REVITARE — IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chorzów 6–8 X 2015

REVITARE — IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chorzów 6–8 X 2015

CBiDGP: od badań górnictwa do badań
środowiska

HALDEX: rewitalizacja terenów
zdegradowanych – szansa dla Śląska

Rozmowa z Krzysztofem Mijalskim,

Rozmowa z Tadeuszem Koperskim,

prezesem Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym Haldex SA w Katowicach
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Ale, jak udowadniają ostatnio władze
typowo badawWasza oferta nie
samorządowe, można go zrewitalizoczymi staracie się
opiera się jedynie
wać – tak jest np. w przypadku nowo
propagować spena górnictwie. Jawybudowanego Muzeum Śląskiego,
cjalistyczną wiekie usługi – i dla
które powstało na terenie dawnej Kodzę poprzez konfekogo – oferujecie?
palni Węgla Kamiennego Katowice.
rencje, na których
– Górnictwo było
W tym roku zorganizowaliśmy doprezentujecie albo
punktem wyjściodatkowo konkurs dla studentów i nazagadnienia branwym i przez długi
ukowców na prace naukowo–badawży górniczej, albo –
czas
podstawocze dotyczące rewitalizacji terenów
tak jak w Chorzowym
obszarem
Powyżej – od lewej: prezes Zarządu
zdegradowanych. Laureaci otrzymali
wie
na
konferencji
naszej działalności.
CBiDGP Sp. z o.o. Krzysztof Mijalski
grant na udział w naszej konferencji
REVITARE – dotyFirma powstała na
i członek Zarządu ds. technicznych
naukowej – przedstawili na niej swoczące kwestii śropoczątku lat 60.
CBiDGP Sp. z o.o. Jan Knura
je prace; takie działania prowadzą
dowiskowych.
XX wieku z myślą
do wspierania młodych naukowców,
– Co roku organizujemy 4 konfereno wykonywaniu usług badawczych
którzy są zainteresowani zagadniecje – dwie z nich związane są bezpomaszyn i urządzeń energomechaniczniami rewitalizacji.
średnio z problematyką przemysłu
nych na rzecz kopalń węgla kamienwydobywczego i jego bezpieczeństwa,
nego, a z czasem także innych kopalin.
Czym CBiDGP będzie się zajmowachoć i tu poruszane w dyskusjach
W obecnym kształcie i pod nazwą
ło w najbliższym czasie? Jakie macie
kwestie dotykają innych sektorów
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
plany na przyszłość?
przemysłowych. Konferencja REVIPodziemnego funkcjonuje od 1992
– Na pewno będziemy starać się, jak
TARE związana jest ze środowiskor. Niemniej, nie jest to już przedsiędotychczas, reagować na potrzeby
wym kierunkiem naszej działalności.
biorstwo związane tak ściśle z górnicrynku w zakresie prac
Jej celem jest prezentatwem. Z jednej strony nasze „górnicze”
badawczo-pomiarocja osiągnięć i wyników
doświadczenia badawcze, wiedza ekswych, w których nasze
prac naukowo–badawpercka, wypracowane techniki i metodoświadczenie może
czych,
praktycznych
dyki pomiarowo-badawcze szerokiego
być przydatne. Pomyrozwiązań technicznych
spektrum urządzeń mechanicznych
słem, który już realizui organizacyjnych w zai elektrycznych są niezwykle cenione
Centrum Badań
jemy, jest działalność
kresie rewitalizacji tereprzez inne branże nie mające wiele,
i Dozoru Górnictwa
zespołu marketingownów zdegradowanych.
albo nic wspólnego z przemysłem wyPodziemnego
ców, którzy pracują w
Tematem przewodnim
dobywczym. Z drugiej strony potenSp. z o.o.
terenie. Ich zadaniem
jest przekształcanie tecjał naszego personelu oraz zaplecze
www.cbidgp.pl
jest poszukiwanie norenów zniszczonym w
laboratoryjne umożliwiają na rozwiwych rynków zbytu – firm, którym
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janie innych kierunków działalności
możemy zaoferować nasze usługi. To
przestrzeń publiczną, przywracanie
związanych z badaniami środowiska
jest pierwszy punkt. Naszym drugim
im funkcji gospodarczych, społecznaturalnego, środowiska pracy, od kilpomysłem, który chcemy realizować
