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G£OS SPÓ£EK HUTNICZYCH

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

�HTS - STAL
HANDEL�
sp. z o.o.

n Wycieczki edukacyjne i zielone szko³y
n Wczasy
n Wycieczki objazdowe po Europie
n Tanie przewozy autokarowe i busy.
n Organizacja wycieczek integracyjnych
    dla zak³adów pracy i szkoleñ.

BIURO TURYSTYCZNE
�UNIHUT�

�UNIHUT� S.A. Zwi¹zkowe Biuro
Turystyczne zaprasza od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 9.00 do 15.00. Cen-
trum 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

LICHEÑ � dwudniowa wycieczka

14�15 maja, 25�26 czerwca
Cena dla pracowników: 45 z³, w cenie: przejazd

autokarem, kolacja, �niadanie, obiad, zwiedza-
nie Sanktuarium, ubezpieczenie

W sprzeda¿y ró¿norodne oferty
dla dzieci i m³odzie¿y w Polsce
i nie tylko...
l Kolonie i obozy nad morzem, w Bieszczadach, w

Kotlinie K³odzkiej, na Mazurach�.
l Kolonie i obozy jêzykowe, wyjazdy specjalistycz-

ne � z jazd¹ konn¹, tenisem, ¿eglowaniem,
warsztatami tanecznymi, aktorskimi i in.

l Obozy m³odzie¿owe w wiêkszo�ci krajów
Europy

l Wyprawy w �wiat czarowników, w poszukiwaniu
z³ota, i wiele innych

Zielone Szko³y: Pomorze,  Bieszczady, Podhale,
                         Beskid S¹decki i ¯ywiecki.
Zapraszamy po szczegó³ow¹ ofertê wyjazdów

BY DROGI GMINNE BY£Y
TRWA£E I BEZPIECZNE

WYJAZDY W OKRESIE BO¯EGO CIA£A
Konferencja Slag Recyclingu

Nie bez racji mówi siê dzi�, ¿e idea
samorz¹dno�ci najbardziej sprawdzi³a
siê w niewielkich miastach i gminach.
Tam prowadzonych jest najwiêcej in-
westycji, a urzêdnicy dobrze sobie ra-
dz¹ tak¿e w pozyskiwaniu na ten cel
dotacji z Unii Europejskiej. Jednym z
problemów do rozwi¹zania, jak¿e istot-
nym dla dalszego rozwoju gmin, s¹ nie-
w¹tpliwie drogi. Wiadomo, ¿e wiele z
nich nale¿y zmodernizowaæ, wiele no-
wych kilometrów dróg � wybudowaæ.
O wadze problemu �wiadczy frekwen-
cja na konferencji �Trwa³e i bezpiecz-
ne drogi w gminach�, zorganizowanej
27 kwietnia br. w Krakowie przez spó³-
kê Slag Recycling.

Do sali konferencyjnej hotelu Shera-
ton pod Wawelem przybyli przedstawi-
ciele wielu ma³opolskich gmin: m.in.
Miasta i Gminy O�wiêcim, Gminy Igo-
³omia-Wawrzeñczyce, Opatów, Alwer-
nia, Lanckorona, Niepo³omice, Zabie-
rzów, Spytkowice, Jerzmanowice,
Gdów, Wieliczka.

Budowa i przebudowa tysiêcy kilo-
metrów nowych tras komunikacyjnych,
miêdzynarodowych, krajowych i lokal-
nych, oznacza  wiêksze zapotrzebowa-
nie na materia³y do budowy. Na Zacho-
dzie od lat u¿ywa siê do tego celu kru-
szyw pozyskiwanych z odzysku, z prze-
robu hutniczych ha³d. Produkcj¹ takie-
go hutniczego kruszywa, doskona³ego

do budowy dróg zajmuje siê spó³ka
Slag Recycling, eksploatuj¹ca hutnicz¹
ha³dê w Pleszowie. St¹d w ostatnich
kilku latach dziesi¹tki tysiêcy ton kru-
szywa trafi³o ju¿ na ma³opolskie dro-
gi, doskonale zastêpuj¹c, a zarazem
oszczêdzaj¹c � kruszywa naturalne.

