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ŻAŁOBA W POLSCE PO KATASTROFIE POD SMOLEŃSKIEM

10 kwietnia w godzinach porannych rządowy samolot Tu-154 z Prezydentem Lechem Kaczyńskim
na pokładzie rozbił się niedaleko lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie, oprócz prezydenta, była
jego małżonka Maria Kaczyńska, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, najwyżsi dowódcy wojsk lądowych, morskich, powietrznych, sił specjalnych, ostatni prezydent RP na uchodźctwie, parlamentarzyści, szef NBP, prezes PKOL, prezes IPN, przedstawiciele rodzin katyńskich. Niestety nikt
nie przeżył, zginęło łącznie z załogą 96 osób. To największa tragedia w historii Polski.
….Do kwiatu inteligencji, który został złożony
w Katyniu 70 lat temu
został dołączony bukiet….
- W obliczu ogromnej narodowej tragedii wszyscy jesteśmy razem, nie ma podziałów, nie ma różnic, nie ma lewicy nie ma prawicy - powiedział marszałek Sejmu Bronisław Komorowski o tragicznej katastrofie w Smoleńsku. Komorowski, zgodnie z konstytucją, po śmierci prezydenta Lecha
Kaczyńskiego przejął jego obowiązki. Bronisław Komorowski, przejmując prezydenckie obowiązki (wszystkie, oprócz możliwości rozwiązania parlamentu), kieruje jednocześnie Sejmem, ale mogą to za niego robić jego zastępcy. Marszałek zostaje też zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych.
Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
Składa rodzinom, których bliscy odeszli w tej tragicznej katastrofie
Szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Pamięć o nich pozostanie w naszych sercach na zawsze.
...Ludzie odchodzą tak szybko i niespodziewanie
Pozostawiając tych , którzy za nimi tęsknią….

2

KURIER

AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW

WYBORY ZWIĄZKOWE
• Kolejny Zarząd Zakładowy podsumował mijającą czteroletnią kadencję związkową, a związkowcy wybrali swoich przedstawicieli by ich reprezentowali w rozmowach z pracodawcą.
Tym razem połączone komórki dyrekcyjne pionu dawnego DN
oraz DA jak również CKiS odbyły zebranie sprawozdawczo–
wyborcze. W imieniu połączonych komórek dyrekcyjnych
sprawozdanie z działalności związkowej przedstawił kol. Włodzimierz Huk. Akcentując w swym wystąpieniu problemy z
reorganizacją służb kadrowo płacowych zapewnił wszystkich
pracowników, których dotyka ta sytuacja o związkowej determinacji w dążeniu do wyegzekwowania jak najlepszych warunków dla osób objętych tymi zmianami. W dyskusji obecny na
spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy i zarazem nasz członek
Związku kol. Marek Stalmachowski przedstawił aktualne decyzje w sprawie przejścia do SSC części załogi. W dyskusji
związkowcy ponadto pytali o zwrot składek ZUS od Karty Hutnika, o podwyżki wynagrodzeń, a także o aktualną sytuację
związaną z rejestracją ZUZP. Na te pytania odpowiadali obecni
na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Związku kol. Barbara
Szylko, Jan Mazgaj i Krzysztof Wójcik. Z apelem w sprawie
zaangażowania 1% podatku w Hutniczą Fundację Ochrony
Zdrowia do członków Związku wystąpił kol. Marek Grochal.
Jak wiemy jednym z trzech fundatorów Fundacji jest nasz
Związek. W drugiej części spotkania odbyły się wybory do
Zarządu Zakładowego Związku. Obecni na zebraniu związkowcy wybrali do pięcioosobowego Zarządu kol: Annę Kaczor,
Grażynę Sokół, Włodzimierz Huka, Bożenę Nawój, Szymona
Sałatę. Przewodniczącym Zarządu Zakładowego połączonych
komórek dyrekcyjnych został kol Włodzimierz Huk. Ponadto
wybrano dwóch delegatów na WZD NSZZ Prac AMP SA
• 9 kwietnia w nowo utworzonym Centralnym Biurze Utrzymania Ruchu po raz pierwszy odbyły się wybory do Zarządu
Zakładowego tej komórki Obecny na spotkaniu był Dyrektor
tego pionu Pan Jarosław Dzierżęga oraz kierownicy pracujący
w Krakowie: Andrzej Niewierko, Piotr Magdoń. Zarząd Związku reprezentowali Janusz Lemański i Jan Mazgaj. W pierwszej
części zebrania Dyr.. J. Dzierżęga przedstawił aktualną sytuację
jaka jest w Centralnym Utrzymaniu Ruchu, czym będzie zajmowała się ta komórka organizacyjna Spółki oraz mówił o docelowym zatrudnieniu. Centralne Utrzymanie Ruchu ma zajmować się klimatyzacją, suwnicami oraz automatyką. W większości w CUR pracują pracownicy z byłego HK ZA oraz z Grupy Serwisowej. Zupełnie oddzielną sprawą są komórki Zakładowego Utrzymania Ruchu, które są tworzone w poszczególnych Oddziałach i Zakładach. Ale jak stwierdził dyr.. Dzierżęga współpraca między tymi komórkami jest bardzo ścisła i będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Pomimo pewnych problemów z organizacją służb na dzień dzisiejszy wszystkie sprawy kadrowo płacowe zostały uregulowane. Z kolei Przewodniczący Związku Janusz Lemański omówił stan negocjacji z Pracodawcą na temat podwyżek wynagrodzeń oraz przedstawił
wynegocjowane porozumienia, które także mają wpływ na płace pracowników CUR. W drugiej części spotkania związkowcy
wybrali trzy osobowy Zarząd Zakładowy w składzie: Marek
Kowalski, Jacek Markowski, Krzysztof Głowa. Przewodniczą-
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cym Zarządu Zakładowego CUR został kol. Marek Kowalski.
Obecni na zebraniu związkowcy wybrali ponadto jednego delegata na WZD NSZZ Prac. AMP SA
Emerytury pomostowe - odwołania
• Otrzymaliśmy od Pracodawcy podsumowanie złożonych
odwołań w sprawie stanowisk uprawnionych do emerytur
pomostowych. Na dzień dzisiejszy łącznie w Spółce takie
odwołania złożyło 1419 pracowników pracujących na 219
stanowiskach. Teraz czas na analizę merytoryczą złożonych
wniosków przez powołany Zespół ds.. Odwołań. Jak wiemy w
skład Zespołu jest powołanych jako obserwatorzy z głosem
doradczym dwóch przedstawicieli Związków Zawodowych.
Mamy nadzieję, żę uda im się przekonać członków Zespołu do
akceptacji większości odwołań, choć jak wiemy to ZUS w
momencie wystąpienia o przyznanie emerytury pomostowej tak
właściwie jednostronnie zadecyduje czy taką emeryturę
ubiegającym się przyznać czy nie pomimo płacenia przez
Zakład pracy wymaganej składki. O dalszych pracach tego
Zespołu będziemy informować na łamach Kurierka.

