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�AUTOSTRADA-POLSKA�

 

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    
 

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
23�24 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

W targach uczestniczy³o 753 wy-
stawców z 23 krajów: Austrii, Belgii,
Bia³orusi, Czech, Danii, Finlandii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii,
Korei, Luxemburga, Niemiec, Portu-
galii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Tur-
cji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii,
W³och, Polski. Honorowy patronat
nad wystawami objêli: Prezes Rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwo Transportu, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Ogólnopolska Izba Gospodar-
cza Drogownictwa, Polski Zwi¹zek
Pracodawców Budownictwa.

Podczas wystawy AUTOSTRADA-
POLSKA swoj¹ ofertê przedstawi³y
najwiêksze firmy zwi¹zane z budow-
nictwem drogowym, in¿ynieri¹ ruchu
oraz bezpieczeñstwem drogowym.
By³a w�ród nich krakowska firma
SLAG RECYCLING, producent
kruszywa drogowego. W ci¹gu ostat-
niego roku firma Slag Recycling
znacznie rozszerzy³a portfolio pro-
duktowe.

� Na naszym stoisku prezentowali-
�my zarówno produkty, które mamy
od wielu lat w naszej ofercie, jak
równie¿ nowo�æ, czyli sjenitow¹ kost-
kê brukow¹, kruszywa i grysy sjeni-
towe oraz ¿wiry i piasek z naszego
nowego zak³adu w Bielczy ko³o Tar-
nowa. Nowe rodzaje kruszyw znajdu-
j¹ szersze zastosowanie miêdzy inny-
mi jako kruszywa do betonów cemen-
towych oraz asfaltowych. Ze wzglêdu
na dynamikê rynku budowlanego,
nowe produkty spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem potencjalnych od-

biorców. Dobr¹ wiadomo�ci¹ dla in-
westorów prowadz¹cych presti¿owe
inwestycje by³o pojawienie siê w
ofercie naszej firmy, a tym samym na
rynku polskim kostki sjenitowej znaj-
duj¹cej szerokie zastosowanie przy
remontach placów bêd¹cych wizytów-
k¹ naszego kraju � mówi Renata
Ród z Dzia³u Marketingu Slag Re-
cycling.

Z Miêdzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego

Ju¿ po raz trzynasty w Kielcach odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Bu-
downictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Tegoroczne targi by³y
rekordowe pod wzglêdem liczby wystawców i zajmowanej powierzchni.
Na pewno wp³ynê³a na to decyzja o organizacji Mistrzostw Europy w Pi³-
ce No¿nej EURO 2012, wymuszaj¹ca konieczno�æ budowy wielu kilome-
trów autostrad i dróg.

Na targach AUTOSTRADA-POL-
SKA 2007 prezentowane by³y ciê¿kie
maszyny i sprzêt budowlany, materia-
³y i surowce do budowy dróg, urz¹-

dzenia i farby do znakowania oraz
elementy infrastruktury zwi¹zanej z
eksploatacj¹ dróg i autostrad. Nie za-
brak³o równie¿ firm zwi¹zanych z
wykonawstwem robót mostowych.
Sta³¹ atrakcj¹ s¹ pokazy dynamiczne
ciê¿kich maszyn do budowy dróg
prezentowane na specjalnym terenie
pokazowym Targów Kielce. W tym
roku pokazy specjalistycznego sprzê-
tu budowlanego i transportowego
zorganizowa³y firmy: ASBUD, BOB-
CAT EUROPE, BODO GLOBAL,

INTERHANDLER, LHOIST, NO-
VOMAT, HSW, WACKER.

Tegorocznym targom AUTOSTRA-
DA-POLSKA towarzyszy³y: IX Miê-
dzynarodowe Targi Maszyn Budow-
lanych i Pojazdów Specjalistycznych
MASZBUD, III Miêdzynarodowe
Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO
oraz wystawa Technologia i Infra-
struktura Lotnisk TIL, która po raz

pierwszy by³a organizowana przez
Targi Kielce. Odby³y siê równie¿
konferencje i seminaria bran¿owe, m.
in.: �Przy�pieszenie budowy dróg
ekspresowych w programie rz¹do-
wym �Infrastruktura i �rodowisko�,
�Rozwój infrastruktury transportowej
w kraju szans¹ dla regionów� oraz
dwudniowa konferencja �Porty i in-
frastruktura ruchu lotniczego w Pol-
sce�.

«««
Drogi krajowe stanowi¹ 5 proc.

ogólnej sieci dróg publicznych, któ-
rych ³¹czna d³ugo�æ to 380 000 km,
a mimo to przenosz¹ 50 proc. ruchu.
Strategiczne cele to budowa dróg kra-
jowych zgodnych ze standardami eu-
ropejskimi, zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa ruchu i lepsza obs³uga u¿ytkow-
ników dróg. By drogi by³y zgodne ze
standardami UE, bezpieczne i kom-
fortowe, rocznie musimy przeznaczaæ
oko³o 10�12 mld z³. W 2001 r. bu-
d¿et G³ównej Dyrekcji Dróg i Komu-
nikacji  wynosi³ 2,7 mld z³, w tym
roku zwiêkszy³ siê do 9,2 mld z³.
Ró¿nica jest zasadnicza, ale jeszcze
wiele mamy do zrobienia. Pomoc
unijna pozwala przewidywaæ, ¿e do
2013 r. na polskie drogi krajowe i au-
tostrady wydane zostanie ponad 100
mld euro. Z �Raportu o stanie sieci
dróg krajowych na koniec 2005 r.�
wynika, ¿e stan dróg w Polsce syste-
matycznie siê poprawia, choæ jest
ci¹gle co najmniej niezadowalaj¹cy.
Uznaæ mo¿na, ¿e blisko 50 proc. dróg
krajowych, dziêki remontom i moder-
nizacjom z lat ostatnich, znajduje siê
w stanie dobrym. W tym roku remon-
towanych bêdzie 2000 km dróg.

Na lata 2007�2013 na infrastruktu-
rê drogow¹ zostanie przeznaczone
ponad 100 mln z³ (�rodku unijne � 40
mln z³, reszta to po¿yczki, Krajowy
Fundusz Drogowy, �rodki bud¿etowe
i prywatne). Pieni¹dze te pomog¹
Polsce rozwin¹æ sieæ autostradowych
korytarzy transportowych i rozbudo-
waæ sieæ dróg ekspresowych oraz w
znacz¹cy sposób poprawiæ jako�æ
pozosta³ych dróg krajowych.


