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PRZYK£AD IDZIE Z ANGLII
Co bêdzie w miejscu po pleszowskiej ha³dzie?

W imieniu PTS SA serdecznie przepraszamy Rodzinê i wszystkich
Uczestników pogrzebu Mieczys³awa Pieszczyñskiego, mieszkañca
os. Piastów, wieloletniego pracownika krakowskiej huty, za niedo-
godno�ci i przykro�ci spowodowane opó�nieniem w podstawieniu
autobusu zamówionego do przewiezienia tych, którzy chcieli Zmar-
³emu towarzyszyæ w drodze na miejsce ostatniego spoczynku.

Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego S.A.

Zagospodarowanie terenów po-
przemys³owych staje siê problemem
nie tylko w Polsce. Dzi�, po wej�ciu
naszego kraju do Unii Europejskiej
jest to jeden z wa¿niejszych elemen-
tów dzia³añ dostoso-
wawczych. Temat ten
musi pozostawaæ w cen-
trum zainteresowania nie
tylko Ministerstwa �ro-
dowiska, ale tak¿e w³adz
wojewódzkich, samorz¹-
dowych i gminnych. W
samej tylko Ma³opolsce,
równie¿ w samym Kra-
kowie, takich miejsc jest
oko³o 2 tys. m.in. teren
wokó³ krakowskiej huty.
Jednak i tutaj poprzemy-
s³owy krajobraz ulega
zmianie. Jednym z przy-
k³adów rekultywacji te-
renu poprzemys³owego
jest likwidacja ha³d gór-
niczych i hutniczych.
Pieni¹dze na przywraca-
nie gminie terenów zde-
gradowanych cywiliza-
cyjnie nie musz¹ byæ
problemem: w Ma³opol-
sce na dzia³ania w zakre-
sie rewitalizacji i rekul-
tywacji terenów zdegra-
dowanych, mo¿na wyko-
rzystaæ fundusze unijne.
Jednak¿e nadal te mo¿li-
wo�ci nie s¹ wykorzysty-
wane. Wynika to z braku
dobrych projektów, do�wiadczenia,
dobrych specjalistycznych firm, któ-
re umia³yby sobie poradziæ z tym za-
gadnieniem. Przy niedostatku do-
�wiadczeñ krajowych mo¿na oprzeæ
siê na przyk³adach innych krajów.

W Krakowie od 1998 roku, likwi-
dacj¹ tzw. nowej ha³dy krakowskiej
huty, nale¿¹cej dzi� do Mittal Steel
Poland, po³o¿onej w Pleszowie, zaj-
muje siê spó³ka Slag Recycling. Zo-
sta³a ona za³o¿ona miêdzy innymi
przez brytyjskich udzia³owców � fir-
mê St Paul�s. Ta ostatnia ma do-
�wiadczenie w likwidacji poprzemy-
s³owych degradacji terenu na terenie
Wielkiej Brytanii: w Pó³nocnej i
�rodkowej Anglii. Tereny te znane
s¹ z problemów zwi¹zanych z upad-
kiem przemys³u ciê¿kiego, wydo-
bywczego oraz znaczn¹ degradacj¹
�rodowiska naturalnego.

Zrekultywowane tereny po zak³adach Sodowych Solvay w Krakowie,
(powsta³o na nich m.in. centrum handlowe Zakopianka) przekonuj¹, w
jak u¿yteczny sposób, teren zniszczony przez przemys³ mo¿e byæ przy-
wrócony miastu.  Podobnie mo¿e byæ z drugiej strony Krakowa � w po-
przemys³owym obszarze Nowej Huty.

Z PO¯YTKIEM DLA NATURY
Materia³ jakim s¹ ¿u¿le hutnicze

okazuje siê byæ doskona³ym kruszy-
wem, z po¿ytkiem znajduj¹cym za-
stosowanie w wielu dziedzinach.

Kruszywa uzyskiwane z eksploatacji
hutniczych ha³d powszechnie u¿y-
wane s¹ w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej przede wszystkim do bu-
dowy dróg, parkingów i nasypów
(41 proc.), produkcji cementu (37
proc.), czy we³ny mineralnej. Podob-
ny trend powinni�my obserwowaæ w
Polsce.

