
Konferencja: „Trwa∏e i bezpieczne drogi w gminach“

W wielu regionach Polski mo˝na zauwa˝yç zdecydowanà popraw´ infrastruktury
drogowej. Powsta∏y nowe drogi w gminach, w wiele miejsc mo˝na dojechaç wygod-
niej i szybciej, ale przed specjalistami do spraw budowy dróg jest jeszcze du˝o pra-
cy. Dlatego firma Slag Recycling zorganizowa∏a konferencj´ poÊwi´conà gminnym
inwestycjom drogowym. Wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele wielu ma∏opolskich, Êlà-
skich i podkarpackich gmin. Tematyka konferencji w du˝ej mierze dotyczy∏a roli kru-
szyw w budownictwie drogowym oraz doÊwiadczeƒ z u˝yciem grysów do mas mine-
ralno–asfaltowych.

W Polsce pozytywnie zmienia si´ opinia o zastosowaniu kruszyw sztucznych i na
wielu inwestycjach sprawdzi∏y si´ one doskonale, obni˝ajàc koszty póêniejszego
utrzymania dróg. Podczas konferencji, firma Slag Recycling, b´dàca najwi´kszym do-
stawcà kruszyw sztucznych w Polsce, omówi∏a wiele przyk∏adów wykorzystania tego
rodzaju kruszyw, na przyk∏ad do budowy ulicy Wita Stwosza w Centrum Krakowa, uli-
cy Ksi´dza Tisznera, obwodnicy Wadowic, Rzeszowa i wielu innych.

W inwestycjach drogowych koszt kruszyw wraz z transportem waha si´ w grani-
cach 20–40 procentach. Wielu przedstawicieli gmin kojarzy∏o produkty firmy z kru-
szywem wielkopiecowym, które jest doskona∏ym materia∏em na podbudowy drogo-
we. Natomiast referat dotyczàcy grysów Slag Recycling, których parametry sà zbli˝o-
ne do bazaltu pokaza∏, i˝ koszty budowy dróg w rejonach ubogich w kruszywa, np.
rejon województwa podkarpackiego mo˝na zmniejszyç omijajàc wysokie koszty
transportu kruszywa z odleg∏ych regionów. Kruszywa uzyskane z przekruszenia ˝u˝la
stalowniczego wykazujà ponadto du˝à odpornoÊç na polarowanie (PSV=74), zapew-
niajàc u˝ytkownikom dróg krótszà drog´ hamowania, a tym samym wi´ksze bezpie-
czeƒstwo.

W konferencji, jako wspó∏organizatorzy, wzi´li równie˝ udzia∏ przedstawiciele
Ma∏opolskiego Centrum Informacji Europejskiej, którzy zaprezentowali sposoby po-
zyskiwania funduszy Unii Europejskiej dla gmin. Projekty przygotowane przez przed-
stawicieli gmin muszà spe∏niaç wiele kryteriów, aby wnioski zosta∏y rozpatrzone po-
zytywnie. Dlatego te˝ podczas spotkania niejednokrotnie zwracano uwag´ na ogra-
niczenia czasowe. 

W drugiej cz´Êci konferencji zosta∏ poruszony temat rekultywacji terenów po
przemys∏owych. O doÊwiadczeniach brytyjskich w tym zakresie opowiedzia∏a 
Anna BanaÊ – prezes Slag Recycling. 
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