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W skrócie Hünnebeck Polska • HydroSilesia

H ünnebeck Polska sp. z o.o. 26 listopada 
2009 r. przeniosła się do nowej siedziby 
w Łubnej (gmina Góra Kalwaria). Do-
tychczasowa siedziba fi rmy specjalizują-
cej się w zakresie deskowań i rusztowań, 
mieściła się w  Piasecznie. Ze względu 
na wzrost zamówień w ubiegłych latach 
i rosnącą liczbę pracowników fi rma po-
stanowiła wybudować nową siedzibę. 
Powierzchnia nowych biur i magazynów 
wynosi 40 tys. m2.

„Cieszymy się z naszej nowej siedziby” 
– powiedział prezes fi rmy dr inż. Ma-
riusz Ćwikliński. – „Ułatwi ona jeszcze 
wydajniejszą logistykę i umożliwi dalszy 
rozwój. Poczynione w ostatnich latach 
inwestycje w szalunki i rusztowania będą 
mogły być, dzięki nowym powierzch-

niom magazynowym, kontynuowane”.
Budynek został wykonany przez fi rmę 

Karmar SA. Do robót budowlanych wy-
korzystano wysokiej jakości deskowania 
marki Hünnebeck, które sprawdziły się 
już na wielu budowach.

Przeprowadzka zbiega się w  czasie 
z inną ważną zmianą. Od połowy grud-
nia 2009 r. Hünnebeck Polska sp. z o.o. 
działa pod nazwą Harsco Infrastructure 
Polska sp. z o.o. Już od 2005 r. Hünne-
beck oraz przedsiębiorstwa siostrzane, 
Patent Construction (USA) i SGB (UK) 
stanowiły część globalnie działającej 
Harsco Corporation, która oferuje swoje 
usługi w 50 krajach. W nowej organiza-
cji pod nazwą Harsco Infrastructure 
nastąpi wykorzystanie specjalistycznej 

wiedzy i połączenie doświadczenia tych 
trzech przedsiębiorstw.

„Ani partnerzy do rozmów, ani nasza 
kompetencja inżynierska lub jakość na-
szych wyrobów nie ulegnie zmianie dla 
naszych odbiorców” – zapewnił prezes 
Ćwikliński. – „Za to możemy teraz ła-
twiej sięgać do doświadczeń cieszących 
się uznaniem na całym świecie rozwią-
zań systemowych naszych przedsię-
biorstw siostrzanych. Jest to ważny krok 
w umacnianiu silnej pozycji na polskim 
rynku”.

Harsco Infrastructure Polska z  sie-
dzibą w Łubnej k. Warszawy oraz dzie-
więć jego fi lii w całej Polsce należą do 
najważniejszych dostawców deskowań 
i rusztowań. 

W dniach od 4 do 6 listopada w Expo 
Silesia odbyły się dwie premierowe wy-
stawy: Targi Urządzeń i  Technologii 
Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej 
HydroSilesia oraz Targi Analityki, Tech-
niki i Wyposażenia Laboratorium Expo-
LAB, które zgromadziły w sosnowieckiej 
hali wystawienniczej ponad 100 wystaw-
ców. Reprezentowali oni m.in. Polskę, 
Niemcy, Austrię, Szwajcarię i  Danię. 
Targi odwiedziło ok. 2,5 tysiąca osób.

Na wystawie HydroSilesia obecne były 
fi rmy zajmujące się dystrybucją sprzętu 
oraz technologii bezwykopowych, wyko-
nawcy tradycyjnych napraw kanalizacji, 

dostawcy technologii i sprzętu do usu-
wania osadów ściekowych, technologii 
uzdatniania wody, a także producenci, 
np. wodomierzy, pomp czy armatury.

W ramach targów odbyła się konfe-
rencja Hydrointegracje, konferencja Jak 
zmniejszyć straty wody w wodociągach 
i rozbieżności w spółdzielniach mieszka-
niowych, dzięki dokładnym pomiarom 
i zastosowaniu odczytu radiowego oraz 
seminarium dla benefi cjentów Funduszu 
Spójności, którego organizatorem były 
gminy Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

Ponadto podczas targów HydroSile-
sia, Śląski Klaster Wodny, Górnoślą-

skie Przedsiębiorstwo Wodociągów, 
ExpoSilesia, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach oraz Górno-
śląska Agencja Przekształceń Przed-
siębiorstw zorganizowały konferencję 
prasową. Z dziennikarzami spotkali się: 
Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska; Jarosław 
Kania, prezes Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów; Michał Czarski, 
przewodniczący Śląskiego Klastra Wod-
nego; Marek Gromiec, przewodniczący 
Prezydium Krajowej Rady Gospodarki 
Wodnej.

