
Kompleksowa realizacja 
dróg gminnych i powiatowych 

oraz ciągów pieszo-rowerowych

O MIEŚCIE
Ruciane-Nida to malownicza gmina turystyczno-wypoczynkowa położona w samym sercu Puszczy Piskiej.
Obszar gminy wyróżnia się wyjątkowo dużym udziałem jezior. Najbardziej znane to Jezioro Śniardwy – często nazy-
wane „Mazurskim Morzem”, przepiękne Jezioro Nidzkie - natchnienie pisarzy i poetów oraz Jezioro Bełdany. Gmina 
ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych, m.in. zabytkowe obiekty sakralne (kościoły, klasztory), drewniane 
budynki stanowiące przykład mazurskiego budownictwa ludowego przełomu XVIII i XIX wieku, a także pomniki 
przyrody.

Ruciane-Nida
5-6.02.2020 r. 

Polska północno-wschodnia
(województwa: mazowieckie, podlaskie, 
warmińsko-mazurskie)

Mazurski Raj Hotel, Marina & SPA

Seminaria Warsztatowe to cykl szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów.
W ramach szkoleń porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione
zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych. Dodatkowo szkolenia umożliwią nabycie wiedzy z zakresu
wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także
ich utrzymania. Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

IDEA

www.seminaria.drogi-publiczne.pl



ProgrAm

Ruciane-Nida
5-6.02.2020 r. 

ŚRODA  5.02.2020 r. 

9:00 – 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 – 10:10 OTWARCIE SEMINARIUM 

10:10 – 10:25 Wystąpienie Marka Wysockiego – wicestarosty Powiatu Piskiego

10:25 – 10:55
Korzyści z wykorzystania technologii asfaltowych na drogach samorządowych – 
Adam Wojczuk oraz Janusz Hariasz, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia 
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

10:55 – 11:25 Technologie asfaltowe dla dróg samorządowych i ciągów pieszo-rowerowych
– Agnieszka Kędzierska, koordynator zespół ds. Badań i Rozwoju Lotos Asfalt

11:25 – 11:45
Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych jako lekkie nasypy 
odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie 
– Sławomir Dekert, kierownik rynku geotechnicznego Leca Polska

11:45 – 12:15 Czynniki wpływające na trwałość nawierzchni asfaltowych
– Przemysław Ostrowski, ekspert, Biuro Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt

12:15 – 12:35 Proste i sprawdzone rozwiązania dla dróg lokalnych - SMA 16 JENA 
– Krystyna Szymaniak, product manager, dział drogownictwa Rettenmaier Polska

12:35 – 13:45 OBIAD

13:45 – 14:05 Oznakowanie poziome i pionowe dróg w świetle Ustawy o wyrobach budowlanych 
i przepisach wykonawczych - Marek Giera, dyrektor generalny firmy Giera

14:05 – 14:25
Zmniejszenie kosztów wykonania nawierzchni dzięki zastosowaniu georusztów 
heksagonalnych – Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji 
nawierzchni Tensar Polska

14:25 – 14:45 Jak usprawnić i przyspieszyć remont oraz budowę drogi stosując zabezpieczenie 
warstwy sczepnej – Dominik Małasiewicz, project manager Lhoist Central Europe



Patronaty 
honorowe:

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Starosta Powiatu 

Piskiego

Konwent Dyrektorów 
Zarządów Dróg 
Wojewódzkich

14:45 – 15:05 Grupa PBI – razem możemy więcej 
– Marcin Zięba, doradca ds. komunikacji Grupa PBI

15:05 – 15:25 PRZERWA KAWOWA

15:25 – 15:55
Przegląd zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych na drogach 
samorządowych – Wiktoria Baranowska, specjalista ds. badań i rozwoju, Biuro 
Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt

15:55 – 16:15 Jak zachować chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w dobrym stanie na lata? 
– Jan Zieliński, członek zarządu Heller Consult

16:15 – 16:45 Ważne aspekty jakościowe w procesie budowy nawierzchni asfaltowej 
– Agnieszka Kędzierska, koordynator, zespół ds. Badań i Rozwoju Lotos Asfalt

16:45 – 17:00
Ocena kondycji sektora budownictwa drogowego w ujęciu krajowym 
i regionalnym  – Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa

17:00 - 17:15 Ramowe uwarunkowania projektów PPP na drogach samorządowych - Jan 
Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

19:00 – 23:30 WSPÓLNA KOLACJA TOWARZYSKA

CzwARtEk   6.02.2020 r. 

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE
(czas na wymeldowanie z pokoi dla osób jadących na wycieczkę)

9:30 Zbiórka i wyjazd na wycieczkę techniczną

9:30 – 12:30 WYCIECZKA TECHNICZNA - ZABYTKI TECHNIKI GMINY RUCIANE-NIDA

13:00 OBIAD I WYJAZD UCZESTNIKÓW



Mazurski Raj*** Hotel, Marina & SPA

Seminarium odbędzie się w hotelu Mazurski Raj Hotel, Marina & SPA w Ru-
cianem Nidzie. Hotel położony jest na 5 hektarach ogrodu, bezpośrednio nad 
brzegiem jeziora Bełdany. Własny port i duża, piaszczysta plaża umożliwiają 
korzystanie z wszelkiego rodzaju sportów wodnych, co sprawia że obiekt 
jest idealny nie tylko na indywidualne pobyty wypoczynkowe, ale również 
do organizacji szkoleń i konferencji na Mazurach. Mazurski Raj to hotel do-
skonale przygotowany na przyjęcie gości ze świata biznesu. Profesjonalna 
infrastruktura, dyskretna i profesjonalna obsługa, pełne zaplecze technicz-
ne, gastronomiczne i noclegowe.
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Marlena Machura
tel. kom. 885 058 815 
m.machura@elamed.pl

anna Górska-Zychla 
tel. kom. 885 058 812
a.gorska@elamed.pl

MIEJSCE SEMINARIUM

Partnerzy główni: 

Partnerzy: 


