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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    
 

Na stalowym rynku

Gor¹czka na placach budowy udzie-
la siê firmom stalowym. Huty produ-
kuj¹ du¿o, ale nie nad¹¿aj¹ z popy-
tem. Dystrybutorzy stali licz¹, ¿e po-
prawi¹ ubieg³oroczne wyniki o 100
proc.

Koniunktura na rynku stalowym po-
winna utrzymaæ siê jeszcze kilka lat.
W Polsce zdecyduje o tym jeszcze je-
den czynnik � przyznanie Polsce i
Ukrainie organizacji Euro 2012. To
wymusi realizacjê wielu inwestycji
strukturalnych. Hutnicza Izba Prze-
mys³owo-Handlowa przedstawi³a nie-
dawno dane o wynikach bran¿y stalo-
wej w pierwszym kwartale tego roku.
W tym czasie produkcja stali w Polsce
zwiêkszy³a siê o 17,3 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem roku
ub. To wiêcej ni¿ wyniós³ globalny
wzrost w �wiecie (16,4 proc.) Za ma³o
jednak by zaspokoiæ potrzeby. W
styczniu i lutym zu¿ycie wyrobów sta-
lowych w Polsce zwiêkszy³o siê o 34
proc. Ogromny popyt wymusi³ wzrost
importu o 29 proc. Eksport zmala³ w
tym czasie o 6 proc.

Powodem tak gwa³townego skoku
jest przede wszystkim boom w sekto-
rze budowlanym. Zu¿ycie stali zbroje-
niowej podnios³o siê w pierwszym

kwartale a¿ o 70 proc. Na wiêksze po-
trzeby klientów od razu zareagowa³y
firmy stalowe. Dystrybutorzy s¹ zado-
woleni ze zwiêkszanych przychodów.
Jednak¿e w�ród tych optymistycznych
danych producentów stali martwi¹
zbyt niskie limity emisji dwutlenku
wêgla na lata 2008�2012 przyznane
Polsce przez Komisjê Europejsk¹.
Ograniczenie kwoty dopuszczalnej

emisji dwutlenku wêgla o 26,7 proc.
oznacza wzrost cen wyrobów stalo-
wych. Bo po przekroczeniu przyzna-
nych limitów, huty, aby kontynuowaæ
produkcjê, bêd¹ musia³y dokupywaæ
na rynku prawa do emisji. Mniejsze li-
mity mog¹ postawiæ pod znakiem za-
pytania czê�æ inwestycji planowanych
przez Mittal Steel Poland, najwiêksze-
go w Polsce producenta stali.

SJENITOWA KOSTKA BRUKOWA DOSTÊPNA W KRAKOWIE
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowa-

niem kostk¹ brukow¹ z Przedborowej
uruchomili�my dodatkowy punkt
sprzeda¿y w naszej siedzibie w Kra-
kowie. W sprzeda¿y znajduje siê
kostka 4/6 oraz 8/11.

Ze wzglêdu na unikatow¹ i bardzo
trwa³¹ barwê kostka sjenitowa tworzy
ciekawe po³¹czenie z kamieniami in-
nych barw. Realizacje z udzia³em
kostki sjenitowej mog¹ Pañstwo zo-
baczyæ w wielu presti¿owych miej-
scach miêdzy innymi: krakowskim
Rynku, Trakcie Królewskim w War-

Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa,
i¿ uruchomili�my sprzeda¿ produk-
tów ze ¿wirowni Bielcza-Krê¿el. W
naszej ofercie znajd¹ Pañstwo: ¿wiry
(frakcja 2-8, 8-16) piasek naturalny i
p³ukany (0-1, 0-2) oraz mieszanki
ziemno-piaskow¹ i kamienno-i³ow¹.

Zak³ad po³o¿ony jest 60 km od Kra-
kowa i oko³o 20 km od Tarnowa
(okolice Brzeska). Oferowane kru-
szywa spe³niaj¹ wymagania norm
przedmiotowych PN-EN 12620:2004
i PN-EN 13242:2004. Jako�æ kru-
szyw nadzorowana jest w laborato-
rium Slag Recycling w ramach zak³a-
dowej Kontroli produkcji (Certyfikat
nr 1454-CPD-055).

¯WIR I PIASEK Z BIELCZY JU¯ W SPRZEDA¯Y

szawie, Placu Bohaterów Getta w
Krakowie i wielu innych.

Ekspozycja kostki oraz kamienia
ogrodowego dostêpna jest równie¿
w siedzibie naszej firmy przy ulicy
Igo³omskiej 28a w Krakowie.

Oferujemy korzystne warunki do-
staw hurtowych i detalicznych. Ser-
decznie zapraszamy.

«««
Ciemna kostka sjenitowa z

Przedborowej zosta³a wykorzystana
przy brukowaniu Placu Bohaterów
Getta (na fotografii obok).

Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!
Slag Recycling sp. z o.o. 31-983 Kraków, ul. Igo³omska 28 a,

centrala tel. (012) 642-14 35 fax (012) 664 18 42 office@slagrecycling.com.pl

Cena:
Pracownicy Mittal � 65 z³    Emeryci Huty � 70 z³

Pozosta³e osoby � 110 z³

W cenie: przejazd, ubezpieczenie, nocleg, 3 posi³ki,
zwiedzanie z przewodnikiem.

W programie: zwiedzanie Sanktuarium w Czêstochowie,
Lasku Gr¹bliñskiego i Bazyliki w Licheniu.

Zbiórka: sobota 5.40 parking pod b. kinem �wiatowid,
Centrum E.

Powrót ok. godz. 22 w niedzielê

ZAPRASZAMY

LICHEÑ
2�3 czerwca

ZWI¥ZKOWE
BIURO TURYSTYCZNE

�UNIHUT� S.A.
�UNIHUT� S.A. Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne zaprasza od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 do 15.00. Centrum Ad-
ministracyjne PHS-HTS budynek �S�, klatka D, pok. 125 A.
Telefon (012) 390-35-64, lub telefon/faks 644-68-16,
e-mail: turystyka@unihut.pl

�Galeon� proponuje


