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Wa¿ne informacje dla pracowników Ispat Polska Stal S.A. i spó³ek o dofinansowaniu
do zimowisk organizowanych przez Biuro Podró¿y Galeon

SPAD£ PIERWSZY NIEG
W zwi¹zku z zapytaniami na temat zasad dofinansowania do zimowisk organizowanych przez Biuro Podró¿y Galeon, informujemy, ¿e trwaj¹ prace nad Regulaminem Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych firmy Ispat Polska Stal S.A. oraz spó³ek. Pracownik otrzyma dofinansowanie na zasadach ogólnych, podobnych jak w roku 2004. Oferta zimowisk zosta³a przes³ana do poszczególnych komórek socjalnych, mo¿na j¹
otrzymaæ w naszym biurze, a tak¿e obejrzeæ na naszej
stronie internetowej: www.galeon.krakow.pl. O szczegó³ach uzyskania dofinansowania z ZFS poinformujemy
Pañstwa na ³amach G³osu po zatwierdzeniu Regulaminu ZFS przez pracodawcê.
 Od grudnia 2004 roku nasze biuro rozpoczyna samodzieln¹ dzia³alnoæ. Dla naszych Klientów nic siê nie zmienia  adres pozostaje bez zmian, numery telefonów i nazwa strony oraz adres poczty internetowej  informuje Barbara Podpirka kieruj¹ca Biurem Podró¿y Galeon. Zapraszamy wszystkich naszych Klientów, wród nich tak¿e
pracowników firmy Ispat Polska Stal S.A. oraz spó³ek i ich
rodziny do skorzystania z oferty biura, która obejmuje imprezy krajowe i zagraniczne, zimowiska, kolonie, obozy,
zielone szko³y, kuligi, ogniska, zabawy, szkolenia, konferencje, pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy integracyjne, narty i
inne imprezy na zamówienie.
Biuro przygotowa³o bogat¹ ofertê wypoczynku zimowego  dla dzieci i m³odzie¿y zimowiska i obozy w atrakcyjnych zim¹ miejscowociach, dla szkó³ i firm  wyjazdy
jednodniowe i weekendowe, kuligi po³¹czone z ogniskiem
z pieczeniem kie³basy, tañcami, zwiedzaniem zabytków i
ciekawostek krajoznawczych.  Bêdziemy wyje¿d¿aæ na
narty na S³owacjê w Rohacze w ka¿d¹ sobotê od grudnia
do marca. Wiele zak³adów pracy zamawia u nas na grudzieñ
wyjazdowe Kolacje Wigilijne oraz imprezy integracyjne.
Ju¿ teraz przygotowujemy ofertê na wiosnê i lato 2005 roku
i realizujemy zamówienia na wycieczki, szkolenia i zielone szko³y w kraju i za granic¹ (m.in. do Lwowa pojedzie
na zielon¹ szko³ê grupa ok. 80 osób)  mówi B. Podpirka.
Zachêca do wspó³pracy szko³y, nauczycieli, organizacje.