Lista rekomendacji inwestycji drogo-
wych, w których wykorzystano produkt
spó³ki Slag jest d³uga.  W�ród nich
znajduj¹ siê i budowa autostrady A-4
na odcinku Wirek-Gliwice, i moderni-
zacja drogi E4 Kraków-Targowisko,
przebudowa ulic ks. Tischnera  i Kal-
waryjskiej, Jasnogórskiej i Nowotar-
skiej, Grzegórzeckiej, remonty Klasz-
tornej i So³tysowskiej w Krakowie, mo-
dernizacja dróg Radymno-Korczowa,
Chabówka-Rdzawka, remonty ul. Mo-
drzewiowej i Czubinów w Wieliczce,
Krupówek w Zakopanem oraz wielu
dróg gminnych.

� Przed Gminami staje zadanie re-
montów dotychczasowych i budowy
nowych dróg. Chcieliby�my przybli¿yæ
gminom wiedzê na temat naszych pro-
duktów. Zaprosili�my te¿ przedstawi-
cieli Ma³opolskiego Regionalnego

Centrum Informacji Europejskiej, któ-
rzy zaprezentowali sposoby pozyskiwa-
nia funduszy z Unii Europejskiej dla
gmin. W przysz³o�ci zapewne coraz
wiêcej gmin bêdzie dla swoich inwesty-
cji proekologicznych pozyskiwaæ fun-
dusze unijne � po-
wiedzia³a nam Re-
nata Ród, specjali-
sta ds. marketingu
firmy Slag Recyc-
ling.

Kruszywa Slag
Recycling, dziêki
swym w³a�ciwo-
�ciom s¹ doskona-
³ym materia³em do
budowy autostrad,
dróg, parkingów,
nasypów, mog¹ s³u-
¿yæ do wype³niania
ubytków i wymiany
gruntu. Ich w³a�ci-
wo�ci pozwalaj¹ na uzyskanie wysokiej
no�no�ci dróg. S¹ wodoprzepuszczal-
ne i l¿ejsze od kruszyw naturalnych.

Mimo, i¿ kruszywa hutnicze na Za-
chodzie stosowane s¹ na szerok¹ skalê
od lat, to w kraju ich odbiór nie zawsze
jest pozytywny. Dlatego proces ich po-
wstawania od wielkiego pieca pocz¹w-
szy, a na przerobie  ¿u¿la na ha³dzie
skoñczywszy, charakterystykê i polskie
normy odno�nie materia³ów u¿ywa-

nych w drogownic-
twie, ich zmiany po
wej�ciu do Unii
E u r o p e j s k i e j ,
przedstawi³ W³a-
dys³aw Mostowik.
Nastêpnie, charak-
terystykê grysów
hutniczych u¿ywa-
nych jako dodatek
do wierzchniej
warstwy na-
wierzchni asfalto-
wych omówi³ Piotr
Sobczyñski. Grysy
� kolejny produkt

spó³ki Slag � maj¹ w³a�ciwo�ci porów-
nywalne do bazaltu. Mieszanki mine-
ralno-asfaltowe z dodatkiem grysów
charakteryzuj¹ siê nisk¹ �cieralno�ci¹,
mrozoodporno�ci¹ i wodoodporno�ci¹.
Poprawiaj¹ te¿ w³a�ciwo�ci antypo�li-
zgowe dróg.

Mimo, i¿ technologia odzyskiwania
¿u¿li hutniczych, z przeznaczeniem na
inwestycje drogowe jest jak najbardziej
wspó³czesna, materia³ ten sprawdza siê
tak¿e w obiektach i terenach zabytko-
wych. Podk³ad stabilizuj¹cy z kruszy-
wa Slagu zosta³ u³o¿ony pod p³yt¹ Ryn-
ku G³ównego i Placu Mariackiego. Po-
dobnie, u¿yto go do zabezpieczenia i
remontu Kopca Ko�ciuszki oraz przy
wymianie gruntu w rejonie centrum
kultury Solvay i Galerii Kazimierz.

Kruszywo ze Slag Recycling nadaje
siê równie¿ do zagêszczenia pod³o¿a,
tak¿e niestabilnego i grz¹skiego. Nim
zosta³y zagêszczone i utwardzone te-
reny parkingowe wokó³ dzisiejszego
centrum handlowego M-1 i innych hi-
permarketów: Plaza, Hit, Tesco, Geant,
a tak¿e � parkingi i dojazdy do Multi-
kina, parku Wodnego, Ikei i Castora-

my. Kruszywo uzyskane z przerobu
pleszowskiej ha³dy wykorzystano rów-
nie¿ do budowy parkingów w zak³a-
dach Philipa Morrisa.