Po wykonaniu wielu ekspertyz ha³-
dy i badañ prowadzonych przez nie-
zale¿ne laboratoria i instytuty ba-
dawcze stwierdzono, ¿e równie¿
¿u¿le Slag Recycling s¹ �wietnym
materia³em dla sektora budowlane-
go. Eksploatacja szpec¹cych krajo-
braz ha³d hutniczych i przetwarzanie
ich zawarto�ci na kruszywa ma rów-
nie¿ inny wa¿ny aspekt ekologiczny
jakim jest ograniczenie eksploatacji
z³ó¿ kruszyw naturalnych, które s¹
zasobem nieodnawialnym, Innym �

nie mniej wa¿nym aspektem � by³o
stworzenie konkurencyjnego cenowo
zaplecza kruszyw dla firm budow-
nictwa drogowego. Zaplecza, które
znajduje siê bardzo blisko, co w
�wietle czekaj¹cych nas w Ma³opol-
sce i Krakowie inwestycji drogo-
wych ma znaczenie niebagatelne,
gdy¿ koszty mog¹ byæ zmniejszone
o koszty transportu kruszyw z odle-
g³ych rejonów.

Kruszywo ze spó³ki Slag trafi³o i
trafia na krakowskie i ma³opolskie
drogi: na po³udniow¹ obwodnicê
miasta Krakowa, na budowê drogi
Chabówka � Rdzawa, ulic � Wita
Stwosza, Tischnera, obwodnicy Wa-
dowic, parkingów i dojazdów do
wielu hipermarketów tj. M1, Casto-
rama, Geant, Tesco, jak równie¿
u¿yto go przy modernizacji p³yty
Rynku G³ównego w Krakowie, pla-
cu Mariackiego czy modernizacji
Kopca Ko�ciuszki.

CO PO HA£DZIE?
Spó³ka Slag Recycling zajmuje siê

tzw. rekultywacj¹ techniczn¹ terenu
obejmuj¹cego 160 hektarów, bêd¹ce-
go sk³adowiskiem ¿u¿li hutniczych
powstaj¹cych jako produkt uboczny
w trakcie procesów produkcji surów-
ki ¿elaza i stali. Na ha³dzie, któr¹
zaczêto odk³adaæ w roku 1960, do

czasu rozpoczêcia jej aktywnej eks-
ploatacji przez Slag, zgromadzono
20 milionów ton ¿u¿li. Dzi� zebra-
no ju¿ po³owê ha³dy i 11 mln ton
¿u¿li opu�ci³o teren najwiêkszej
dzielnicy Krakowa � Nowej Huty.
Ze wzglêdu na wielko�æ eksploato-
wanego obszaru, jest to jedna z naj-
wiêkszych inwestycji proekologicz-
nych sektora prywatnego w Europie
Centralnej.

Jak bêdzie wygl¹da³
ten teren gdy ha³da zo-
stanie zebrana? O tym
zadecydowaæ musz¹
wspólnie: w³a�ciciel te-
renu, czyli Mittal Steel
Poland i Gmina Kra-
ków. Niew¹tpliwie pra-
cuj¹ca huta, nadal po-
trzebowa³a bêdzie
miejsca na czasowe se-
zonowanie ¿u¿li i ha³da
w bardzo ograniczo-
nym obszarze musi ist-
nieæ. Z kolei znany
urbanista prof. Stani-
s³aw Juchnowicz, jeden
z projektantów Nowej
Huty, najchêtniej w tym
miejscu widzia³by tere-
ny rekreacyjne. Tereny
wokó³ huty d³ugo pozo-
stawa³y bia³¹ plam¹ na
mapie podwawelskiego
grodu, a dzi� Miasto
Kraków nie ma obo-
wi¹zuj¹cego planu za-
gospodarowania. Jed-
nak¿e, niezale¿nie od
tego, tereny sk³adowa-
nia odpadów przemy-
s³owych powinny siê
stopniowo przeobra¿aæ

i cywilizowaæ. Pomog¹ w tym nowe
technologie pozwalaj¹ce na wyko-
rzystanie coraz wiêkszej ilo�ci odpa-
dów, a dzia³alno�æ firm zdyscyplinu-
j¹ dodatkowe sankcje za zanieczysz-
czanie �rodowiska, które bêd¹ obo-
wi¹zywaæ od przysz³ego roku.

