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W Biurze Podró¿y �Galeon� znajdziecie ju¿ Pañstwo zimo-
w¹ ofertê wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y � propozycje
zimowisk i obozów narciarskich podczas szkolnych ferii 2005!

Poza tym �Galeon� ma wiele propozycji wycieczek dla szkó³,
imprez dla zak³adów pracy oraz ofertê wypoczynku na ca³y
rok.

Biuro Podró¿y �GALEON� 31-959 Kraków os. Górali 5. Telefon (012)
642-26-20, tel. kom. 606-349-103. Tel. przez centralê HTS: 644-46-66
wewn. 57-60, www.galeon.krakow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.pl

CZYM WJEDZIEMY
W NOWY ROK? Trasa pielgrzymki wiedzie z Kra-

kowa przez Chy¿ne, Wiedeñ, Wene-
cjê, Padwê, Rimini, San Marino,
Asy¿, Rzym do Watykanu i Monte
Cassino.

 Oto szczegó³y programu:
Dzieñ 1 � wyjazd z Zielonek o

godz. 9, wyjazd z Krakowa � o
godz.10, przejazd przez Chy¿ne,
S³owacjê, nocna jazda przez Austriê
i W³ochy.

Dzieñ 2 � przyjazd do Wenecji i
zwiedzanie miasta (przeja¿d¿ka
tramwajem wodnym po Canal Gran-
de, Most Westchnieñ, Pa³ac Do¿ów,
Plac i Bazylika �w. Marka, spacer po
Wenecji), wyjazd do Padwy i zwie-
dzanie miasta (Bazylika �w. Anto-
niego, Plac del Santo), przejazd do
Rimini, obiadokolacja, nocleg.

Dzieñ 3 � �niadanie, przejazd do
San Marino, najmniejszej republiki
Europy, po³o¿onego na ska³ach mia-
sta-pañstwa (spacer po mie�cie �
mury obronne i �redniowieczna cy-
tadela). Przejazd do Asy¿u i zwie-
dzanie miasta (m.in. wizyta w Bazy-
lice �w. Franciszka, Piazza del Co-
mune, Bazylika �w. Klary � miejsce
pochówku �wiêtej, Bazylika M.B.
Anielskiej � kaplica Porcjunkuli,
kaplica �mierci �w. Franciszka).
Wyjazd do Rzymu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.

W najbli¿szych trzech latach w Polsce ma powstaæ 359
kilometrów autostrad. W Hiszpanii co roku buduje siê
przynajmniej o 100 kilometrów wiêcej. W Polsce, w
tym roku zosta³ oddany do u¿ytku jedynie 51-kilome-
trowy odcinek autostrady A-2 od Poznania do Nowego
Tomy�la. Do koñca grudnia samochody maj¹ wjechaæ

na 16-kilometrowy odcinek trasy od So�nicy do Chorzo-
wa na �l¹sku, w przysz³ym roku sieæ po³¹czeñ autostra-
dowych wzbogaci siê o 122 kilometry, a w 2006 � jesz-
cze o 170 km. Jesienna aura panuj¹ca tej zimy powin-
na sprzyjaæ budowniczym i firmom produkuj¹cym dro-
gowe kruszywo.

Ogólnie jednak chwaliæ siê nie mamy czym. Dla po-
równania, w Hiszpanii autostrady buduje siê trzy razy
szybciej: od 1990 roku �rednio ich sieæ wzbogaca siê
ka¿dego roku o kolejne 453 kilometry. We Francji,
Wielkiej Brytanii i W³oszech ten przyrost nie jest ju¿
tak szybki lecz tam nie ma takiej potrzeby. Francuzi
mog¹ pochwaliæ siê sieci¹ ponad 10 tysi¹ca kilometrów
autostrad, W³osi � 6,6 tys. Innym przypadkiem s¹ Niem-
cy, gdzie od kilkunastu lat inwestycje sz³y przede
wszystkim w gruntown¹ modernizacjê autostrad w by-
³ej NRD.

 Nasz kraj ma zdegradowan¹ sieæ drogow¹ i du¿e wy-
datki na remonty dróg zmniejszaj¹ znacznie kwotê, któr¹
mo¿na by wydaæ na budowê nowych dróg szybkiego
ruchu.

W Polsce problemem przy budowie nowych tras s¹
procedury wykupu ziemi. W roku ub. wesz³a w ¿ycie

ustawa, która upraszcza wykup grun-
tów pod autostrady. Nie rozwi¹zuje to
jednak do koñca problemu. Np. w
przypadku trasy Via Baltica, która ma
po³¹czyæ Helsinki z Warszaw¹. Z po-
wodu protestów organizatorów obroñ-
ców �rodowiska od lat nie mo¿na roz-
strzygn¹æ czy trasa powinna przebie-
gaæ przez Bia³ystok czy £om¿ê. Z
podobnych przyczyn dopiero teraz ru-
szy budowa obwodnicy Wroc³awia.
W Hiszpanii jest inaczej. Grunty, któ-
re uniemo¿liwiaj¹ budowê autostrady
s¹ automatycznie przejmowane przez
pañstwo, a ich w³a�ciciel dopiero pó�-
niej mo¿e s¹downie walczyæ o wy-
¿sze, ni¿ mu przyznano, odszkodowa-
nie.

