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�UNIHUT� ZAPRASZA

¯WIROWNIA W BIELCZY ZNÓW PRODUKUJE
 

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 cen-
tralê HTS: 012 390-39-60 wewn. (99) 39-60, www.galeon.kra-
kow.pl, e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

POLSKA 

LP. MIEJSCOWO�Æ ILO�Æ DNI TURNUS/CENA 
MORZE 

1. £EBA                                                 (O.W. ��WIERK�) 
kolonia i obóz m³odzie¿owy  

16 22.06. - 07.07.      1.155 z³ 
 

2. £EBA                                                 (O.W. ��WIERK�) 
kolonia i obóz TANECZNY  - CHEERLEADER'S       

16 06.07. - 21.07.      1.165 z³ 
 

3. £EBA                                                 (O.W. ��WIERK�) 
kolonia i obóz m³odzie¿owy  
dla chêtnych nauka tañców m. in.  TAÑCE �WIATA,
SALSA i FUNKY  

16 06.07. - 21.07.      1.165 z³ 
20.07. - 04.08.      1.165 z³  
 

4. D¥BKI   (k. Dar³owa)                       (D.W. „CARBO”)  
kolonia i obóz m³odzie¿owy                                              

15 26.07. - 09.08.      1.179 z³ 
 

5. £AZY                                                  (O.W. „BRYZA”)  
kolonia i obóz m³odzie¿owy                                              

16 26.07. - 10.08.      1.199 z³ 
 

JEZIORA 

 6. SIELPIA WIELKA                                ("OWS”KWP) 
kolonia i obóz m³odzie¿owy 

14 
 

16.07 – 29.07          899 z³ 

GÓRY 

7. SZCZAWNICA ZDRÓJ                    (D.W. "MARIA”) 
kolonia i obóz m³odzie¿owy 
"Z ANGIELSKIM NA WESO£O"  i dla chêtnych  
zajêcia artystyczne (fotograficzne, plastyczne, 
muzyczne). 

13 
 

16.07.– 28.07          899 z³    
 

8. KORBIELÓW                                (H. - P. "PILSKO”) 
kolonia i obóz m³odzie¿owy 

13 
 

30.07 – 11.08          899 z³    
 

9. KACWIN (k. Niedzicy)                      (D.W. "KINGA") 
obóz rowerowo-p³ywacki 

14 
 

01.07. - 14.07.         899 z³  
 
 

10. KACWIN (k. Niedzicy)                      (D.W. "KINGA") 
kolonia i obóz m³odzie¿owy 
"Z ANGIELSKIM NA WESO£O"  i dla chêtnych 
nauka tañców m. in.  TAÑCE �WIATA, SALSA i 
FUNKY 

14 
 

01.08. - 14.08.         899 z³    
 

11. ZAWOJA                                      (D.W. "WIKTORIA") 
kolonia i obóz m³odzie¿owy 

14 
 

03.08. - 16.08.        889 z³    
 

12. GÓRY STO£OWE /SUDETY/ + CZECHY  
kolonia i obóz m³odzie¿owy           (D.W. "KORUND")    
"Z ANGIELSKIM NA WESO£O"   

13 14.07. -26.07.         999 z³    
 

LICHEÑ
Termin wyjazdu: 2-3.06. W programie

zwiedzanie Sanktuarium w Czêstocho-
wie, Las Gr¹bliñski � miejsce pierw-
szych Objawieñ, Sanktuarium w Liche-
niu;  Cena zawiera: przejazd autokarem,
ubezpieczenie, nocleg, 3 posi³ki, zwie-
dzanie z przewodnikiem, opiekê pilota.

Cena dla Pracowników Mittal
Steel Poland S.A. � 65 z³.  Emeryci i
Renci�ci Huty � 70 z³. Osoby pe³no-
p³atne � 110 z³.

DLA MATEK Z DZIEÆMI
NA LATO

WIERCHOMLA
 Proponujemy letni¹ ofertê wczasów

dla  matek z dzieæmi � pobyt w Wier-
chomli Ma³ej. To propozycja dla matek
z dzieæmi w wieku od 3 do 10 lat.

Zakwaterowanie: pokój z ³azienk¹
(2-osobowy) � 450 z³;

� pokój z ³azienka (2-osob.  podwy¿-
szony standard) � 500 z³;

� pobyt nastêpnego dziecka � 120 z³.
W cenie pobytu: zakwaterowanie, pe³-

ne wy¿ywienie (3 posi³ki), wychowaw-
ca przy min. 4 dzieciach.

BYSTRA KRAKOWSKA
Osoba doros³a 350 z³, dzieci 3�8 lat

� 200 z³. W cenie pobytu: zakwatero-
wanie, wy¿ywienie, wychowawca przy
min. 4 dzieciach.

Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne UNIHUT zaprasza na pielgrzymkê do
Lichenia. Ma w swej ofercie tak¿e wiele ró¿norodnych ofert: dla
matek z dzieæmi, osób starszych, dzieci i m³odzie¿y.

Wiêcej kruszyw w Ma³opolsce

Boom na wszystkie materia³y budowlane dotkn¹³ tak¿e drogowców. Bo
oto mo¿na wytyczyæ now¹ drogê, ale k³opot mo¿e byæ z materia³ami do
jej budowy.

W perspektywie ogromnych planów
inwestycji drogowych oraz wy�cigu z
czasem, pojawia siê pytanie � czy uda
siê wykorzystaæ �rodki unijne przezna-
czone na rozwój infrastruktury drogo-

wej. W tym kontek�cie bardzo wa¿na
staje siê dostêpno�æ kruszyw. To one
stanowi¹ oko³o 80%. materia³ów do
budowy dróg. W Ma³opolsce zaczyna
ich brakowaæ.

