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LEPSZE DROGI � LEPSZE ¯YCIE
Od 4  do 6 pa�dziernika 2006 w warszawskim Pa³acu Kultury i Nauki

odbywa³y siê IV Miêdzynarodowe Targi INFRASTRUKTURA i towarzy-
sz¹cy targom � Polski Kongres Drogowy. Podczas Targów zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs Ministra Transportu. W konkursie wziê³a udzia³ firma
Slag Recycling zdobywaj¹c g³ówn¹ nagrodê w kategorii materia³y dla dro-
gownictwa za grysy hutnicze i sjenitowe do mieszanek mineralno-asfal-
towych nawierzchni SMA. Organizatorzy konkursu podkre�lili bardzo
dobre parametry grysów Slag Recycling, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na
bezpieczeñstwo jazdy i krótsz¹ drogê hamowania.

Spó³ka Slag Recycling eksploatuje ha³dê ¿u¿li hutniczych sk³adowanych
w podkrakowskim Pleszowie (likwidacja) i ha³dê Huty Ko�ciuszko w
Chorzowie oraz ha³dê Huty Jedno�æ w Siemianowicach �l¹skich, przetwa-
rzaj¹c je na pe³nowarto�ciowe produkty. Od pa�dziernika br. jest rów-
nie¿ wy³¹cznym dystrybutorem Kopalni Sjenitu Przedborowa.

Nagrodê z r¹k Ministra Transportu Jerzego Polaczka w imieniu firmy Slag
Recycling odebra³a Renata Ród (druga od prawej).

Podczas ostatnich targów prezento-
wana by³a oferta z zakresu infrastruk-
tury drogowej, miejskiej i komunalnej
oraz bezpieczeñstwa i zarz¹dzania
ruchem. Swoje propozycje przedsta-
wia³y firmy wykonawcze, projektowe
i consultingowe oraz dostarczaj¹ce
sprzêt budowlany, a tak¿e materia³y i
surowce do budowy dróg. Przedsiê-

biorstwa prezentowa³y tak¿e rozwi¹-
zania  dotycz¹ce systemów zabezpie-
czeñ i zarz¹dzania ruchem, oznako-
wania pionowego i poziomego, tech-
nologii i osprzêtu infrastrukturalnego
oraz oprogramowania dla drogownic-
twa.  Targom towarzyszy³y liczne se-
minaria, prezentacje i konferencje dla
profesjonalistów.

� Program budowy dróg i autostrad
oparty na realnych planach rzeczowo-
finansowych, przewiduje wybudowa-
nie w ci¹gu 6 lat ok. 1200 km auto-
strad, ok. 1600 km dróg ekspresowych
oraz modernizacjê 2000 km dróg
rocznie. W 2013 roku d³ugo�æ sieci
dróg ekspresowych ma wynie�æ 1800
km, a d³ugo�æ autostrad 1729 km, a
zmodernizowane zostanie 75 proc.

Targi INFRASTRUKTURA 2006 � stoisko Slag Recycling.

sieci pozosta³ych dróg krajowych. Dla
realizacji tego programu, w latach
2007�2013 planowane jest wydanie
120 miliardów z³otych ze �rodków
krajowych, funduszy unijnych i miê-
dzynarodowych instytucji finanso-
wych. Zadaniem pañstwa w najbli¿-
szych latach powinno byæ pe³ne wy-
korzystanie wszystkich dostêpnych

�rodków przeznaczonych na rozwój
infrastruktury ze wszystkich mo¿li-
wych �róde³, w tym funduszy europej-
skich � zapowiedzia³ obecny na im-
prezie minister transportu Jerzy Po-
laczek.

