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lipiec – wrzesień 2016

Na terenie gminy Ożarów w województwie święto-
krzyskim znajdują się trzy drogi betonowe: jedna 
gminna, Przybysławice – Prusy (z 2005 roku), dru-
ga powiatowa, Gliniany – Teofilów (z 2006 roku) 
i trzecia zakładowa – w Karsach na terenie Cemen-
towni Ożarów (z 2005 roku).

TRZEBA UZUPEŁNIAĆ WYPEŁNIENIA SZCZELIN
Z burmistrzem Ożarowa Marcinem Majcherem 
spotykam się w lipcowy poranek, tuż przed jego 
wyjazdem w teren. – Zawsze przed żniwami rolni-
cy zgłaszają mi uszkodzenia dróg: tu dziura, tam 
dziura – trzeba to obejrzeć i zastanowić się nad 
naprawą. Oczywiście dotyczy to nawierzchni asfal-
towych. Z betonowymi drogami na terenie gminy 
nie ma najmniejszego problemu – zaznacza bur-
mistrz.
Pierwszą drogę betonową na terenie gminy Ożarów 
zbudowano w 2005 roku. Ponad 1160 metrów 
nawierzchni betonowej biegnie od drogi krajowej 
nr 79 w miejscowości Przybysławice w kierunku 
miejscowości Prusy. Droga była wykonywana ręcz-
nie z zastosowaniem listwy wibracyjnej. Dla firmy, 
która wygrała przetarg na budowę drogi – Przed-

b
u
d
o
w
n
i
c
t
w
o

ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (3).  
Po 11 latach od budowy pierwszej drogi betonowej łączącej 
miejscowości Przybysławice i Prusy, gmina Ożarów, zachęcona 
dobrymi doświadczeniami z jej użytkowania, przygotowuje się 
do budowy kolejnej drogi. Burmistrz Marcin Majcher zapowiada 
budowę jeszcze w tym roku ponad 1700 metrów drogi betonowej 
na uzbrajanym terenie pod Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Drogi betonowe dla rolników
i przedsiębiorców w strefie

ŚL
AD
EM

DROGOWYCH

REALIZACJIBETONOWYCH

Zdjęcie górne i obok: droga 
Gliniany – Teofilów
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siębiorstwa Drogowo-Mostowego SA z Kraśnika – 
była to pierwsza realizacja drogi betonowej. Po 11 
latach ich dzieło ma się całkiem dobrze. Widocz-
ne są pojedyncze spękania podłużne i poprzeczne 
nawierzchni. Trzeba pamiętać, że droga została 
zbudowana w grząskim terenie w miejsce drogi 
gruntowej. Nie ma wykruszeń krawędzi. Niestety 
w wielu szczelinach dylatacyjnych zamiast masy 
bitumicznej jest piasek, ziemia lub są zarośnięte 
trawą. Tu ukłon w stronę zarządcy drogi, gdyż taki 
stan może prowadzić do stopniowej degradacji na-
wierzchni.

KOLEJNA DROGA BETONOWA 
JESZCZE W TYM ROKU
Bardzo dobrze wygląda droga betonowa Gliniany 
– Teofilów o długości ponad 5 km. Jest to droga 
powiatowa. Została wybudowana w 2006 roku 
i po 10 latach prezentuje się wspaniale. Firma Mo-
-Bruk wykonała ją rozściełaczem do betonu Goma-
co. Droga jest równa, tak jak w chwili oddania. 
Upływ czasu można stwierdzić jedynie po ciem-
niejszym odcieniu betonu i delikatnym zarastaniu 
poboczy. Brak jest spękań i wykruszeń nawierzch-

ni. Tylko na łukach 
roz jazdów, które 
były wykonywane ręcznie, 
widoczne są pojedyncze pęknięcia nawierzchni, 
prawdopodobnie spowodowane przejazdem po-
jazdów o dużym tonażu. Zarządca dba o drogę. 
Wypełnienia szczelin są uzupełniane na bieżąco. 
Pod tym względem droga wygląda, jakby wczoraj 
została oddana do użytku.
– Jesteśmy zadowoleni z naszych dróg betono-
wych. Pewnie powstałoby ich więcej na terenie 
gminy, ale nie mamy węzła betoniarskiego. Naj-
bliższy jest w Ostrowcu Świętokrzyskim – tłuma-
czy burmistrz Marcin Majcher i zapowiada budowę 
1700 metrów drogi betonowej na uzbrajanym te-
renie pod Specjalną Strefę Ekonomiczną. – Wła-
śnie podpisujemy umowę o dofinansowaniu two-
rzenia strefy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 
ponad 4 mln złotych. Mając umowę, możemy po 
wakacjach ogłaszać przetarg na budowę tej drogi 
i wykonać ją przed zimą. To będzie droga beto-
nowa dla pojazdów o wysokim tonażu – zaznacza 
burmistrz.