Z kolei grysy hutnicze mog¹ byæ sto-
sowane tak¿e jako wype³nienie i pod-

sypka wokó³ rur kanalizacyjnych, a tak-
¿e � materia³ filtracyjny w oczyszczal-
niach �cieków.

Lista go�ci, przedstawiciele ma³opol-
skich gmin, którzy przybyli na konfe-
rencjê prezentuj¹c¹ produkty  Slag Re-
cyclingu �wiadczy o tym, ¿e Gminy
przygotowuj¹ siê do licznych inwesty-
cji. Jednocze�nie s¹ zainteresowane jak
najgospodarniejszym wydaniem pie-
niêdzy przeznaczonych na ten cel, co
w przypadku dróg przek³ada siê na
trwa³o�æ i bezpieczeñstwo. I jedno i
drugie � s¹ w stanie zapewniæ kruszy-
wa do budownictwa drogowego i gry-
sy hutnicze do nawierzchni asfaltowych
produkowane przez spó³kê � przeko-
nywali podczas prezentacji specjali�ci
ze Slag Recyclingu. Zwracano tak¿e
uwagê na inny, szerszy aspekt dzia³al-
no�ci spó³ki, który zamierza rozwijaæ.

� Byæ mo¿e wiele gmin zdecyduje siê
na rekultywacjê terenów, by odzyskaæ
je dla �rodowiska. Nasza firma �mat-
ka� grupa St. Paul Developement po-
siada do�wiadczenie w rekultywacji ob-
szarów poprzemys³owych w Wielkiej
Brytanii. Tam oko³o 400 hektarów te-
renów pogórniczych zosta³o przeobra-
¿onych na tereny mieszkalne i us³ugo-
wo-handlowe. Dzi� istotna dla przy-
sz³ych inwestorów bêdzie kwestia gwa-
rancji ekologicznych na �odzyskany�
teren, które daje  firma rekultywuj¹ca
teren. Te gwarancje bêd¹ podstaw¹ dla
banków i przysz³ych u¿ytkowników, ¿e
teren jest wolny od zanieczyszczeñ i ma-
teria³ów niebezpiecznych. Takiej rekul-
tywacyjnej dzia³alno�ci chcemy siê po-
dejmowaæ, rozszerzaj¹c ofertê firmy
Slag i opieraj¹c siê na do�wiadcze-
niach firm naszej grupy. I chcieliby�my
im w podejmowaniu tych zadañ poma-
gaæ � mówi Anna Bana� prezes zarz¹-
du Slag Recycling, która w swoim wy-
st¹pieniu przedstawi³a zebranym bry-
tyjskie do�wiadczenia  rewitalizacji te-
renów poprzemys³owych.

Slag Recycling jest jednym z najwiêk-
szych producentów kruszyw sztucz-
nych w Polsce. Obok ha³dy w Pleszo-
wie eksploatuje równie¿ ha³dê Huty
Ko�ciuszko w Chorzowie, przetwarza-
j¹c ich zawarto�æ na pe³nowarto�ciowe
produkty.

GALEON proponuje

W zwi¹zku z licznymi pytaniami o termin najbli¿szej pielgrzymki do
Rzymu (na  pierwszy d³ugi weekend ju¿ zabrak³o miejsc) informujemy,
¿e tym razem ju¿ bez po�piechu (nie tak jak to by³o w dniach pogrzebu
Ojca �wiêtego na 4 dni, ale spokojniej na 8 dni) pojedziemy do Rzymu,
zgodnie z przygotowanym programem: PIELGRZYMKA DO W£OCH
(8 dni): 22�29.05.2005 r. (drugi d³ugi weekend maja). WYCIECZKA DO
LWOWA (3 dni): 26 �28.05.2005 r.

KOLONIE I OBOZY
Przypominamy pracownikom Mittal Steel i spó³ek, ¿e w biurze mo¿na

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

«««
Po szczegó³owe oferty zapraszamy do naszego biura od poniedzia³ku

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.
hutniczy 644-46-66 w. 57-60, tel. kom. 0606-394-103, www.galeon.kra-
kow.pl,  e.mail: galeon@galeon.krakow.pl
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