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Z MY�L¥ O �RODOWISKU

PRACOWITY JAK... POLAK

Jeszcze do koñca wakacji bêdzie
mo¿na skorzystaæ z sobotnich wy-
cieczek na baseny termalne na
S³owacjê organizowanych przez
biuro Podró¿y GALEON. Ciesz¹
siê one sporym zainteresowaniem.

Wyjazd z NOWEJ HUTY o godz.
7.00 (parking przed d. kinem ��wia-
towid�). Przejazd przez przej�cie
graniczne w Chy¿nem do Trsteny �

WEEKEND NA ORAWICACH
ZAKUPY. K¹piel w basenach z lecz-
nicz¹ wod¹ mineraln¹ z gor¹cych
�róde³, a dla chêtnych spacer jedn¹
z malowniczych dolin tatrzañskich,
np. przepiêkn¹ Dolin¹ Juraniow¹.
Planowany powrót do NOWEJ
HUTY ok. godz. 19.00. CENA: 26
z³ od osoby.

Po szczegó³owe oferty zapraszamy
do siedziby GALEONU od ponie-

dzia³ku do pi¹tku w godz. 10.30 �
17.00, Kraków, os. Górali 5 (bud.
O�rodka Kultury C.K. Norwida i
kina �Sfinks�), tel./fax: (012) 642-
26-20, tel. komórkowy 0606-394-
103, przez centralê HTS: 644-95-00
wew. 57-60.

Informacje równie¿ na stronie in-
ternetowej: www.galeon.krakow.pl

E-mail: galeon@galeon.krakow.pl

Jak wykorzystaæ odpady?

Przy drodze wyjazdowej w stronê Sandomierza, w s¹siedztwie kra-
kowskiej huty znajduje siê rejon ha³d i odstojników szlamów poprze-
mys³owych. Przez lata odpadów sk³adowanych w tym rejonie przyby-
wa³o. Od czasu, gdy na pohutnicze ha³dy ¿uzlowe wesz³y firmy zajmu-
j¹ce siê przerobem ¿u¿li na kruszywa dla drogownictwa: Slag Recyc-
ling i MADROHUT, sk³adowiska te malej¹. Ale huta to nie jedyny �pro-
ducent� odpadów przemys³owych w Krakowie.

Na terenie Krakowa wytwarzanych
jest �redniorocznie 2,45 mln Mg
odpadów przemys³owych, w tym
643 tys. Mg niebezpiecznych. Np.
w 2001 roku w Krakowie wytwo-
rzono oko³o 2332,7 tys. Mg odpa-
dów przemys³owych oraz 170 tys.
Mg odpadów komunalnych. Przed-
stawione dane opracowano na pod-
stawie kart aktualizacji danych o
odpadach oraz o sk³adowiskach od-

padów przemys³owych przesy³anych
przez zak³ady produkcyjne oraz
spó³ki i firmy do Ma³opolskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska.

Najwiêksze ilo�ci odpadów po-
wsta³y w wyniku prowadzonej dzia-
³alno�ci w zakresie: energetyki i
hutnictwa ¿elaza i stali � powy¿ej
60 proc., przemys³u chemicznego �
powy¿ej 13 proc., z przeróbki ropy

naftowej � powy¿ej 7 proc., z likwi-
dacji i neutralizacji odpadów oraz z
oczyszczania �cieków �  powy¿ej 2
proc., budownictwa, remontów i de-
monta¿u � powy¿ej 2,3 proc.