„Na Górnym Śląsku korzystamy 
w 80% z wód powierzchniowych, pozo-
stałe 20% to wody głębinowe. Zróżni-
cowanie jest tak duże, ponieważ wody 
głębinowe powinny jeszcze służyć na-
stępnym pokoleniom. Pomagają w tym 
nowe technologie, dlatego takie targi, jak 
te w Expo Silesia, to ważne wydarzenie” 
– podkreślił Jarosław Kania.
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W skrócie Szkoła Geomechaniki 2009

IX Międzynarodowa Konferencja Szkoła 

Geomechaniki 2009 odbyła się w dniach 

20–23 października 2009 r. w Ustroniu-

Zawodziu. Jej celem była prezentacja 

najnowszych osiągnięć z  zakresu geo-

mechaniki, górnictwa i  budownictwa 

podziemnego oraz wymiana poglądów 

i doświadczeń między specjalistami z ca-

łego świata.

Konferencja przebiegała pod honoro-

wym patronatem wicepremiera i ministra 

gospodarki Waldemara Pawlaka oraz JM 

Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. 

inż. Andrzeja Karbownika.

Głównym organizatorem była Politech-

nika Śląska z Gliwic, Wydział Górnictwa 

i Geologii, Katedra Geomechaniki, Bu-

downictwa Podziemnego i Zarządzania 

Ochroną Powierzchni, a współorganiza-

torami:

  Polska Akademia Nauk, Komisja Gór-

nicza oddział w  Katowicach, Sekcja 

Geomechaniki, Budownictwa Górni-

czego i Tunelowego, Katowice

  Vysoka Škola Bánská Technická Unive-

rzita Ostrava, Fakulta Stavebni, Katedra 

Geotechniky A Podzemniho Stavitel-

stvi, Ostrava, Czechy

  Państwowy Uniwersytet Techniczny 

Politechnika Kijowska, Wydział Gór-

niczo-Techniczny, 

Kijów, Ukraina

Technická Unive-

rzita Košice, Katedra 

Dobyvania Ložisk 

a Geotechniky, Ko-

šice, Słowacja

Doniecki Pań-

stwowy Uniwersytet 

Techniczny, Wydział 

Górniczy, Donieck, 

Ukraina

Moskiewski Pań-

stwowy Uniwersytet 

Górniczy, Moskwa, 

Rosja.

Radzie Programowej konferencji prze-

wodniczył prof. dr hab. inż. Mirosław 

Chudek. Przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego był dziekan Wydziału 

Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski. Obo-

wiązki sekretarza naukowego konferencji 

pełniła dr Irena Skrzyniarz.

Komitet Organizacyjny konferencji 

w swoich pracach szeroko korzystał z po-

mocy wielu fi rm zaangażowanych w roz-

wój polskiego górnictwa, którym w tym 

miejscu składa serdeczne podziękowania. 

Wśród nich były: Kopalnie i Zakłady Prze-

twórcze Siarki Siarkopol – Tarnobrzeg, 

Kopalnia Siarki Machów SA – Tarno-

brzeg, Jastrzębska Spółka Węglowa SA 

– Jastrzębie Zdrój, Katowicki Holding 

Węglowy SA – Katowice, Kompania Wę-

glowa – Katowice, Mosty Katowice sp. 

z o.o. – Katowice, Południowy Koncern 

Energetyczny SA Grupa PKE – Jaworzno, 

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

SA – Bogatynia oraz zakłady górnicze 

skupione w Jastrzębskiej Spółce Węglo-

wej, Katowickim Holdingu Węglowym 

i Kompanii Węglowej.

Zasadnicza część konferencji wypeł-

niona była referatami zgrupowanymi 

w sześciu sesjach tematycznych:

Sesja jubileuszowa: de-

dykowana prof. dr. hab. 

inż. Mirosławowi Chud-

kowi, dr. h.c. w związku 

z  jubileuszem 50-lecia 

pracy naukowej, dydak-

tycznej i organizacyjnej.

Sesja I: Nadzwyczajna.