nych, kulturalnych. Spotkanie eksku miesięcy prowadzimy badania żywod 2016 r., jest utworzenie w firmie
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Podczas IX Międzynarodowej Kon–
ferencji Innowacyjne Rozwiązania
Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych
– „REVITARE 2015” –
przedstawił Pan refe–
rat „Przywracanie te–
renów zdegradowanych do użytku społeczno–gospodarczego”. Skąd taki temat
referatu?
– Rewitalizacja terenów zdegradowanych to bardzo interesujące zagadnienie
z punktu widzenia
współczesnego świata.
Jest ono szczególnie
ważne dla Śląska –
naszego regionu, który przez wiele lat był
kojarzony z przemysłem wydobywczym
degradującym tereny,
na których była prowadzona eksploatacja.
Katowice są jednak
przykładem na to, że
takie tereny miejskie
można odzyskiwać. Od 2007 roku
miasto prowadzi lokalny program
rewitalizacji. Widać jego efekty –
niedawno otworzone Muzeum Śląskie stanowi przykład nowoczesnej
rewitalizacji; nowoczesny budynek
użyteczności publicznej powstał
na terenach dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Dzisiaj
Muzeum jest częścią Strefy Kultury
– nowego symbolu miasta. Międzynarodowe Centrum Kongresowe
oraz siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia wraz
z Muzeum Śląskim stają się miejscem najważniejszych wydarzeń
w regionie.
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Dlaczego rewitalizacja jest taka
Jakie znaczenie dla Haldex SA ma
ważna w planowaniu nowoczesnej
udział w konferencji „Revitare 2015”?
przestrzeni miejskiej?
– Od kilku lat wspie– Rewitalizacja terenów poprzemyramy konferencje dosłowych jest o tyle istotna, że możlityczące
problemów
wości gospodarowania przestrzenią
rewitalizacji terenów.
są ograniczone. Tereny poprzemyTak było w roku ubiesłowe po odpowiedniej rewitalizacji
głym – tak jest rówmogą pełnić funkcję przestrzeni punież w bieżącym roku.
blicznej. Atrakcyjna lokalizacja taKonferencja „Revikich terenów zachęca do podobnych
tare 2015” jest dla nas
działań.
szczególnie ważna –
Na Śląsku mamy wiele terenów
bowiem udział w niej
poprzemysłowych, na których dziajest inwestycją w wiełalność kopalni została zakończona
dzę. W Chorzowie
kilkanaście lat temu. W ciągu tego
zebrali się naukowcy
okresu tereny zyskały nowe walory
z całego świata, którzy
krajobrazowo–przyrodnicze. Zróżprzedstawiali wyniki
nicowana topografia terenu, stawy
swoich prac badawpokopalniane, bogata flora i fauna
czych. Moim zdaniem
predestynują ten obszar do zagospojest to wspaniała inidarowania go funkcjami rekreacyjcjatywa, która pozwala
nymi.
wspierać innowacyjne
W 2013 r. na terenie KWK Szomrozwiązania wykorzybierki w Bytomiu powstało pole
stywane w regionie.
golfowe. To doskonały przykład
Od początku naszej
wykorzystania potencjału zdegradziałalności troszczy–
dowanych, górniczych terenów. To
my się o stan środowipierwszy klub golfowy w Polsce,
ska i staramy się miniktóry w całości powstał na terenach
malizować negatyw–
pokopalnianych.
ny wpływ eksploatacji górniProdukty spółki Haldex stanowią
czej na otoczenie. Naukowcy
kompletne rozwiąza–
podczas
konferencji
nia do przeprowadzeprzedstawiali
różne
nia rekultywacji tere–
metody rewitalizacji
nów
poprzemysłoterenów zdegradowawych i atrakcyjnego
nych. Ich referaty były
zagospodarowania odniesamowicie inspiru–
Haldex SA
zyskanej przestrzeni.
jące. W 2015 r. zor–
pl. Grunwaldzki 8–10
Pomagamy przywraganizowano też kon40–951 Katowice
cać gruntom zde–
kurs dla młodych natel. +48 32 786 95 52
gradowanym lub zdeukowców i studentów;
fax +48 32 786 95 59
wastowanym wartości
pokazuje to, iż temat
użytkowe lub przyrewitalizacji jest zagadwww.haldex.com.pl
rodnicze.
nieniem, które wzbudza również zainteresowanie młoRozmawiał Janusz Pilszak
dych. To dobrze wróży na przyszłość.
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