� Z eksploatowanej przez nas hutni-
czej ha³dy w Pleszowie w 2006 r. uby-
³o 3 mln ton kruszywa, ale nadal spó³-
ka robi wszystko by zwiêkszyæ moce
produkcyjne: inwestujemy w nowe ma-
szyny, linie technologiczne, przebudo-
wali�my nasz zak³ad w Pleszowie i
oczywi�cie otwieramy nowe zak³ady w
innych regionach Polski. W najbli¿-

szych dniach rozpoczynamy produkcjê
grysów do betonu i mas mineralno-as-
faltowych ze ¿wirowni w Bielczy po³o-
¿onej  30 km od Tarnowa (okolice
Brzeska)� zapowiada Renata Ród z

Dzia³u Marketingu spó³ki Slag Recyc-
ling. ¯wirownia w Bielczy bêdzie du-
¿ym zak³adem,  planowane jest, ¿e pro-
dukcja osi¹gnie tam 1 mln ton rocznie.

To ju¿ drugi zak³ad produkcyjny uru-
chomiony w ci¹gu ostatniego roku
przez Slag Recycling. W ubieg³ym
roku otworzono kopalniê sjenitu w
Przedborowej. Kiedy� zak³ad w upa-
d³o�ci, dzi� produkuje pe³n¹ par¹ m.in.
kostkê sjenitow¹, kruszywo drogowe
oraz grysy mas mineralno-asfaltowych
oraz betonu.

� Wyroby sjenitowe z Przedborowej,

D�WIRZYNO � WCZASY LECZ-
NICZE

Turnusy 7- lub 14-dniowe
W cenie pobytu: zakwaterowanie,

wy¿ywienie (3 posi³ki dziennie, dzieci
3�10 lat 1/2 wy¿ywienia), dla dzieci
opieka lekarska, pielêgniarska, zabiegi
wg wskazañ lekarza. Dzieci do lat 3 �
rycza³t 10 z³ dziennie. Szczegó³y doty-
cz¹ce cen w Biurze.

USTKA � ORZECHOWO
Matka z dzieckiem � 730 z³, nastêp-

ne dziecko � 390 z³, dodatkowa osoba
doros³a � 560 z³.

W cenie pobytu: zakwaterowanie
domki campingowe z ³azienkami, wy-
¿ywienie. Turnusy 13.06�22.06 i
27.08�5.09

DLA EMERYTÓW
Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne Unihut

posiada specjaln¹ ofertê na wczasy dla
Emerytów � informacje w Biurze.

INNE...
W ofercie Biura posiadamy du¿o cie-

kawych wyjazdów na kolonie i obozy
dla dzieci, bogat¹ ofertê wycieczek oraz
wczasów krajowych i zagranicznych.

«««
ZAPRASZAMY DO KORZYSTA-

NIA Z NASZEJ OFERTY!
Podajemy nowy numer telefonu do

biura UNIHUT: 012-390 35 64. Bez
zmian pozostaje stary numer - 012-
644-68-16.

znane w ca³ym kraju i poza jego gra-
nicami, s¹ powszechnie stosowane za-
równo na potrzeby wielkich inwestycji
jak np. rekonstrukcja p³yty Rynku
G³ównego w Krakowie, Dworzec Cen-
tralny w Warszawie, metro Wiedniu,
Trakt Królewski i okolice Sejmu w
Warszawie jak i odnajduj¹ siê jako ele-
menty �cie¿ek spacerowych czy placy-

ków w zwyk³ych przydomowych
ogródkach � podkre�la Renata Ród.
Kopalnia Sjenitu �Przedborowa�, znaj-
duje siê w województwie dolno�l¹skim,
w powiecie z¹bkowickim gdzie wystê-
puje z³o¿e jednej z najrzadszych i za-
razem najpiêkniejszych ska³ sjenito-
wych w skali Polski i Europy.

Otwarcie ¯wirowni w Bielczy to do-
bra wiadomo�æ dla firm buduj¹cych
drogi, a tak¿e firm produkuj¹cych be-
ton. Bêdzie mo¿na tam zaopatrywaæ siê
w piaski i ¿wiry/grysy w dwóch frak-
cjach 2-8, 8-16.

W najbli¿szym czasie z Unii Europej-
skiej Polska mo¿e otrzymaæ na budowê
dróg gigantyczn¹ kwotê 11 mld euro.
Za to mo¿na wybudowaæ 2 tys. kilome-
trów dróg. To stawia potê¿ne wyzwa-
nie przed drogowcami, ale te¿ przed
firmami produkuj¹cymi kruszywa dro-
gowe.

 Slag Recycling jest dzi� jednym z
najwiêkszych producentów kruszyw
sztucznych w Polsce. To wieloletnie
do�wiadczenie w pozyskiwaniu kru-
szyw drogowych dobrze rokuje przed-
siêwziêciu.

Dodatkowym walorem  jest dobre
po³o¿enie nowego zak³adu � ¿wirow-
nia znajduje siê w pobli¿u zapowiada-
nej wielkiej inwestycji drogowej � au-
tostrady Kraków�Tarnów, a tak¿e in-
nych inwestycji budowlanych w regio-
nie. To pozwoli inwestorom drogowym
i budowlanym ograniczyæ koszt trans-
portu kruszyw z bardziej odleg³ych re-
jonów.


