję starostwu i radzie
powiatu za decyĄęo przebudowie tej drogi, która byta

najgorszą na terenie naszej gminy. Samorządowcom
obecnym na seminarium zyczę rownie pięknych dróg

- mówiła Brygida Pytel, wójt gminy lzbicko.

Zdaniem prezesa AndrzĄa Ba|cerka dyskusja, czy
budować drogi w betonie czy asfalcie, to dyskusja

o wyzszości świąt Bozego Narodzenia nad święta-

mi wielkanocnymi. * Moim zdaniem obydwa święta
są potrzebne, a więc niech dyskusja dalej się toczy
i niech obywatele będą informowani o obydwu tech-
nologiach. Najwazniejsze, by inwestycje drogowe
byly korzystne i bezpieczne dla uzytkowników dróg.

Droga lzbicko - Otmice, obok zbudowanego kilka
lat temu odcinka Ujazd - Zimna Wódka jest kolejną

drogą betonową na Opolszczyźnie. Ale to ciągle kro-

pla w morzu, jezeli weźmiemy pod uwagę, że nasz
region jest zagłębiem produkcji cementu i materia-
łów budowlanych z ogromnym zapleczem nauko-

wym * mówił prezes Andrzej Ba|cerek. Przypomnial
także, że Opolszczyzna ma tradycje i przykłady
dobrego budownictwa betonowego na drogach.

W drugiej połowie |at 30, /rX wieku powstała droga

betonowa na terenie powiatu krapkowickiego lączą-
ca miejscowości Pietna i Brozec o długości kilku ki-

lometrów. - Mimo iżtamta droga była wykonana 80
lat temu, nada| jest w dobrym stanie - dodał prezes

Andrzej Balcerek,
Prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Pro-

ducentów Cementu, wprowadził uczestników spo-

tkania w omawianą problematykę, przedstawiając
fakiy i mity dotyczące dróg betonowych. Profesor

Deja przypomniaI, że kilka dni temu rząd przy-
jął Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad
na lata 2014-2023, - To istotne, jak wydamy te
pieniądze na budowę dróg. Zbudowanie chociaz
części dróg z betonu gwarantowaloby, ze po roku

2023, kiedy nie będzie juz ko|ejnych funduszy
unijnych, te drogi betonowe dzięki swojej trwało-
ści, bez koniecznych remontów będą slużyły nam
przez kilkadziesiąt lat - mówił prof, .Jan Deja.

Dwa ostatnie wystąpienia seminarium dotyczyly
drogi powiatowej lzbicko * Otmice. Prof. Zbigniew
Giergiczny reprezentujący Politechnikę Śląską i fir-

mę Górażdże Cement omówił,,Skład i właściwości
betonu zabudowanego w drodze lzbicko - Otmi-
ce", a reprezentujący wykonawcę - Józef Mokrzyc-
ki, prezes Zarządu Mo-Bruk SA, powiedział o ,,Wy-

konawstwie nawierzch n i betonowej na przykładzie
drogi lzbicko - Otmice".
Po zakończeniu seminarium wszyscy uczestnicy
wzię|i udział w otwarciu przebudowanej drogi, któ-

rą przedstawiamy na sąsiedniej stronie.
Piotr Piestrzyński
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