Spróbujmy odpowiedzieæ na pyta-
nie, co siê dzieje z odpadami. Oka-
zuje siê, ¿e dzisiaj s¹ one w coraz
wiêkszym stopniu wykorzystywane
do dalszego przerobu. I tak popio³y
i ¿u¿le hutnicze i energetyczne s¹
przerabiane niemal w ca³o�ci i tyl-
ko niewielka czê�æ jest deponowa-
na na sk³adowiskach odpadów prze-
mys³owych. Jednym z najczêstszych
zastosowañ tego typu odpadów jest
przerobienie ich na kruszywo do
budowy dróg. Przyk³adem s¹ tu
dwie spó³ki pozyskuj¹ce surowiec z

dawnych ha³d ¿u¿lo-
wych dawnej Huty
im. T. Sendzimira,
Slag Recycling �
dzia³aj¹ca na ha³dzie
pleszowskiej i Madro-
hut � eksploatuj¹ca
star¹ ha³dê w Rusz-
czy.

Natomiast  Elektro-
ciep³ownia Kraków
S.A. w ca³o�ci wyko-
rzystuje      gospodar-
czo swoje popio³y i
¿u¿le.

Jedn¹ z grup odpa-
dów, z którymi mamy
do czynienia w Kra-
kowie, s¹ odpady z
budowy, remontów i

W zesz³ym roku polski pracownik
najemny po�wieci³ pracy 1984 godzi-
ny � najwiêcej w du¿ych i �rednich
krajach europejskich. Niemal równie
pracowici byli Czesi, którzy jednak
pracowali o 102 godziny mniej ni¿
Polacy, oraz Grecy � o 173 godzin
krócej. Bardziej pracowici od nas byli
Po³udniowokoreaczycy, którzy spêdzi-
li przy pracy 2390 godzin.

Je¿eli spojrzeæ na miêdzynarodowe

NOTOWANIA BENZYNOWE
Specjali�ci mówi¹, ¿e du¿y wp³yw na ceny bary³ki ropy naftowej, a w konse-

kwencji � ceny na stacjach benzynowych ma  popyt na paliwa na rynku chiñ-
skim, gdzie ro�nie gwa³townie liczba samochodów. Na naszych polskich stacjach,
mimo zwy¿ek cen ropy na gie³dzie, na razie ma³e obni¿ki. Za tankowanie na
stacji benzynowej Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego po³o¿onej we-
wn¹trz krakowskiej huty za litr benzyny zap³acimy 3,79 z³ (a wiêc mniej ni¿ w
ub. tygodniu) a litr oleju napêdowego kosztuje 3,18 z³.

Najtaniej w hutniczej stacji

Kto w Europie pracuje najwiêcej? Okazuje siê, ¿e najbardziej pra-
cowitymi narodami Europy s¹ Polacy, Czesi i Grecy. Pracuj¹ oni
ponad 1900 godzin w roku.

dane, to za Polakami plasuj¹ siê Mek-
sykanie (1984 godziny pracy w roku,
nastêpnie Czesi, Japoñczycy (1828
godzin), Grecy, Wêgrzy  i Amerykanie
(po 1777), S³owacy (1770), Irlandczy-
cy (1740), Portugalczycy (1675), Bry-
tyjczycy (1652), Finowie (1596), Ir-
landczycy (1541), Austriacy (1481),
Francuzi (1393), Niemcy (1362) i Ho-
lendrzy (1323 godziny).

Na ³¹czny czas zatrudnienia sk³ada

siê nie tylko etat (czy tak jak to czê-
sto w Holandii � pó³ etatu), ale tak¿e
prace dodatkowe. Tych ostatnich naj-
chêtniej podejmuj¹ siê Irlandczycy
(1,7 godziny w tygodniu), gdy Polacy
� 1,3 godziny tygodniowo. Przeciêtny
Polak, je�li ju¿ ma pracê to najczê�ciej
pracuje na pe³nym wymiarze etatu.
Niepe³noetatowcy stanowi¹ u nas za-
ledwie 11,5 proc. zatrudnionych. W
Unii ten wska�nik wynosi 16,6 proc.
W roku ub. Polak w ci¹gu tygodnia
pracowa³ na etacie i dodatkowo 41,8
godziny w tygodniu. Praca zajmowa-
³a mu 43,4 tygodnia w roku. Na cho-

robowym przeciêtnie przebywali�my
tydzieñ.