Sesja II: Sesja szkole-

niowa kadry inżynierskiej 

dla potrzeb przemysłu. 

Nowe technologie drąże-

nia i utrzymania statecz-

ności wyrobisk górniczych.

Sesja III: Problemy sta-

teczności wyrobisk górniczych i tunelo-

wych w obszarach górniczych.

Sesje IV i V: Rozpoznanie i opis pro-

cesów geomechanicznych podstawą bez-

piecznej eksploatacji podziemnej złóż 

kopalin użytecznych.

Sesja VI: Kształcenie kadr – praktyki 

studenckie i aspiracje zawodowe studen-

tów.

W sympozjum uczestniczyło ok. 150 

osób z kraju i zagranicy, w tym rektorzy 

uczelni krajowych i zagranicznych, pre-

zesi spółek węglowych, dyrektorzy kopalń 

i instytutów naukowych, przedstawiciele 

nauki i przemysłu.

Rada Programowa sympozjum liczyła 

36 osób, których zadaniem było zapew-

nienie wysokiego poziomu naukowego 

konferencji.

W ramach obrad wygłoszono 66 refe-

ratów prezentujących wiele nowych i ory-

ginalnych rozwiązań naukowo-technicz-

nych.

Dzięki konferencji nawiązano wiele 

międzynarodowych kontaktów pomiędzy 

przedstawicielami krajów posiadających 

bogate tradycje górnicze, co zaowocowało 

wymianą wiedzy w celu rozwiązywania 

problemów eksploatacji surowców energe-

tycznych, mineralnych i chemicznych oraz 

w zakresie budownictwa podziemnego.

***

Jednocześnie informujemy, że 19–22 

października 2010 r. Wydział Górnictwa 

i Geologii Politechniki Śląskiej, Katedra 

Geomechaniki Budownictwa Podziem-

nego i Zarządzania Ochroną Powierzchni 

organizuje Międzynarodowe Sympozjum 

Geotechnika – Geotechnics 2010. Przewod-

niczyć tej konferencji będzie prof. dr hab. 

inż. Mirosław Chudek dr h.c., sekretarzem 

naukowym – dr Irena Skrzyniarz.

Osoby zainteresowane udziałem w kon-

ferencji proszone są o kontakt z organiza-

torami: dr Irena Skrzyniarz, Politechnika 

Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, ul. 

Akademicka 2, 44-100 Gliwice, tel. (048 

32) 231-19-32, 237-15-48, faks (048 32) 237-

12-38, 237-19-40 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: janusz.konior@

polsl.pl; marian.michalek@polsl.pl; ma-

rek.jendrys@polsl.pl. 

Otwarcie obrad konferencji przez dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 

Śląskiej prof. dr. hab. inż. Mariana Dolipskiego

Uczestnicy konferencji
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-

Techniczna Modelowanie podróży i progno-

zowanie ruchu odbyła się w krakowskim 

hotelu Orbis Cracovia w dniach 25–26 li-

stopada 2009 r. Konferencję zorganizowało 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 

(SITK RP) oddział w Krakowie oraz Poli-

technika Krakowska, Wydział Inżynierii 

Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej 

i Kolejowej, Katedra Systemów Komuni-

kacyjnych.

Patronat honorowy nad konferencją ob-

jął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr 

hab. inż. Kazimierz Furtak oraz wicepre-

zydent Krakowa dr hab. inż. Wiesław Sta-

rowicz, prof. PK.

Celem konferencji była prezentacja i wy-

miana doświadczeń w zakresie modelo-

wania podróży osób i  ładunków dla ce-

lów prognozowania ruchu w  obszarach 

miejskich i zamiejskich, transportu dro-

gowego (w tym zbiorowego i niezmoto-

ryzowanego), transportu szynowego, 

transportu lotniczego, korytarzy multi-

modalnych. W szczególności podjęto za-

gadnienia wykorzystania prognoz ruchu 

w studiach wykonalności, analizach efek-

tywności ekonomicznej oraz oddziaływa-

nia na środowisko inwestycji transporto-

wych. Omówiono sposoby tworzenia baz 

danych dla potrzeb modelowania ruchu, 

rolę metod wskaźnikowych w prognozo-

waniu ruchu, wykorzystanie technik na-

wigacyjnych w monitorowaniu podróży, 

zastosowanie narzędzi symulacyjnych 

w procesie modelowania podróży.

