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INWESTYCJE

DLA NOWEJ HUTY
ZAPROSZENIE DO WIERCHOMLI

Mo¿na wybraæ siê na grzyby lub po-
dziwiaæ w pe³nej krasie urodê gór w
jesiennych kolorach. Doceniaj¹ to tu-
ry�ci, którzy chêtnie wyje¿d¿aj¹ do tej
³emkowskiej wsi na weekendy. My
chcieliby�my tych, którzy maj¹ jeszcze
kilka dni urlopu namówiæ na wyjazd w
tygodniu.

 Okolica jest interesuj¹ca zarówno
pod wzglêdem turystycznym jak i hi-
storycznym. Okolica przesi¹kniêta jest
kultur¹ £emków. Mo¿na dzi� podzi-
wiaæ jej pozosta³o�ci w zachowanej
cerkwi z roku 1821, gdzie obecnie mie-
�ci siê ko�ció³ katolicki.

Ten uroczy zak¹tek w górnej czê�ci
doliny Wierchomlanki otoczony jest
szczytami pasma Jaworzyny Krynic-
kiej, w�ród których Pusta Wielka kusi
spacerowiczów wysoko�ci¹ 1061 me-
trów. Podczas spacerów mo¿na trafiæ
tu do 12 �róde³ wód mineralnych. S¹
to szczawy wodoro-wêglowo-wapnio-
wo-magnezowo-¿elaziste, wspomaga-
j¹ce prawid³owe funkcjonowanie orga-
nizmu. Istnieje wiêc mo¿liwo�æ kura-
cji wod¹ mineraln¹ �Wierchomlanka�
o sk³adzie mineralnym zbli¿onym do
krynickiej wody �Zuber�. W s¹siedz-
twie znajduj¹ siê miejscowo�ci wypo-

Jesieni¹ warto odwiedziæ Wierchomlê. Zwi¹zkowe Biuro turystyczne UNIHUT
zaprasza do Wierchomli Ma³ej, do swojego o�rodka wypoczynkowego �CHATA
POD PUST¥�.

czynkowe oferuj¹ce inne atrakcje:
mo¿e to byæ sp³yw tratwami po Popra-
dzie na trasie: Piwniczna � M³odów,
wycieczka na poblisk¹ S³owacjê przez
przej�cie graniczne Piwniczna-Mniszek
nad Popradem czy te¿ wycieczki do
renomowanych uzdrowisk: Krynicy,
Muszyny, Piwnicznej czy ¯egiestowa.

Atrakcj¹ okolicy s¹ liczne, znakowa-
ne szlaki turystyczne i schroniska gór-
skie. Spaceruj¹c po okolicy mo¿na tra-
fiæ do bacówki nad Wierchoml¹, na
Halê £abowsk¹ i zdobyæ Jaworzynê
Krynick¹. Wypoczywaj¹cym sprzyja
wspania³e powietrze  i czysta woda.
Ca³y rok kursuje kolejka krzese³kowa
na grzbiet Jaworzynki po³o¿onej 1002
metry nad poziomem morza. By sko-
rzystaæ z kolejki nie trzeba siê wiele fa-
tygowaæ � o�rodek po³o¿ony jest tu¿
przy jej dolnej stacji!

W �CHACIE POD PUST¥�, po ge-
neralnym remoncie s¹ ju¿ superkomfor-
towe pokoje z nowoczesnymi ³azien-
kami, a wêze³ sanitarny zosta³ tak¿e
przystosowany do indywidualnych po-
trzeb. Do tego wspania³a domowa
kuchnia z w³asnym pieczonym chlebem
i ciastami. Zapraszamy.

BIURO PODRÓ¯Y �GALEON� ZAPRASZA
W Biurze Podró¿y GALEON znajdziecie Pañstwo wiele propozycji wycie-

czek dla szkó³, imprez dla zak³adów pracy oraz ofertê wypoczynku na ca³y
rok. Przedsiêbiorstwo Transportu Samochodowego S.A.

31-959 Kraków, os. Górali 5. Tel. 0-12 642-26-20, tel. kom. 0606-394-103,
tel. HTS centrala � 644-46-66 w. 57-60.

www.galeon.krakow.pl, e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

NOTOWANIA BENZYNOWE
Najtaniej w hutniczej stacji

Na stacjach benzynowych wci¹¿ dro¿ej. Ostatnie dni przynios³y ko-
lejne podwy¿ki cen. W tej sytuacji warto zatankowaæ na stacji benzy-
nowej Przedsiêbiorstwa Transportu Samochodowego S.A. po³o¿onej
wewn¹trz krakowskiej huty, gdzie ceny s¹ ni¿sze ni¿ na stacjach ben-
zynowych w mie�cie. Tutaj za litr benzyny zap³acimy 3,86 z³, natomiast
za litr oleju napêdowego � 3,40. Zapraszamy!

Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne UNIHUT zaprasza na WCZASY REGENERA-
CYJNE. Mo¿na wyjechaæ do Wierchomli Ma³ej � o�rodek Wypoczynkowy �Chata
pod Pust¹� (420,00 z³ plus VAT=449,00), Iwonicza Zdroju � Sanatorium Uzdro-
wiskowe �Sanvit�, o�rodek 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.

16 pa�dziernika Zwi¹zkowe Biuro
Turystyczne UNIHUT zaprasza na
wyjazd na baseny termalne w Ora-
wicach na S³owacji.