W krajach dawnej Unii tygodniowy
czas pracy jest krótszy. Na ogó³ d³u¿ej
pracuje siê w krajach ubo¿szych. Po-
wody s¹ oczywiste, jest nimi chêæ do-
gonienia bogatszych s¹siadów.

Polski pracownik jest wci¹¿ o po³o-
wê mniej wydajny ni¿ jego kolega w
starej Unii. To samo choæ w ró¿nym
stopniu dotyczy innych pañstw z re-
gionu Europy �rodkowo-wschodniej.
Ten dystans zmniejsza siê, ale i tak
pozostaje spory. W 1995 roku �rednia
wydajno�æ zatrudnionych w Polsce
odpowiada³a 42,5 proc. wydajno�ci w
ówczesnej Unii. W zesz³ym roku by³o
to ju¿ 50,2 proc., a przecie¿ i w Unii
w tym czasie wydajno�æ tak¿e ros³a.

Wêgrzy, Czesi i S³owacy s¹ tu od
nas lepsi. Polskê ci¹gnie w dó³ przede
wszystkim rolnictwo. �rednia wydaj-
no�æ pracy dla UE wynosi 100, dla
Luksemburga osi¹ga ona 131, dla
USA � 128. Mamy te¿  innych konku-
rentów � kraje ba³tyckie, w których
wydajno�æ pracy ro�nie szybciej ni¿ w
Polsce. W 2005 roku, jak przewiduje
Komisja Europejska, pracownicy es-
toñscy bêd¹ równie wydajni jak pol-
scy, a litewscy i ³otewscy � niewiele
mniej. Nasz po�cig za wydajno�ci¹
bêdzie trudny tak¿e z tego powodu, ¿e
poprzeczka ci¹gle idzie w górê. W
niektórych krajach starej Unii, jak w
Irlandii, jest ona niemal dwa razy
wiêksza ni¿ w Polsce.

Spó³ka Madrohut, obok eksploatacji ha³dy w Ruszczy, skupuje i przera-
bia gruz betonowy.

Slag Recycling niweluje ha³dê w Pleszowie i na bie¿¹co przerabia ¿u¿le
hutnicze...

demonta¿u  obiektów budowlanych
oraz drogowych. I one s¹ w coraz
wiêkszym stopniu wykorzystywane
gospodarczo. Niewielka pozosta³a
czê�æ jest deponowana na sk³adowi-
skach.

Tê now¹ mo¿liwo�æ � przerobu
gruzu budowlanego na kruszywa
� wykorzystuje od kilku lat spó³-
ka MADROHUT, która skupuje
gruz betonowy i zajmuje siê jego
przerobem.

Lato jest sezonem intensywnych
prac na ha³dach znajduj¹cych siê
przecie¿ pod go³ym niebem. Wyra�-
nie widaæ szczególnie w Ruszczy �
jak ha³da maleje. Nieco mniej jest to
z zewn¹trz widoczne w przypadku
ha³dy pleszowskiej, która jest eks-

ploatowana �od wewn¹trz�, by by³o
to jak najmniej uci¹¿liwe dla oko-
licznych mieszkañców. Z obu
miejsc ¿u¿li ubywa. A pozyskane w
ten sposób kruszywo trafia przede
wszystkim na drogi i place budów.

Dzisiaj na terenie miasta Krakowa
znajduje siê 7 sk³adowisk odpadów
przemys³owych, zajmuj¹cych  ³¹cz-
nie powierzchniê 279,5 ha. Cztery z
nich zlokalizowane w s¹siedztwie
huty maj¹ powierzchniê blisko 300
hektarów.

Na koniec roku 2001 by³o tam
zgromadzonych oko³o 53 804,9 tys.
Mg odpadów, z czego 94,2 proc. na
sk³adowiskach huty. By³y to g³ów-
nie popió³, ¿u¿el i szlamy.
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