Dzi� sama budowa dróg wydaje siê
zadaniem najprostszym. Najtrudniej-
szym � jest przygotowanie inwestycji.
O ile bowiem budowa trwa �rednio
dwa, trzy sezony budowlane, to jej
przygotowanie trwa zwykle kilka,
albo i kilkana�cie lat. By ten �tor
przeszkód� w procesie przygotowania
inwestycji zdecydowanie skróciæ,
przygotowane s¹ projekty zmian pra-
wa ochrony �rodowiska i zamówieñ
publicznych. Trwaj¹ prace nad pra-
wem budowlanym oraz przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Dobiegaj¹ koñca prace
nad nowelizacj¹ ustawy o szczegól-
nych warunkach prowadzenia inwe-
stycji w obszarze infrastruktury oraz
nad drogowymi spó³kami specjalnego
przeznaczenia. � Usprawniamy dzia-
³anie administracji pañstwowej ró¿-
nych szczebli. Nie mo¿e d³u¿ej byæ
tak, ¿e terminy administracyjne i pro-
ceduralne nie s¹ przestrzegane przez
organy administracji rz¹dowej wyd³u-
¿aj¹c proces podejmowania decyzji i
rozstrzygniêcia problemów. W tym
obszarze nast¹piæ powinno zdecydo-
wane zdyscyplinowanie organów ad-
ministracji w zakresie przestrzegania
ustawowych terminów. Wszystko po
to, by proces przygotowania inwesty-
cji drogowej trwa³ nie d³u¿ej ni¿ 2,
góra 3 lata � zapewniali przedstawi-
ciele ministerstwa transportu.

G³ównym zadaniem Polski jest do-
prowadzenie do tego, by nasz kraj
do�cign¹³ w budowie dróg Europê
Zachodni¹. Ma nam w tym pomóc
sama Unia. W swojej prezentacji pod-
sekretarz stanu w ministerstwie trans-
portu � Barbara Kondrat, poinfor-
mowa³a, ¿e zgodnie z zasadami unij-
nymi, w trzecim roku od przyznania
�rodków finansowych na realizacjê
SPOT (Sektorowy Program Operacyj-
ny Transportu), Polska powinna wy-
p³aciæ 85,5 mln euro. Do koñca wrze-
�nia Ministerstwo Transportu wyp³a-
ci³o beneficjentom ponad 92 mln
euro, czyli o 7 mln euro wiêcej ni¿
wymagana prze Komisjê Europejsk¹
kwota.

Lepsze drogi i infrastruktura drogo-
wa przek³adaj¹ siê na lepsze ¿ycie
obywateli i � poprzez rozwój trans-
portu � na rozwój gospodarczy kraju.
Przy okazji targów odby³ siê Polski
Kongres Drogowy pod has³em �Lep-
sze drogi � lepsze ¿ycie�. Wziê³o w
nim udzia³ wiele polskich i zagranicz-
nych firm drogowych, administracja
wszystkich szczebli, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, naukowcy i
in¿ynierowie oraz firmy i instytucje
zainteresowane szybkim rozwojem
infrastruktury drogowej w Polsce.

W trakcie kongresu uczestnicy roz-
mawiali o szansach, problemach, s³a-
bych i mocnych stronach rozbudowy
infrastruktury drogowej w Polsce.
Poruszano tematy zarz¹dzania sieci¹
dróg, bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go, regulacji prawnych i finansowych
zwi¹zanych z wybudowaniem sieci
autostrad, dróg ekspresowych i popra-
wy stanu obecnych dróg krajowych i
zwiêkszenia bezpieczeñstwa jazdy.
Bezpieczeñstwu na drogach zosta³a
podczas INSFRASTRUKTURY 2006
po�wiêcona  konferencja �Szansa po-

prawy bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego w Polsce� � przygotowana
przez Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego. Mówiono o mo-
dernizacji i utrzymaniu dróg pod k¹-
tem bezpieczeñstwa jazdy, zarz¹dza-
nia ruchem, i budowy oko³odrogowej
infrastruktury (telefonów alarmowych
przy autostradach i drogach szybkie-
go ruchu, o�wietlenia dróg i mostów,
stacji benzynowych, myjni i gara¿y,
zatok parkingowych, miejsc postojo-
wych, ogrodzeñ, balustrad, biur pro-
jektowe, ekrany d�wiêkoszczelne).

ttt
Droga jest wielowarstwow¹ kon-

strukcj¹ i od tego, z jakich materia-
³ów jest wykonana zale¿y komfort i
bezpieczeñstwo jazdy, a tak¿e jej
trwa³o�æ w czasie. Dlatego firmy pro-
jektuj¹ce i wykonuj¹ce drogi powin-
ny wybieraæ materia³y o najlepszych
parametrach aby nawierzchnia jak
najd³u¿ej pozosta³a równa, szorstka,
a woda podczas deszczu zosta³a szyb-
ko odprowadzona.