Warto skorzystaæ z gotowych pomys³ów i sprawdzonych
ciekawych imprez. Przy tym istnieje mo¿liwoæ np. zabrania na wycieczkê szkoln¹ bezp³atnie dzieci z niezamo¿nych
rodzin, zakupu przez biuro sprzêtu dla szko³y, czy sponsorowania konkursów (szczegó³y w siedzibie biura).
OFERTA ZIMOWISK I OBOZÓW
...organizowanych przez B.P. Galeon z superkadr¹
(oferta w kolorze na www.galeon.krakow.pl). W programie ka¿dego z nich to, co dzieci i m³odzie¿ lubi¹ najbardziej: dyskoteki, zjazdy na nartach z zawodami slalomowymi, kuligi i oczywicie specjalne niespodzianki.
BIA£KA TATRZAÑSKA - ZIMOWISKO I OBÓZ
M£ODZIE¯OWY (7 dni) 30.01 5.02.2004 r.  cena 505
z³. Pensjonat U Ciwersa  pokoje 2-, 3-, 4-, 5-os. z ³azienkami; W cenie: zakwaterowanie, wy¿ywienie  4 posi³ki dziennie + suchy prowiant na drogê powrotn¹, dodatkowy obiad w ostatnim dniu imprezy, przejazd autokarem,
kwalifikowana kadra pedagogiczna, INSTRUKTOR NARCIARSKI, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, codzienne dowozy pod same wyci¹gi w centrum Bia³ki T., WYCIECZKA autokarowa do Zakopanego, NOCNA JAZDA
NA NARTACH na owietlonym stoku, KULIG SANIAMI
GÓRALSKIMI, OGNISKO z pieczeniem kie³basy, zajêcia
sportowo-rekreacyjne, dyskoteki, zabawa karnawa³owa, bal
przebierañców, OLIMPIADA ZIMOWA, SLALOM GIGANT, BITWA NIE¯NA, KONKURS RZEBY W
NIEGU itp. WARUNKI NARCIARSKIE: w miejscowoci jest ok. 20 wyci¹gów narciarskich na stokach owietlonych, sztucznie zanie¿anych, przygotowanych przez ratraki.
PIENINY  ZIMOWISKO I OBÓZ M£ODZIE¯OWY (7 dni) 30.0105.02.2005 r., 05.0211.02.2005 r.,
cena: 499 z³.
Orodek Wypoczynkowy Kinga w Kacwinie, pokoje
2-, 3-, 4-, 5-osobowe w uk³adzie studio  na 2 pokoje 1
³azienka. W pobli¿u orodka wyci¹g narciarski i górka saneczkowa. W cenie: zakwaterowanie, wy¿ywienie  4 posi³ki dziennie, dodatkowy obiad w ostatnim dniu imprezy
+ suchy prowiant na drogê powrotn¹, przejazd autokarem,
kwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, JAZDA na nartach pod okiem INSTRUKTORA NARCIARSKIEGO na stoku w Niedzicy (z kilkuminutowym dowozem autokarem pod sam wyci¹g) i w Kacwinie lub na jab³uszkach, NOCNA JAZDA NA NARTACH lub SANKACH (ew. jab³uszkach) na owietlonym stoku, KULIG
SANIAMI GÓRALSKIMI, OGNISKO z pieczeniem kie³basy, WIZYTA NA GRANICY POLSKO-S£OWACKIEJ

