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G£OS SPÓ£EK HUTNICZYCH

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

BIURO TURYSTYCZNE �UNIHUT�
�UNIHUT� S.A. Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne zaprasza od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 9.00 do 15.00. Centrum Administracyjne PHS-HTS budynek
�S�, klatka D, pok. 125 A. Tel. (012) 644-46-66, wewn. 41-22, lub tel./fax
644-68-16, e-mail: bt.unihut@mail.hts.com.pl

WYRÓ¯NIENIE DLA KRUSZYW SLAG RECYCLING

Z �UNIHITEM� DO TRÓJMIASTA

WAKACJE Z �GALEONEM�
Przypominamy pracownikom Mittal Steel i spó³ek, ¿e w biurze mo¿na wy-

kupiæ skierowanie na kolonie na takich samych zasadach jak rok temu �
zaliczka, za�wiadczenie do funduszu socjalnego, dop³ata.

POLSKIE MORZE
Obóz rowerowo-p³ywacki w SIEL-

PI, w �WIÊTOKRZYSKIEM.  Tur-
nus trwa od 16 do 29 lipca 2006 r.
CENA: 899 z³.

£EBA � kolonia letnia � 16 dni,
turnus: 8.07. � 23.07.2006 r. CENA:
1145 z³.

KO£OBRZEG � kolonia letnia �

16 dni, turnus: 1.08. � 16.08.2006 r.
CENA: 1150 z³.

GÓRY
SZCZAWNICA ZDRÓJ � kolonia

i obóz m³odzie¿owy (13 dni) � tur-
nus: 22.07.� 3.08.2006 r.

Cena: 889 z³.
KORBIELÓW � BESKID ¯Y-

WIECKI � kolonia i obóz m³odzie-

BIURO PODRÓ¯Y �GALEON�
Biuro Podró¿y �GALEON�, 31-959 Kraków, os. Górali 5.
Telefon (012) 642-26-20, tel. kom. 606-394-103. Tel. przez

centralê HTS: 644-46-66 wewn. 57-60, www.galeon.kra-
kow.pl, e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

Pozosta³y jeszcze ostatnie miejsca na
wycieczkê do Trójmiasta. Wyjazd w
czwartek � 8 czerwca, powrót � 11
czerwca br. W programie: przejazd
przez Ciechocinek, w pi¹tek � zwiedza-
nie Gdañska (Stare Miasto, D³ugi Targ,

Firma SLAG RECYCLING
Kraków otrzyma³a wyró¿nienie w
konkursie organizowanym pod-
czas dwunastej edycji Miêdzyna-
rodowych Targów Budownictwa
Autostrada Polska w Kielcach za
�Kruszywa do odwodnieñ dróg i
zastosowañ hydrotechnicznych�.
Organizatorzy konkursu szczegól-
nie podkre�lili w³a�ciwo�ci filtra-
cyjne kruszyw Slag Recycling,
dziêki czemu doskonale nadaj¹ siê
one do odprowadzania nadmiaru
wody.

Wszyscy kierowcy, którzy korzysta-
j¹ z dróg nieposiadaj¹cych odwodnie-
nia, wiedz¹ jak to niekorzystnie wp³y-
wa na bezpieczeñstwo jazdy � nieste-
ty w Polsce i w Krakowie tych dróg
jest wiele. Nowo budowane drogi w
tym wzglêdzie s¹ bardziej komforto-
we i bezpieczne. Na to, jak dobry jest
system odwodnienia drogi, w du¿ej
mierze wp³ywaj¹ w³asno�ci kruszyw

Wiadukt nad ulic¹ Wielick¹ zosta³ wykonany ca³kowicie z kruszyw wypro-
dukowanych w firmie Slag Recycling. Po kilku latach nawierzchnia wiaduk-
tu jest w doskona³ym stanie.

¿owy (13 dni), turnus: 30.07.�
11.08.2006 r. Cena: 899 z³.

KACWIN � PIENINY � kolonia
letnia i obóz m³odzie¿owy �Z AN-

GIELSKIM NA WESO£O� � (14
dni) � turnus: 17.07. � 30.07.2006 i
30.07 � 12.08.2006 r. CENA: 889 z³.

«««
KOLOROWA OFERTA JEST

JU¯ NA NASZEJ STRONIE IN-
TERNETOWEJ!!!

stosowanych przy budowie systemu
odwodnieñ.

� Nasze kruszywa, posiadaj¹ znako-
mite w³a�ciwo�ci filtracyjne,  zapew-
niaj¹ce szybkie odprowadzenie wody
z powierzchni jezdni. Inn¹ równie¿
wa¿n¹ cech¹ jest brak zanieczyszczeñ
ilastych, dziêki czemu kruszywa hut-
nicze nie ulegaj¹ zamuleniu (w po-
równaniu z drena¿em wykonanym
technologi¹ tradycyjn¹). co pozwala
zmniejszyæ koszty budowy i eksploata-
cji.

Bardzo dobrym przyk³adem w³a�ci-
wego zastosowania naszych  kruszyw
i grysów jest po³udniowa obwodnica
miasta Krakowa, ul. Wita Stwosza,
jak równie¿ wiadukt nad ulic¹ Wielic-
k¹. Drogi te wykonano z wiêkszo�cio-
wym udzia³em naszych produktów i
po kilku latach eksploatacji nadal
znajduje siê z znakomitym stanie �
podkre�la Renata Ród z Dzia³u Mar-
ketingu Slag Recycling.