Piotr Piestrzyński
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paêdziernik – grudzieƒ 2005

Witold Gombrowicz urodzi∏ si´ w 1904 roku 

w Ma∏oszycach k. Opatowa. Jednak zanim jego 

rodzina tam osiad∏a, zamieszkiwa∏a dwór w Ja-

kubowicach, le˝àcy na terenie powiatu opatow-

skiego. Zwiàzki rodziny pisarza z tymi terenami 

by∏y na tyle silne, ˝e jako miejsce ostatniego spo-

czynku wybrali w∏aÊnie cmentarz przy koÊciele 

w Przybys∏awicach.Jadàc drogà krajowà nr 79 od strony skrzy˝owania 

z drogà nr 74, po przejechaniu kilku kilometrów 

najpierw mijamy koÊció∏ w Przybys∏awicach (po 

prawej), a kilkaset metrów dalej, po lewej stronie, 

zaczyna si´ betonowa droga biegnàca do Prus.

WczeÊniej droga mia∏a nawierzchni´ gruntowà. Dla-

czego inwestor, Urzàd Miasta i Gminy w O˝arowie 

– zdecydowa∏ si´ w tym miejscu wybudowaç 

drog´ betonowà? – OglàdaliÊmy drogi betono-

we zbudowane na terenie gminy Korzenna. Po-

tem uczestniczyliÊmy w organizowanym przez Pol-

ski Cement pokazie budowy modelowej drogi be-

tonowej na targach Autostrada-Polska w Kielcach. 

To nas zainspirowa∏o – t∏umaczy Pawe∏ R´dziak, 

zast´pca burmistrza O˝arowa, a burmistrz Marcin 

Majcher dodaje: – Tu, w po∏udniowej cz´Êci gmi-

ny, mamy doskona∏e tereny rolnicze, ale grzàskie 

grunty. Dlatego musimy budowaç drogi o mocnej 

nawierzchni, drogi betonowe.

Mechanicznie i r´cznieWed∏ug projektantów droga w przekroju wyglàda 

nast´pujàco:– 20 cm piasku – warstwa mrozoochronna

– 30 cm kruszywa– 12-cm warstwa podbudowy zasadniczej z chu-

dego betonu cementowego na bazie cementu 

portlandzkiego popio∏owego CEM II/A-V 32,5

– 18-cm nawierzchnia z betonu cementowego 

B 35 na bazie cementu portlandzkiego CEM I 

32,5 R
Dwie wierzchnie warstwy zosta∏y wykonane zgod-

nie z wytycznymi Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Sztywnych – typowe konstrukcje z be-

tonu cementowego na podbudowie z chudego be-

tonu KR1.
Dostawcà cementu by∏a Grupa O˝arów SA, a biuro 

doradztwa technicznego fi rmy pe∏ni∏o nadzór tech-

nologiczny nad robotami betonowymi. – Z ka˝dego 

betonowozu pobieraliÊmy próbk´, która by∏a ba-

dana w naszym laboratorium – zaznacza dyrektor 

Jaros∏aw Buczek z Grupy O˝arów SA.
Podbudowa drogi z chudego betonu by∏a wykony-

wana mechanicznie rozÊcielaczem u˝ywanym zwy-

kle do uk∏adania bitumów. Z kolei beton nawierzch-

niowy by∏ wylewany i wbudowywany r´cznie. Mie-

szank´ betonowà zag´szczano listwà wibracyjnà.

Prace realizowano zwykle w godzinach 8-16. 

Do piel´gnacji betonu stosowano wod´, Êrodki 

zabezpieczajàce nawierzchni´ przed jej odparowy-

waniem oraz foli´.
Sonda˝owa i nie ostatniaRedakcja BTA oglàda∏a drog´ dwukrotnie – pierw-

szy raz 2 wrzeÊnia 2005 – kiedy do wykona-

nia zosta∏o zaledwie kilka metrów nawierzchni 

i drugi raz – 26 wrzeÊnia – gdy droga by∏a ju˝ 

udost´pniona dla ruchu pojazdów.
Trzeba przyznaç, ˝e nawierzchnia zosta∏a wykona-

na starannie, ma bardzo wyraêne teksturowanie. 
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Na w∏oÊciach Gombrowiczów
Drog´ o nawierzchni betonowej zbudowano we wrzeÊniu br. na 

terenie gminy O˝arów (woj. Êwi´tokrzyskie). Odcinek o d∏ugoÊci 

1165 metrów i szerokoÊci 5 metrów ∏àczy miejscowoÊç Prusy 

z Przybys∏awicami le˝àcymi przy drodze krajowej nr 79. – Tu sà 

lessowe gleby, a na takich tylko droga betonowa zda egzamin 

– mówi Marcin Majcher, burmistrz O˝arowa. Przed ponad stu laty 

drogà, którà przykry∏ betonowy dywanik, poruszali si´ zapewne 

przodkowie Witolda Gombrowicza mieszkajàcy w oddalonym 

o 2 km dworze w Jakubowicach.
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Marcin Majcher, burmistrz 
O˝arowa

Zygmunt Piàtek, kierownik 
budowy z PDM SA KraÊnik

Pawe∏ R´dziak, zast´pca burmistrza O˝arowa
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Marcin Majcher, burmistrz 
Ożarowa

Zdjęcie górne i poniżej: dro-
ga Przybysławice – Prusy
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