Grysy produkowane z ¿u¿li hutni-
czych oraz sjenitowych z kopalni w
Przedborowej, s¹ znakomitym dodat-
kiem do mieszanki asfaltowej. Maj¹
wysok¹ odporno�æ na polerowanie, a
to wp³ywa na podnoszenie szorstko�ci
warstwy jezdnej, skrócenie drogi ha-
mowania samochodu i bezpieczeñ-
stwo jazdy � dodaje Renata Rod ze
Slag Recycling.

Do innych zalet grysów Slag Recyc-
ling mo¿emy zaliczyæ: odporno�æ na
koleinowanie, doskona³¹ przyczep-
no�æ do asfaltu, mrozoodporno�æ i
wodoprzepuszczalno�æ.

Slag Recycling od niedawna jest
wy³¹cznym dystrybutorem grysów
sjenitowych pochodz¹cych z kopalni
kruszywa w Przedborowej. Ten ciem-
ny naturalny kamieñ, podobny do gra-
nitu, popularny jest w Niemczech, ale
i coraz czê�ciej u¿ywany jest tak¿e na
polskich placach budów i do ok³ada-
nia elewacji budynków. W Krakowie
wykonano z niego m.in. nawierzchniê
Placu Bohaterów Getta.

W minionym tygodniu rozegrany
zosta³, na zakoñczenie sezonu pi³kar-
skiego, turniej OLDBOYS 2006.
Niestety, swój udzia³ zg³osi³y tylko
cztery dru¿yny i zagrano �ka¿dy z
ka¿dym�. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza-
³a siê reprezentacja KOLHUTU, któ-
ra po zwyciêstwach nad dru¿ynami
PROFILU i COS-u zremisowa³a bez-

KOLHUT Z PUCHAREM OLDBOYS 2006
bramkowo z zespo³em PPU ZA. Ten
z kolei zwyciê¿y³ wymienione dru¿y-
ny i o zwyciêstwie w turnieju zdecy-
dowa³y rzuty karne. Te lepiej i z
wiêkszym szczê�ciem wykonali za-
wodnicy KOLHUTU i oni zostali
zwyciêzcami. Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna PPU ZA, natomiast w me-
czu o trzecie miejsce COS okaza³ siê

lepszy od reprezentacji PROFILU.
Najlepszym bramkarzem turnieju
okaza³ siê  Robert Król z ZA. Na-
tomiast najlepszym zawodnikiem
wybrano Artura Sêdka z Profilu.
Króla strzelców �ustrzeli³� Dariusz
Oraczewski, z Kolhutu,  a najstar-
szym zawodnikiem turnieju by³ Ry-
szard Kulig reprezentuj¹cy COS.

Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali
pami¹tkowe statuetki, a wszystkie
dru¿yny uhonorowane zosta³y okaza-
³ymi pucharami.

Dru¿yna Kolhutu gra³a w sk³adzie:
Czes³aw Str¹czek, Adam D³ugosz,
Marek Nowak, Pawe³ Rosiek, Ma-
riusz Kortylewski, Dariusz Habel,
Wies³aw Piotrowski, Dariusz Ora-
czewski, Grzegorz Gorczyca, Miro-
s³aw Dzikowski.

14 pa�dziernika o godz. 9.30 w
Sali sportowej DMR w os. Stalo-
wym rozegrany zostanie turniej te-
nisa sto³owego z cyklu GRAND
PRIX o Puchar TKKF przy Mittal
Steel Poland  w Krakowie.

GRAND PRIX
W TENISIE STO£OWYM