w NIEDZICY  mo¿liwoæ zakupów, zajêcia sportowo-rekreacyjne, dyskoteki, zabawa karnawa³owa, bal przebierañców, OLIMPIADA ZIMOWA, SLALOM GIGANT, BITWA NIE¯NA, KONKURS RZEBY W NIEGU i wiele
innych mi³ych niespodzianek.
WARUNKI NARCIARSKIE: Niedzica  Polana Sosny
 kilka wyci¹gów orczykowych, 7 tras zjazdowych (d³.
180700 m), Kacwin wyci¹g orczykowy o d³. 300 m, trasy sztucznie nanie¿ane, owietlone.
ZAWOJA - ZIMOWISKO I OBÓZ M£ODZIE¯OWY
(7 dni) 30.01.  05.02.2005 r., 05.02.  11.02.2005 r., cena:
495 z³.
Orodek Wczasowy Mera-Jêdru znajduje siê w s¹siedztwie 4 wyci¹gów narciarskich. Pokoje 2-, 3-, 4- i 5os. z umywalkami, nowoczesne WC i prysznice na kondygnacji. Du¿a sala gimnastyczna w pobliskiej szkole. W cenie: zakwaterowanie, wy¿ywienie  4 posi³ki dziennie, dodatkowy obiad w ostatnim dniu imprezy + suchy prowiant
na drogê powrotn¹, przejazd autokarem, kwalifikowana
kadra pedagogiczna, opieka medyczna, JAZDA na nartach
pod okiem INSTRUKTORA NARCIARSKIEGO, NOCNA
JAZDA NA NARTACH lub SANKACH (ew. jab³uszkach)
na owietlonym stoku, KULIG SANIAMI GÓRALSKIMI,
OGNISKO z pieczeniem kie³basy, zajêcia sportowo-rekreacyjne, dyskoteki, zabawa karnawa³owa, bal przebierañców,
OLIMPIADA ZIMOWA, SLALOM GIGANT, BITWA
NIE¯NA, KONKURS RZEBY W NIEGU i wiele innych mi³ych niespodzianek, zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego, pokaz rêkodzielnictwa + wyroby ze s³omy, zajêcia sportowe na SALI GIMNASTYCZNEJ
WARUNKI NARCIARSKIE: 8 wyci¹gów orczykowych,
200 m od orodka s¹ 4 wyci¹gi o ró¿nej skali trudnoci,
d³ugoæ od. 150500 m stoki owietlone, sztucznie nanie¿ane, przygotowywane do zjazdów przez ratraki.
TATRY (Murzasichle)  OBÓZ NARCIARSKI  3 DNI
JAZDA NA NOSALU I 3 DNI JAZDA W BUKOWINIE
TATRZAÑSKIEJ (8 dni) 30.01.  06.02.2005 r., 06.02.
 12.02.2005 r., cena: 578 z³.
Dom Wczasowy Angelika. Pokoje 4- i 5-osobowe,
du¿a iloæ nowoczesnych WC i ³azienek na kondygnacji.
Obok orodka bezpieczne górki saneczkowe. BASEN
KRYTY. W cenie: zakwaterowanie, wy¿ywienie  4 posi³ki dziennie (niadanie, suchy prowiant na stok + owoc,
obiad wieczorem) + suchy prowiant na drogê powrotn¹ ,
przejazd autokarem, kwalifikowana kadra pedagogiczna
je¿d¿¹ca na nartach, opieka medyczna, NOCNA JAZDA
NA NARTACH w Murzasichlu na owietlonym stoku,
KULIG SANIAMI GÓRALSKIMI, OGNISKO z pieczeniem kie³basy, BASEN KRYTY (codziennie). Zajêcia
sportowo-rekreacyjne. Dowozy pod wyci¹gi (wg programu). WARUNKI NARCIARSKIE: (wszystkie stoki
sztucznie nanie¿ane, ratrakowane, owietlone): KOMPLEKS NARCIARSKI NOSAL  centrum narciarskie, kilka wyciagów i tras zjazdowych o ró¿nej skali trudnoci,
KOMPLEKS NARCIARSKI w BUKOWINIE TATRZAÑSKIEJ  centrum narciarskie, kilka wyci¹gów i tras zjazdowych o ró¿nej skali trudnoci, KOMPLEKS NARCIARSKI MURZASICHLE  kilka wyci¹gów orczykowych (300
 350 m), ró¿nica wzniesieñ 35-48 m.
TATRY (Murzasichle)  ZIMOWISKO I OBÓZ M£ODZIE¯OWY (8 dni) 30.01.  06.02.2005 r., 06.02. 
13.02.2005 r., cena: 545 z³.
Dom Wczasowy Angelika (opis jw.) BASEN KRYTY.
W cenie: zakwaterowanie, wy¿ywienie  4 posi³ki dziennie (niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogê powrotn¹, przejazd autokarem, kwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, INSTRUKTOR NARCIARSKI, NOCNA JAZDA NA NARTACH,
sankach (lub jab³uszkach) w Murzasichlu na owietlonym
stoku, KULIG SANIAMI GÓRALSKIMI, OGNISKO z
pieczeniem kie³basy, BASEN KRYTY (codziennie). Zajêcia sportowo-rekreacyjne. WYCIECZKA autokarowa do
Zakopanego. WARUNKI NARCIARSKIE: (wszystkie
stoki sztucznie nanie¿ane, ratrakowane, owietlone):
KOMPLEKS NARCIARSKI MURZASICHLE  kilka
wyci¹gów orczykowych (300  350 m), ró¿nica wzniesieñ
35-48 m. Obok orodka znajduj¹ siê bezpieczne górki saneczkowe.
«««