W³a�ciwie wykonane odwodnie-
nie drogi polepsza stan bezpie-
czeñstwa jazdy i ma równie¿ du¿y
wp³yw na tej trwa³o�æ, czyli de-
strukcje po okresie zimowym, a to
wp³ywa na zmniejszenie kosztów
jej eksploatacji.

Kruszywa Slag Recycling spe³-
niaj¹ wszelkie wymogi wymienio-
ne w normach europejskich doty-
cz¹ce kruszyw mineralnych. S¹
one równie¿ ekologicznie bez-
pieczne.

Promocji zastosowania kruszyw
hutniczych w hydrotechnice i od-
wodnieniach by³ po�wiêcony wy-
strój stoiska spó³ki Slag Recycling
na targach w  Kielcach. Elemen-
tem dekoracyjnym by³ model
skarpy wzmocnionej �gabionami�
� (koszami wype³nianymi kruszy-
wem), co zapobiega osuwaniu siê
skarpy na drogê. Na stoisku Slag
prezentowano tak¿e makietê prze-

kroju konstrukcji drogi oraz geo-
kratê. Geokraty pe³ni¹ funkcjê
wzmocnienia s³abych pod³o¿y
gruntowych i konstrukcji skarp i
nasypów. Geokraty maj¹ coraz
wiêksze zastosowanie przy remon-
tach dróg, parkingów, �cie¿ek ro-
werowych, budowie wa³ów prze-
ciwpowodziowych oraz ochrony
linii brzegowych nadbrze¿y.

«««
Dwunasta edycja Miêdzynarodo-

wych Targów Budownictwa Dro-
gowego AUTOSTRADA-POL-
SKA odby³a siê pod honorowym
patronatem Ministra Transportu i
zgromadzi³a 630 wystawców z 21
krajów: Austrii, Belgii, Bia³orusi,
Czech, Danii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Korei, Luk-
semburga, Niemiec, Portugalii,
S³owacji, Szwecji, Turcji, Ukrainy,
USA, Wielkiej Brytanii, W³och,
Polski. Targi AUTOSTRADA-
POLSKA to jedna z najwiêkszych
imprez tej bran¿y w Europie.

Tegoroczne targi AUTOSTRADA-
POLSKA by³y rekordowe zarówno
pod wzglêdem liczby wystawców, jak
i pod wzglêdem wielko�ci ekspozycji.
Wystawa zajê³a powierzchniê 19 000
metrów kwadratowych netto i by³a o
60 proc. wiêksza ni¿ ubieg³oroczna.
Rz¹d prowadzi prace nad projektami
programów operacyjnych �Infrastruk-
tura i �rodowisko� oraz �Rozwój
Wschodniej Polski�, a tak¿e nad pro-
jektami 16 programów operacyjnych
rozwoju regionalnego. We wszystkich
tych programach na inwestycje trans-
portowe przeznaczone zostan¹ ol-
brzymie �rodki. Do 2013 roku ze
�rodków unijnych planowana jest bu-
dowa 500 kilometrów autostrad i
1500 kilometrów dróg ekspresowych.
Podczas targów AUTOSTRADA-
-POLSKA swoj¹ ofertê przedstawi³y
najwiêksze firmy zwi¹zane z budow-
nictwem drogowym, in¿ynieri¹ ruchu
oraz bezpieczeñstwem drogowym.

Targom towarzyszy³y konferencje:
m.in. �EKO-MOST 2006 � trwa³e

obiekty mostowe w �rodowisku� or-
ganizowana przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Zwi¹zek Mostowców
RP, Polsk¹ Izbê Konstrukcji Stalo-
wych, konferencja na temat: �Mo¿li-
wo�ci uzyskania wsparcia finansowe-
go dla samorz¹dowych projektów po-
prawy bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego� pod patronatem Ministra
Transportu, seminarium �Drogi beto-
nowe � uzasadnione rozwi¹zanie�
oraz seminarium �Rola i miejsce pro-
ducentów maszyn, urz¹dzeñ i mate-
ria³ów budowlanych w dzia³aniach na
rzecz rozwoju polskiej sieci drogo-
wej�, którego organizatorem by³o
Stowarzyszenie Polski Kongres Dro-
gowy.

Obok firmy Slag Recycling wyró¿-
nienia i medale  Targów AUTO-
STRADA 2006 otrzyma³y firmy pro-
dukuj¹ce maszyny i urz¹dzania stoso-
wane przy budowie dróg tj. BUMAR,
WARYÑSKI TRADE Warszawa,
OTTENSTEN POLSKA � Szcze-
cin...

Fontanna Neptuna, ratusz, Dwór Artu-
sa, D³ugie Podbrze¿e, Westerplatte, ka-
tedra w Oliwie z koncertem. W sobotê
zwiedzanie Gdyni (bulwar Nadmorski,
statki ORP B³yskawica, Dar Pomorza,
Akwarium) oraz Sopotu. W niedzielê �

wyjazd do Krakowa, po drodze � zwie-
dzanie zamku w Malborku. Cena dla
pracowników Mittal Steel Poland � 180
z³, dla zwi¹zkowców � 160, dla emery-
tów i rencistów Mittal Steel � 205, dla
pozosta³ych osób � 320.

Stoisko Slag Recycling na targach w Kielcach

Odwodnienia dróg i hydrotechnika