Pomys³ów na zagospodarowanie
odzyskanego z hutniczej ha³dy tere-
nu mo¿e wiêc byæ wiele. Mo¿na tu
siêgn¹æ choæby po przyk³ad Wielkiej
Brytanii, gdzie firma St Paul�s mo¿e
pochwaliæ siê zadziwiaj¹cymi osi¹-
gniêciami w zakresie przywrócenia
takich terenów pokopalnianych do
normalnego ¿ycia. Przyk³adem re-
kultywacji mo¿e byæ

CORTONWOOD W POBLI¯U
MIEJSCOWO�CI BARNSLEY
Tutaj dzia³aniami rekultywacyjny-

mi objêto obszar po kopalni wêgla
kamiennego wraz z ha³dami oraz z

PIELGRZYMKA DO RZYMU
S¹ jeszcze miejsca na PIELGRZYMKÊ DO RZY-

MU organizowan¹ przez Parafiê pod wezwaniem Naj-
�wiêtszego Serca Pana Jezusa i Biuro Podró¿y GALE-
ON.  Trasa: Kraków � Cieszyn � Padwa � Loreto � Ri-
mini � Asy¿ � Monte Cassino � Rzym � Watykan �
Wenecja � Kraków. Termin : 11 � 17 wrze�nia br. Cena

(przy min. 40 osobach p³ac¹cych) 489 z³ (p³atne przed
wyjazdem) i 125 EUR/od osoby (p³atne u pilota). Zapi-
sy: codziennie po po³udniu w parafii oraz w Biurze Pod-
ró¿y GALEON, Kraków os. Górali 55, Tel. (012) 642
26 20, tel. Kom. 606 394 103, przez centralê HTS 644
46 66 wewn. 57 60. Zapraszamy.

terenem koksowni. W sumie przy-
wrócono �do ¿ycia� 100 hektarów,
ska¿onego terenu. Projekt zrealizo-
wano we wspó³pracy z Agend¹ Rz¹-
dow¹ (English Partnership), do któ-
rej wnoszony by³ maj¹tek upad³ych
firm pañstwowych.

Firma St Paul�s opracowa³a szcze-
gó³owe studium wykonalno�ci pro-
jektu, pozyska³a �rodki finansowe w
znacznej mierze refundowane z fun-
duszy UE oraz � po rekultywacji te-
renu zajmowa³a siê prowadzeniem
inwestycji budowlanych.

Dzi� trudno uwierzyæ, i¿ tereny te
jeszcze 14 lat temu by³y ska¿one i
zdegradowane przez przemys³. W to
miejsce, na 20 ha powsta³o osiedle
� 600 domów mieszkalnych, 13 ha
zajmuje centrum handlowe (Morri-
son, Next, Matalan i inne) natomiast
na 13 ha zosta³y wybudowane po-
wierzchnie magazynowe, biurowe i
tereny przemys³owe. Rekultywacja
terenu oraz budowa parku trwa³a 12
lat w tym czasie zatrudnienie znala-
z³o tam 1250 osób (ok. 550 osób
znalaz³o zatrudnienie na obszarach
zrewitalizowanych, pozosta³e pracu-
j¹ dla firm powi¹zanych).

DONCASTER CARR
W DONCASTER

Tym razem celem inwestycji by³o
zagospodarowanie obszaru 20 hekta-
rów podmiejskich mokrade³ i nie-
u¿ytków. W wyniku prac melioracyj-
nych, porz¹dkowych a nastêpnie bu-
dowlanych powsta³o centrum han-
dlowe, centrum sportowo-rekreacyj-
ne, obiekty przemys³owe i biurowe
(oddano do u¿ytku 3251m2 po-
wierzchni biurowych). Zatrudnienie
w nowo powsta³ej strukturze znala-
z³o ok. 200 osób.

Z d³ugiej listy inwestycji zrealizo-
wanych przez firmê St. Paul�s mo¿e-
my jeszcze wymieniæ: Doncaster
Hungerhill, Dearne Valley Park,
Stella North Newcastle nad rzek¹
Tyne.

Najwa¿niejsze w dzia³aniach rekul-
tywacyjnych terenów zdegradowa-
nych przez cywilizacjê jest, by przy-
szli inwestorzy i firmy wchodz¹ce na
tak przygotowany teren mog³y siê
czuæ bezpiecznie. W przypadku fir-
my St. Paul�s tak jest, bowiem na
wszystkie rewitalizowane inwestycje
firma St. Paul�s udziela gwarancji, i¿
teren bêdzie ekologicznie czysty i
bezpieczny. A solidno�æ, du¿e do-
�wiadczenie firmy, a przede wszyst-
kim ju¿ zrealizowane projekty, s¹
najlepsz¹ gwarancj¹ dla banków,
które udzielaj¹ potrzebnych na ten
cel kredytów.

Tak zrobiono to w Anglii.


