
i szukać oszczędności, by przetrwać” – mówił Andrzej Ptak, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Według firmy Emmerson, lepsza koniunktura budownictwa 
w 2017 r. może przynieść sprzedaż na poziomie 16,350 mln t, 
a w 2018 r. – 17,750 mln t.

Deklaracja wsparcia dla realizacji inwestycji miesz-
kaniowych

Pięć stowarzyszeń obecnych na konferencji Dni Betonu podpi-
sało deklarację „o merytorycznym i technologicznym wsparciu dla 
opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych”. Pod deklara-
cją podpisy złożyli: Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia 
Producentów Cementu, Maciej Marciniak, prezes Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Tadeusz Wasąg, 
prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Mariusz 
Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, oraz Ryszard 
Zając, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Nagrody Dni betonu 2016

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się 11 października 
na zakończenie drugiego dnia konferencji, Andrzej Ptak wręczył 
nagrody konferencji Dni betonu 2016. Uroczystość oglądało 
blisko 960 uczestników konferencji.

„To już 12 lat tradycji wyróżniania wybitnych osób, które przy-
czyniły się do tego, że beton był, pozostaje i będzie atrakcyjnym 
materiałem budowlanym. Podobnie jak w poprzednich latach, 
kapituła Dni betonu pracowała bardzo intensywnie, analizując 
różne kandydatury, żeby wybrać pięciu laureatów, którzy dzisiaj 
otrzymają to zaszczytne wyróżnienie” – mówił prof. Jan Deja.

Nagrody Dni betonu 2016 otrzymali:
 � prof. Kazimierz Furtak, od czasów studiów na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej związany 
z macierzystą uczelnią, prorektor, a potem przez dwie ka-
dencje rektor Politechniki Krakowskiej, były przewodniczący 
Związku Mostowców RP, obecny szef Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN;

 � prof. Zbigniew Giergiczny, od zawsze związany z cementem 
i betonem, niekwestionowany autorytet w zakresie m.in. do-
datków mineralnych do betonu, wybitny talent dydaktyczny, 
od blisko 20 lat łączy pracę naukową na Politechnice Śląskiej 
z pracą w Grupie Górażdże;

 � Piotr Smolarczyk, prezes firmy Budpol, która zbudowała 
wiele kilometrów betonowych dróg ekspresowych i autostrad 
w Polsce, m.in. S8 i A1, człowiek, który z pasją podchodzi do 
betonu (nagrodę odbierał syn, Michał Smolarczyk);

 � Tomasz Konior, wybitny architekt, twórca wielu obiektów 
z betonu architektonicznego, m.in. siedziby NOSPR w Katowi-
cach, nagrodzonej w konkursie Polski cement w architekturze;

 � Andrzej Balcerek, od ponad 40 lat związany z Cementownią 
Górażdże, przez wiele lat prezes Grupy Górażdże, wspierał 
rozwój technologii betonowej także jako wieloletni przewod-
niczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Dni betonu 2018

Zamykając obrady, Andrzej Ptak ogłosił datę 
kolejnej konferencji. „Zapraszam Państwa na 10. 
jubileuszową konferencję Dni betonu, która od-
będzie się w Wiśle 8–10 października 2018 r.” 
– powiedział Andrzej Ptak.

Sobota była dniem zawodów – od samego rana do godzin 
popołudniowych uczestnicy regat ścigali się drużynowo pod 
okiem doświadczonych skiperów. Wieczorem odbyło się uro-
czyste wręczenie pucharów i dyplomów oraz impreza z po-
częstunkiem i tańcami do późnych godzin nocnych.

W regatach wzięło udział ok. 150 osób. 
Regaty podzielone zostały na dwie kategorie – wyścigi więk-

szych jachtów, tj. Delphie i Diamanty, oraz wyścigi małych, 
jednoosobowych jachtów – Optimistów.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim 
za wzięcie udziału w imprezie i przedstawiają wyniki Regat 
Mostowców 2016.

Wyniki wyścigów klasy Diamant / Delphia:
1. Bacax, 2. ViaCon, 3. Keller.
Wyniki wyścigów klasy Optimist:
1. Andrzej Berger, 2. Bartek Ignatiuk, 3. Andrzej Kasprzak.
Od przyszłego roku zawody organizowane będą przez Zwią-

zek Mostowców RP, natomiast Mosty Gdańsk Sp. z o.o. już 
mają plan na nowy projekt integracji w branży mostowej. 
Szczegóły niebawem.

16–18 września 2016 r. w Sopocie odbyła się szósta 
edycja Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk. 
Corocznie głównym celem imprezy jest integracja 
osób, które na co dzień ze sobą współpracują, a cza-
sem również konkurują. Integracja rozpoczęła się już 
podczas piątkowego spotkania 16 września, kiedy 
nastąpiła prezentacja planu imprezy, trasy wyści-
gów, a także losowanie jachtów i podział uczestni-
ków na załogi.

6. REGATY MOSTOWCÓW 
O PUCHAR MOSTÓW 
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