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BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

Seminarium Podkarpackie  - Targi dla projektantów dróg i infrastruktury drogowej, firm wykonawczych  
oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi 

 
 

28 LISTOPADA 2017 r. (wtorek) 
 
 

Hotel Rzeszów, Sala Marszałkowska, poziom 2 
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44 

 

 

Godzina Program spotkania Prelegent 

9.15 – 9.50  Rejestracja uczestników  

 I sesja wykładowa  

10.00 – 11.25 

Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  
przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  
Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian 
oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock 

VIACON 

GRUNTON, DECO - nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa 
drogowego. GRUNTON - samozagęszczające się mineralne mieszanki do 
wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni 
wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w 
budownictwie komunikacyjnym. Produkty DECO pozwalają 

CEMEX 

Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do 
zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne 
systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych 
oraz armatury kanalizacyjnej 

OKSYDAN 

Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin - Typar SF. 
Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej 
możliwości aplikacji 

GRILTEX 

11.25 - 11.45  Przerwa kawowa  

 II sesja wykładowa   

11.45 – 12.30 
 

Projektowanie oświetlenia drogowego  zgodne z normą DIN EN 40-4  i certyfikatem 
CE. Przykłady nietypowych rozwiązań zapewniających wysoką efektywność 
świetlną, estetykę i bierne bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych 

EUROPOLES 

Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej 
inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych 
zastosowań - typu WMA i Modbity CR 

LOTOS ASFALT 

Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za 
pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic 
winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej 

PIETRUCHA 

12.30 – 13.00                       Wykład eksperta  

 

Przygotowanie inwestycji drogowej – aktualne zmiany i wymagania związane  
z procesem budowlanym wynikające z nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Specjalista z zakresu Prawa budowlanego, wieloletni Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

mgr inż. MARIA 
TOKARSKA 

!!Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka ufundowana przez firmę ViaCon!! 

13.00   Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  

 

 

 

 
Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 

tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   
rzeszow@e-mgb.pl www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl   



Strona 2 z 2 

 

 
STOISKA INFORMACYJNE - MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

 
 

 

Geokrata PINEMA - system wzmocnienia i stabilizacji podłoża i skarp oraz zbrojenia konstrukcji 
ziemnych. Drogowe i mostowe bariery ochronne. Pręty kompozytowe 

ALIANS TRADE 

Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 
Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201 

ELMONTER 

Nowoczesna i zrównoważona technologia przyłączeniowa. Osprzęt siłowy do pracy  
w ekstremalnych warunkach.o wysokiej odporności mechanicznej do zastosowań w obiektach 
podziemnych. Przenośne oświetlenie przemysłowe 

PCE POLSKA 

Geotkaniny WIGEOL - najwyższej jakości innowacyjne produkty z możliwością zastosowania przy 
budowie dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem oraz dróg kolejowych, przy robotach 
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych.Geosiatka 
antyerozyjna WIGEOL-ERO  - produkt do ochrony i umocnień brzegów, do zabezpieczeń 
przeciwerozyjnych w celu zmniejszenia zakresu migracji materiału 

WIGOLEN 

 

 

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem: 
Tel.  +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub rzeszow@e-mgb.pl 

Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu 
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia 


