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Slag Recycling i infrastruktura drogowa

POLSKIE DROGI
W UNII EUROPEJSKIEJ

Wszyscy zastanawiamy siê jakie zmiany przyniesie nam wejcie do
Unii Europejskiej. Wiele mówi siê o poprawie infrastruktury drogowej, gdy¿ od niej zale¿y m.in. lokowanie nowych inwestycji. O programie budowy nowych dróg mówiono na Ogólnopolskim Forum Drogownictwa, które odby³o siê podczas trwania targów Infrastruktura
w Warszawie, w dniach 78 padziernika 2004 roku. Podczas burzliwych dyskusji zosta³o postawione bardzo wa¿ne pytanie: czy uporamy siê, jako kraj, ze wszystkimi przeciwnociami, aby wykorzystaæ
szansê poprawy stanu polskich dróg?
Polskie, kawa³kowe autostrady,
czyli autostrady w rozrzuconych
po drogowej mapie Polski odcinkach, to dzi w sumie 371 kilometrów: w Zgorzelcu mamy odcinek
autostrady 2-kilometrowej d³ugoci,
odcinek Tuszyn-Piotrków Trybunalski (A1) liczy 15 km, KoninPoznañ
(A2) 97 km, Golnice-Krzywa (14) 
17 km, Kraków-Katowice (A4)-94
km, Gliwice-Wroc³aw (A4)  143
km za odcinek w Kluczach k.
Szczecina (A6) liczy 3 kilometry.
¯ó³wie tempo budowy autostrad w
Polsce to skutek nierozwi¹zanego
sposobu finansowania tej dzia³alnoci. Pocz¹tkowo za³o¿ono, ¿e bêd¹
one finansowane ze rodków prywatnych, a inwestorzy odbior¹
sobie w³o¿one pieni¹dze w op³atach
od kierowców.
Jednak banki nie kwapi³y siê do
udzielania kredytów, a rodki samych inwestorów okaza³y siê za
ma³e. Wszystko rozbija siê bowiem
o prognozê ruchu samochodowego
na projektowanych trasach, bo od
tego zale¿y op³acalnoæ przedsiêwziêcia. Autostrada z natury rzeczy
nie jest przeznaczona dla ruchu lokalnego. Mo¿e byæ samofinansuj¹c¹
siê inwestycj¹, pod warunkiem, ¿e w
ci¹gu doby przejedzie ni¹ kilkanacie tysiêcy pojazdów. Niektóre
opracowania twierdz¹, ze natê¿enie ruchu gwarantuj¹ce op³acalnoæ zaczyna siê od 20 tys. przeje¿d¿aj¹cych autostrad¹ w ci¹gu
doby pojazdów! Na niektórych
polskich drogach trudno znaleæ
taki t³ok, a je¿eli ju¿  to na odcinkach, gdzie ruch lokalny przenika
siê z tranzytowym.
Tu ostrze¿eniem s¹ wêgierskie dowiadczenia z autostrad¹ M1, ³¹cz¹-

c¹ Budapeszt z granic¹ Austrii, która
zbankrutowa³a, bo wysokie op³aty
za przejazd odstraszy³y kierowców.
Podobnie mo¿e byæ w Polsce. Taka

ju, w eksploatacji znajdowaæ siê bêdzie 483 km autostrad, 61 kilometrów dróg ekspresowych jednojezdniowych, 156 kilometrów dróg ekspresowych dwujezdniowych i 17
364 dróg krajowych.
 W s¹siedztwie Krakowa mamy
wprawdzie kawa³ek autostrady, ale
potrzeby s¹ ogromne. Wiele jest
równie¿ do zrobienia na drogach
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ma³opolska i Kraków znajduj¹ siê w lepszej sytuacji
ni¿ np. pó³nocne i wschodnie rejony

Kruszywa ze spó³ki Slag Recycling u¿yto m.in. do remontu modernizacyjnego drogi KrakówTargowisko.
sytuacja odstrasza banki, które ³atwiej wchodz¹ w interes z pañstwem
ni¿ prywatnymi inwestorami. Na razie, po pocz¹tkowych wahaniach,
polscy kierowcy chêtnie korzystaj¹ z
autostrady Kraków  Katowice
(op³ata 10 z³), ale gorzej sytuacja
wygl¹da ma autostradzie Konin-Poznañ (22 z³ za samochód osobowy i
84 z³ za tir).
Do koñca tego roku w naszym kra-