Biuro Podró¿y GALEON 31-959 Kraków,
os. Górali 5. Telefon (012) 642-26-20, teefon
kom. 606-349-103. Tel. przez centralê HTS:
644-46-66 wewn. 57-60, www.galeon.krakow.pl e-mail: galeon@galeon.krakow.pl
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17 listopada w Poznaniu, w trakcie Miêdzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO nowohucka Spó³ka Slag Recycling, zajmuj¹ca siê
eksploatacj¹ i przetwarzaniem ha³dy hutniczej, otrzyma³a nagrodê
PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII.

PANTEON
POLSKIEJ EKOLOGII
DLA SLAG RECYCLING

Patronat nad nagrod¹ objêli Minister rodowiska i Prezes Polskiego
Centrum Badañ i Certyfikacji. Firma
otrzyma³a nagrodê za dzia³ania proekologiczne, wspieranie ochrony
rodowiska i neutralizowanie szkodliwego wp³ywu przemys³u. Dyplom
i puchar wrêczy³ przedstawicielowi
Slag Recycling wiceminister ochrony rodowiska.
Firma Slag Recycling jest jednym
z najwiêkszych producentów kruszyw hutniczych w Polsce i jedn¹ z
najwiêkszych inwestycji proekologicznych w Europie. Niweluj¹c i
przetwarzaj¹c ha³dy ¿u¿li hutniczych
firma nie tylko przywraca zdegradowane tereny ale równie¿ produkuj¹c
kruszywa szeroko stosowane w budownictwie drogowym oszczêdza
naturalne zasoby rodowiska.
Na pocz¹tku 2003 roku firma

wdro¿y³a System Zarz¹dzania Jakoci¹ i rodowiskiem wg ISO
9001:2000 i ISO 14001. Posiadanie
certyfikatów zarz¹dzania rodowiskowego potwierdza, ¿e istotne
aspekty rodowiskowe firmy s¹ pod
sta³¹ kontrol¹ przyczyniaj¹c siê do
poprawy stanu rodowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegaj¹ zagro¿eniom zwi¹zanym z ci¹g³ym rozwojem gospodarczym. Produkty Firmy Slag Recycling nie
ustêpuj¹ jakoci¹ naturalnym surowcom, a w pewnych parametrach nawet je przewy¿szaj¹. Otrzymane atesty, aprobaty techniczne i liczne nagrody potwierdzaj¹ najwy¿sz¹ jakoæ.
Wyró¿nienie Slag Recycling nagrod¹ PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII potwierdza jej profesjonalizm i
przynale¿noæ do grona najlepszych.

NA ZIMOWISKO
Z UNIHUTEM

Warto ju¿ pomyleæ o zimowym wypoczynku dzieci. Zwi¹zkowe Biuro
Turystyczne, jak co roku, przedstawia Pañstwu ciekaw¹ ofertê zimowisk:
Poronin  7 dni, 610 z³; Bukowina Tatrzañska  7 dni 640 z³
Zawoja  7 dni, 495 z³; Murzasichle  7 dni, 590 z³; Bia³ka Tatrzañska  7
dni, 590 z³; Szczyrk  7 dni, 740 z³; Korbielów  7 dni, 650 z³; Wis³a  7
dni, 590 z³; Rabka Zdrój  8 dni, 770 z³; Zakopane-Olcza  8 dni, 745 z³;
Krynica Zdrój  8 dni, 719 z³; Szczawnica  8 dni, 740 z³; Jurgów  7 dni,
490 z³; Rymanów Zdrój  9 dni, 540 z³.
Oczywicie pobyt na zimowisku mo¿na przed³u¿yæ na dwa turnusy.
W ofercie Zwi¹zkowego Biura Turystycznego UNIHUT znajdziecie Pañstwo równie¿ sporo atrakcyjnych zimowisk za granic¹: na S³owacji, we Francji i W³oszech. Zapraszamy!
«««
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.
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