I LUBELSKA KONFERENCJA DRÓG BETONOWYCH
EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIE NA DROGACH

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Politechnika Lubelska – Katedra Dróg i Mostów wraz
ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Chryso Polska, Związkiem Gmin
Lubelszczyzny oraz Cement Ożarów ma zaszczyt zaprosić Państwa na
I LUBELSKĄ KONFERENCJĘ DRÓG BETONOWYCH. Konferencja odbędzie się
w środę – 25 października 2017r. na Wydziale Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej (Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin). Konferencja odbędzie
się pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława
Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego
oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka
.
Konferencja ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy
jakości dróg lokalnych poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych
rozwiązań w tej dziedzinie i połączenie ich z lokalnym potencjałem
wykonawczym i miejscowymi surowcami. Konferencja dedykowana jest dla
samorządowców, inwestorów przemysłowych, środowiska akademickiego,
wykonawców, projektantów oraz wszystkich podmiotów gospodarczych
zainteresowanych efektywną budową dróg w województwie lubelskim. Dlatego
też wszystkie osoby reprezentujące te środowiska będą uczestnikami spotkania.
W trakcie Konferencji odbędzie się cykl wykładów przybliżających
najnowsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów
budowy dróg w Polsce i wykorzystania betonu w infrastrukturze drogowej.
Naszymi prelegentami będą wybitni naukowcy z Politechniki Lubelskiej,

Politechniki Rzeszowskiej, Akademii
Warszawskiej i innych instytucji.

Górniczo-Hutniczej,

Politechniki

Jesteśmy przekonani, że ta bardzo ważna inicjatywa dla województwa
lubelskiego zakończy się wspólnym sukcesem. Widzimy już teraz, że wszystkie
środowiska angażują się w to przedsięwzięcie i dlatego też liczymy na Państwa
niezawodne przybycie.
Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji najlepiej do
18.10.2017 z podaniem imion i nazwisk uczestników. Zapisów można dokonać
mailowo pod adresem drogibetonowe@ozarow.com.pl lub telefonicznie
u Łukasza Toros pod numerem telefonu +48 501 035 014.

Program konferencji
09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – uroczyste otwarcie i wystąpienia honorowych gości
10.15 – 12.00 – pierwsza sesja wykładowa
12.00 – 12.15 – przerwa kawowa
12.15 – 14.00 – druga sesja wykładowa
14.00 – 14.30 – lunch

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji.

Patroni Medialni