W Polsce te¿ bardzo pó�no ruszy³
proces przygotowywania projektów
inwestycyjnych, które mia³y byæ do-
finansowane z funduszy unijnych. Nie
mieli�my wykupionych gruntów pod
autostrady i gotowych projektów
dróg. Hiszpanie mieli ¿elazn¹ zasadê:

przygotowaæ tak du¿o projektów nowych tras, by ca³o�æ
oferowanych przez Uniê dotacji zosta³a wykorzystana,
nawet je�li czê�æ pomys³ów zostanie przez Uniê Euro-
pejsk¹ odrzucona. T¹ drog¹ musi te¿ pój�æ Polska. Pie-
niêdzy unijnych nie brakuje. Na rozwój transportu do
koñca 2006 roku Unia Europejska przeznaczy³a dla Pol-
ski ponad 4 mld euro z Funduszu Spójno�ci i ponad 1,1
mld euro z jednego z funduszy strukturalnych. Brukse-
la jest gotowa finansowaæ od 75 do 83 proc. kosztów
projektów, na pokrycie pozosta³ych wydatków oferuje
wieloletnie, niskooprocentowane kredyty Europejskiego
Banku  Inwestycyjnego.

A budulec na budowê autostrad mamy w³asny.  Z ha³-
dy pleszowskiej, na której spó³ka Slag Recycling prze-
twarza ¿u¿el na doskona³ej jako�ci kruszywo drogowe,
do nitki planowanego kolejnego odcinka autostrady ³¹-
cz¹cego Kraków z Tarnowem jest niedaleko.

Kruszywo z firmy Slag Recycling zajmuj¹cej siê likwidacj¹ ha³dy hutni-
czej w Pleszowie trafia nie tylko na autostrady. Tego lata pos³u¿y³o do
utwardzania powierzchni Krakowskiego Rynku.

n Wycieczki edukacyjne i zielone szko³y
n Wczasy
n Wycieczki objazdowe po Europie
n Tanie przewozy autokarowe i busy.
n Organizacjê wycieczek integracyjnych
    dla zak³adów pracy i szkoleñ.

BIURO TURYSTYCZNE �UNIHUT�

�UNIHUT� S.A. Zwi¹zkowe Biuro Turystyczne zaprasza od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 do 15.00. Centrum Administra-
cyjne PHS-HTS budynek �S�, klatka D, pok. 125 A.
Tel. (012) 644-46-66, wewn. 41-22, lub tel./fax 644-68-16.
E-mail: bt.unihut@mail.hts.com.pl

Z KOLÊD¥
DO OJCA �WIÊTEGO

Dzieñ 4 � �niadanie. Zwiedzanie
Rzymu m.in. staro¿ytny Rzym (Col-
loseum, Forum Romanum, Kapitol).
Wyjazd na Monte Cassino (Cmen-
tarz ¯o³nierzy Polskich, zwiedzanie
Opactwa Benedyktynów). Powrót do
Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

Dzieñ 5 � �niadanie. Przejazd do
Watykanu � audiencja Generalna u
Ojca �w. spotkanie z Ojcem �w. Ja-
nem Paw³em II. Dalsze zwiedzanie
Rzymu: place i fontanny (Plac Hisz-
pañski, Fontanna do Trevi, Piazza di
Campo de Fiori, Panteon, Piazza
Navona). Wyjazd w kierunku Polski
� przez W³ochy, Austriê, noc w au-
tokarze.

Przyjazd do Polski przewidziano
13 stycznia w godzinach popo³u-
dniowych. Cena (przy minimum 45
osobach p³ac¹cych) 460 z³ /os (p³at-
ne przed wyjazdem) i 100 euro (p³at-
ne u pilota). Cena nie zawiera obo-
wi¹zkowych biletów wstêpu do mu-
zeów i biletów komunikacji miej-
skiej (ok. 25 euro). Z grup¹ wy-
je¿d¿a ksi¹dz, który bêdzie sprawo-
wa³ opiekê duszpastersk¹ oraz gru-
pa kolêdników, która jedzie z kolê-
d¹ do Ojca �w. Wspó³organizatorem
wyjazdu jest Centrum Kultury, Pro-
mocji i Rekreacji w Zielonkach. Tel:
642 �26 � 20. Informacje i zapisy w
Biurze Podró¿y GALEON.

OFERTA ZIMOWISKOWA
Zapraszamy do korzystania z

us³ug naszego biura, które na se-
zon zimowy 2004/2005 przygoto-
wa³o ciekaw¹ i tani¹ ofertê � Syl-
wester na S³owacji (3 dni wraz z
wy¿ywieniem w cenie 129 z³), zi-
mowiska w górach w Polsce, ku-
ligi, narty na S³owacji oraz impre-
zy dla firm, na zamówienie.

Latem, jak co roku zapraszamy
dzieci na kolonie i obozy nad pol-
skie morze, na jeziora i w góry.

Nie mniej ciekawie zapowiada
siê sezon Wiosna oraz Jesieñ
2005. Tradycyjnie zapraszamy na
imprezy w Polsce oraz w Europie.
Nowe propozycje to Petersburg,

Tallin, Ryga, Helsinki oraz nowe
programy wycieczek do W³och.

Zachêcamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej www.ga-
leon.krakow.pl.

Mo¿na te¿ uzyskaæ informacje
osobi�cie lub telefonicznie pod
numerami tel. (012 642-26-20 lub
wewn. HTS 57-60.

W zwi¹zku z licznymi zapytania-
mi na temat zasad dofinansowania
do zimowisk organizowanych
przez �Galeon� informujemy, ¿e
pracownicy firm otrzymuj¹ skiero-
wanie na wypoczynek dla swoich
dzieci na podobnych zasadach jak
w roku 2004.
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