Baseny w Orawicach stwarzaj¹ mo¿-
liwo�æ k¹pieli w leczniczej wodzie
mineralnej z gor¹cych �róde³. K¹pie-
lisko czynne jest przez ca³y rok, a za-
nurzenie siê w wodzie o temperaturze
32 do 37 st. Celsjusza, jest przyjemne
niezale¿nie od temperatury otoczenia

BASENY TERMALNE W ORAWICACH
Pozosta³y jeszcze ostatnie miejsca

zewnêtrznego. Przy okazji k¹pieli
woda leczy schorzenia nerek i dróg
moczowych, schorzenia reumatyczne,
dolegliwo�ci kobiece, zawiera rozwe-
selaj¹cy pierwiastek � lit. Baseny po-
³o¿one s¹ w niezwykle malowniczej
górskiej okolicy na wys. 800 m npm,
w s¹siedztwie malowniczych dolin ta-
trzañskich.  Cena wyjazdu � 20 z³otych
od osoby.

WCZASY REGENERACYJNE

1 pa�dziernika w Elektro-
ciep³owni Kraków odby³o
siê spotkanie zorganizowa-
ne przez stowarzyszenie
FORUM DLA NOWEJ
HUTY. Go�ciem by³ dorad-
ca prezydenta miasta Kra-
kowa ds. realizacji inwesty-
cji strategicznych � Krzysz-
tof Adamczyk.

Spotkanie prowadzi³ prze-
wodnicz¹cy Forum dla No-
wej Huty Tadeusz Kasprzyk,
a  na sali zasiedli go�cie, za-
interesowani losem inwesty-
cji w tej czê�ci Krakowa,
m.in. O�rodka Kultury im.
C. K. Norwida, nowohuckich
firm m.in.: Philippa Morrisa,
ISPAT Polska Stal, Slag Re-
cycling, MPEC przedstawi-
cieli wydzia³ów strategii i go-
spodarki komunalnej i ochro-
ny �rodowiska UMK, Funda-
cji Partnerstwo dla �rodowi-
ska, rad dzielnic nowohuc-
kich, Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Nowej Huty,
Malopolskiego Stowarzysze-
nia Kupców i Przedsiêbior-
ców, Wojewódzkiego urzêdu
Pracy i Spo³ecznego Komi-
tetu Wodno-Kanalizacyjnego
w Krakowie z siedzib¹ we
Wró¿enicach. I w³a�nie kana-
lizacja by³a drugim � obok
inwestycji drogowych � te-
matem  dyskusji. Bo drogi, a
szczególnie drogi szybkiego
ruchu, ³¹cz¹ce Now¹ Hutê z
obwodnicami wokó³ Krako-
wa, zdominowa³y dyskusjê.
A jak wa¿ny to temat wiedz¹
zarz¹dy i pracownicy firm licznie w tym rejonie Krako-
wa zlokalizowanych, ale równie¿ mieszkañcy osiedli pod-
miejskich. Dla nich ulica Igo³omska jest g³ówn¹ drog¹
komunikacyjn¹. Wybudowanie mostu na Wi�le, obni¿e-
nie jezdni pod przejazdem kolejowym do krakowskiej huty
i prace budowlane w rejonie wêz³a wielickiego sprawi³y,
¿e ruch na ul. Igo³omskiej znacznie siê zwiêkszy³. I jest
to g³ównie ruch samochodów ciê¿arowych. To sprawia,
¿e w¹ska jezdnia ulicy jest w coraz gorszym stanie.  Na
razie Rada Miasta Krakowa zaakceptowa³a przebudowê
tylko ostatniego fragmentu ul Igo³omskiej: od wyjazdu z
mostu na Wi�le do ul. Ujastek.

W tym fragmencie stanowi³aby ona czê�æ trasy ekspre-
sowej prowadz¹cej z Rybitw w stronê Warszawy. Ale co
z pozosta³ym odcinkiem ul. Igo³omskiej? Proponowany
dzi� przebieg drogi ekspresowej pozostawia poza  stref¹
szybkiego ruchu m.in. nowohuck¹ enklawê Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, gdzie � z za³o¿enia � maj¹ byæ lo-
kalizowane nastêpne firmy.

Spotkanie w Elektrociep³owni by³o kontynuacj¹ po-
przedniego tematycznego spotkania po�wiêconego przy-
sz³o�ci Nowej Huty, zorganizowanego przez Forum dla
Nowej Huty w Zak³adach Tytoniowych.

Obszar Nowej Huty i osiedli przyleg³ych jest miejscem
wielu inicjatyw i dzia³añ firm i instytucji samorz¹dowych,
prywatnych i pozarz¹dowych. Inicjatywy te maj¹ jednak
charakter rozproszony, konieczne jest zatem ich skanali-
zowanie i mówienie mocnym, wspólnym g³osem o przy-
sz³o�ci Nowej Huty. Forum mog³oby byæ takim g³osem
do dyskusji z samorz¹dem.

W spotkaniach organizowanych przez Forum uczestni-
cz¹ m.in. nowohuckie firmy m.in. Madrohut, Slag Re-
cycling, Krakodlew. Dwie z nich zajmuj¹ siê produkcj¹
kruszywa drogowego. I byæ mo¿e, jak w przypadku in-
nych inwestycji drogowych, one chêtnie zaanga¿owa³y-
by siê w przebudowê ulicy Igo³omskiej i budowê obwod-
nicy z tej strony Krakowa.
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