Na konferencję przygotowano zeszyt na-

ukowo-techniczny nr 148 (320 s.), zawiera-

jący 17 artykułów oraz komunikat, które 

zostały wygłoszone na czterech sesjach me-

rytorycznych.

Konferencji towarzyszyły warsztaty, 

w czasie których uczestnicy dyskutowali 

na temat: jak wykorzystać zaawansowane 

narzędzia wspomagania zarządzania 

transportem w aglomeracjach, jak zwięk-

szyć użyteczność danych z badań ankieto-

wych, czy można mówić o specyfi ce mo-

delowania transportu ładunków, czym ma 

się charakteryzować wariant bezinwesty-

cyjny w projektach transportowych, czy 

jest celowe uzgadnianie terminologii z za-

kresu modelowania podróży.

Nadzór nad stroną organizacyjno-tech-

niczną konferencji sprawował prezes od-

działu SITK RP w  Krakowie Mariusz 

Szałkowski. W konferencji wzięły udział 

94 osoby. Program spotkania obejmował 

również część rekreacyjno-integracyjną, 

tj. przejazd zabytkowym tramwajem uli-

cami Krakowa, zwiedzanie Muzeum In-

żynierii Miejskiej, uroczystą kolację w re-

stauracji Brasserie oraz wieczorny spacer 

ulicami krakowskiego Kazimierza i Sta-

rego Miasta.

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu W skrócie

R E K L A M A
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Podczas 21. edycji Międzynarodowych 

Targów Ochrony Środowiska POLEKO 

2009 (Poznań, 24–27 listopada) i towa-

rzyszących im wydarzeń ofertę zapre-

zentowało łącznie 900 fi rm i  instytucji 

z 23 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Danii, 

Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 

Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Niemiec, 

Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, 

Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwe-

cji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Ekspozycję uatrakcyjniły ofi cjalne wy-

stąpienia narodowe, zorganizowane pod 

patronatem agencji bądź instytucji rzą-

dowych, które przedstawiły kompleksowe 

rozwiązania z zakresu ochrony środowi-

ska i gospodarki komunalnej. Ekspozy-

cje przygotowały: Austria, Dania, Fran-

cja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia 

i  Szwajcaria. Honorowy patronat nad 

targami POLEKO 2009 objął minister 

środowiska prof. Maciej Nowicki.

W minionym roku po raz drugi odbyły 

się Międzynarodowe Targi Techniki Ko-

munalnej KOMTECHNIKA, gdzie profe-

sjonaliści mieli dostęp do szerokiego grona 

dostawców techniki i technologii komunal-

nej. Do tandemu POLEKO i KOMTECH-

NIKI dołączyły tym razem Targi Dla Gmin, 

Miast i Regionów GMINA, będące forum 

wymiany informacji pomiędzy sektorem 

publicznym i prywatnym.

Przez cztery dni ekspozycję Targów 

Poznańskich odwiedziło ponad 21  tys. 

gości z Polski i zagranicy. Mieli oni oka-

zję zapoznać się z prezentowanymi przez 

wystawców licznymi nowościami, których 

w 2009 r. przygotowano kilkaset. Program 

ponad 50 ciekawych debat, seminariów 

i konferencji okazał się dobrym dopełnie-

niem tej interesującej ekspozycji.

W skrócie POLEKO 2009

Aquanet SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Hobas System Polska sp. z o.o.

KGHM Ecoren SA

Warbud SA

Haba-Beton sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.

st. Warszawie  SA



Zaproszenie do wzięcia udziału w:

IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii

pt.: „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” 

NO-DIG POLAND 2010

KIELCE 27-29.04.2010

Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu

KONKURS „EXPERT 2010”

W trakcie konferencji po raz trzeci zostaną wręczone statuetki „EXPERT 2010” fi rmom z branży 

technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy 

i odnowy sieci podziemnych. 

Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie 

w następujących kategoriach:

I. Bezwykopowa budowa w latach 2008-2009

II. Bezwykopowa odnowa w latach 2008-2009

III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych 

w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2008-2009

SPONSORZY

w trakcie pozyskiwania w sprawie 

szczegółów prosimy o kontakt 

z organizatorami

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

www.nodigpoland.tu.kielce.pl

KONTAKT

Politechnika Świętokrzyska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tel./fax.: 0-41 34-24-450

iwk@tu.kielce.pl