Polski, poniewa¿ tutaj znajduj¹ siê
du¿e firmy produkuj¹ce kruszywa
drogowe  podkrela Renata Ród,
specjalista ds. marketingu i PR krakowskiej spó³ki Slag Recycling.
Firma Slag Recycling prowadzi
eksploatacjê hutniczej ha³dy w Pleszowie  jednej z najwiêkszych takich inwestycji w Polsce, jak równie¿ w Europie
Firma jest producentem wielu ro-
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dzajów kruszyw drogowych i posiada du¿e moce produkcyjne. Kruszywa produkowane s¹ z ¿u¿li hutniczych wielkopiecowych i dziêki
swym w³aciwociom s¹ doskona³ym materia³em do budowy autostrad oraz dróg innych kategorii.
Kruszywa stosuje siê równie¿ do
budowy parkingów, nasypów, do
wype³niania ubytków i wymiany
gruntu, a tak¿e, do zimowego utrzymania dróg.
Produkt ten charakteryzuje siê bardzo dobr¹ zagêszczalnoci¹ ze

wzglêdu na strukturê i kszta³t ziaren.
Pozwala to na uzyskanie wysokiej
nonoci. Cecha ta powoduje, ¿e
nawet pod wp³ywem wysokich obci¹¿eñ droga nie ulega odkszta³ceniom i w efekcie zniszczeniu. Dziêki temu zmniejszaj¹ siê koszty eksploatacji drogi.
Do innych, cennych zalet kruszywa produkowanego przez firmê Slag
Recycling nale¿y wysoka wodoprze-

puszczalnoæ pozwalaj¹ca na zabudowê kruszywa w z³ych warunkach
atmosferycznych, co nie limituje
prac drogowych pogod¹.
W zgodzie z zaleceniami Unii Europejskiej drogi musz¹ byæ dobrej
jakoci, zapewniaj¹cej komfort i
bezpieczeñstwo u¿ytkownikom.
 Nasze kruszywa u¿yte zgodnie z
zaleceniami sprawdzaj¹ siê doskonale i zapewni¹ doskona³¹ nonoæ
dróg. Z kolei inne nasze produkty,
czyli grysy, których w³asnoci fizyczne porównywalne s¹ do bazaltu u¿yte do budowy wierzchniej warstwy
poprawiaj¹ w³aciwoci przeciwpolizgowe nawierzchni asfaltowej zapewniaj¹c u¿ytkownikom dróg wiêksze bezpieczeñstwo  podkrela
R. Ród.
Dodajmy, ¿e w³anie grysy znakomicie nadaj¹ siê tak¿e do u¿ycia dla
zimowego utrzymania dróg.

«««
Podczas warszawskiej konferencji
dyrektor Biura Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Rolla przedstawi³
strategiê rozwoju dróg. W tej strategii zapisano, i¿ w roku 2005 wybudowanych zostanie 122 km autostrad, w 2006  170, w 2007 roku 
273 km, a w roku 2008  462. Z
prognoz wynika, ¿e w latach 20092013 wybudowanoby kolejnych 600
kilometrów autostrad. W sumie, za
10 lat mielibymy prawie 2100 kilometrów tych najszybszych
dróg. Jeli dodaæ do tego modernizacjê i przebudowê innych kategorii
dróg, to niejako przy okazji warto
zwróciæ uwagê na inny aspekt komunikacyjnego boomu. Tak jak to
siê sta³o na Zachodzie  i w Polsce,
poprzez wykorzystanie ha³d ¿u¿lowych, niepotrzebny nikomu odpad
hutniczy zamieniony zostanie na
dobrej jakoci, pe³nowartociowe
kruszywo drogowe. A za spraw¹
producentów sztucznych kruszyw
drogowych, takich choæby jak Slag
Recycling, hutnicza ha³da zniknie z
krakowskiego pejza¿u, uwalniaj¹c
teren pod przysz³e inwestycje.

WCZASY REGENERACYJNE

Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne UNIHUT zaprasza na WCZASY REGENERACYJNE. Mo¿na wyjechaæ do Wierchomli Ma³ej  orodek Wypoczynkowy Chata
pod Pust¹ (420,00 z³ plus VAT=449,00), Iwonicza Zdroju  Sanatorium Uzdrowiskowe Sanvit, orodek z krytym basenem (434,00 z³ plus VAT = 464,38 z³),
Krynicy Zdroju  DW Beskid (434,00 plus VAT = 464,38 z³), Bartkowej  DW
Stalownik (434,00 z³ plus VAT = 464,38 z³), Zakopanego  DW Grañ (434,00
z³ plus VAT=464,38 z³), oraz do Zawoi  DW Górnik z basenem (427,00 plus
VAT = 456,89 z³).
«««
Biuro Turystyczne UNIHUT S.A. zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. od 9.00 do 15.00, Centrum Administracyjne HTS, budynek S, klatka D, pokój 125 A, tel. 6-444-666 wewn.41-22, tel./fax: 6-446-816.
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