Podaruj sobie 1% - zostań Darczyńcą
Wielu może więcej, dlatego też zwracamy się o
wsparcie finansowe w postaci przekazania 1%swojego podatku za rok 2009 - na rzecz Fundacji. Wystarczy w odpowiednim miejscu składanego przez siebie zeznania podatkowego (PIT) podać: pełną
nazwę organizacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej w Krakowie; numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego: 00000 52378,; wnioskowaną kwotę, która
nie może przekroczyć wartości 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół). Fundacja będzie mogła zidentyfikować Darczyńcę i objąć Go prawem do świadczeń, o ile w formularzu PIT, poprzez odpowiednie zaznaczenie, zostanie wyrażona zgoda na przekazanie Fundacji danych osobowych.

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz
NZOZ „Mark – Med”
zapraszają wszystkich mieszkańców
w dniu 23 kwietnia 2010 roku (piątek)
na bezpłatne badania w godz. od 800 do 1400:
badanie zmian skórnych videodermatoskopem, pozwalające
na zdiagnozowanie znamion skórnych poprzez analizę mikroskopijną struktury tych zmian w kierunku czerniaka skóry
w godz. od 900 do 1600:
badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy, dokonywane przez wykwalifikowanych specjalistów w tzw. osteobusie
(pojeździe wyposażonym w odpowiedni sprzęt medyczny)
do Przychodni Lekarskiej, os. Urocze 2
Rejestracja telefoniczna:
012 64 42 474 lub 012 68 05 510
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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
HUTNICZY ODDZIAŁ PTTK W
KRAKOWIE
KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ
ZAPRASZA NA
48 Ogólnopolskiego Centralnego Rajdu Hutników
”RYCERKA DOLNA - 2010" 03.06 – 06.06.2010r.
Regulamin RAJDU
I. CELE RAJDU:
- 60 - lecie powstania PTTK 1950 – 2010
- integracja pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracujących na rzecz hutnictwa
- propagowanie czynnego wypoczynku po pracy
- poznanie piękna regionu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego
- rozpowszechnianie turystyki górskiej i krajoznawczej
II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:
- Komisja Turystyki Górskiej Hutniczego Oddziału PTTK
w Krakowie
- Klub Turystyki Górskiej Hutniczego Oddziału PTTK
w Krakowie
- Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie
III. UCZESTNICTWO:
- Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone przez Oddziały, Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady
pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni.
- Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie.
- Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod
opieką dorosłych
- Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników
z Regulaminem Rajdu.
IV. PRZEBIEG ZAKOŃCZENIA 48 O. C. R. H.:
1. W trakcie zakończenia Rajdu uczestnicy będą mogli wziąć
udział w konkursach indywidualnych:
- rzut kapeluszem „HUTNIKA”, podnoszenie ciężarka, rzut lotką, rzut piłeczką do celu, konkurs rysunkowy dla dzieci dwubój
rajdowy
2. Drużyny uczestniczące w 48 O.C.R.H. rywalizują o miano
najlepszej grupy rajdowej według n/w kryteriów:
a) Za zdobycie w wyżej wymienionych konkursach indywidualnych:
I miejsca
6 pkt
IV miejsca 3 pkt
II miejsca
5 pkt
V miejsca 2 pkt
III miejsca 4 pkt
VI miejsca 1 pkt
b) Za uczestnictwo w Rajdzie - w zależności od odległości od
miejsca zamieszkania do mety Rajdu.
do - 150 km
- 5 pkt
od 151 - 260 km
- 10 pkt
powyżej 261 km
- 15 pkt
c) Za prezentację grupy lub jej przedstawicieli na scenie np.
w piosence, skeczu lub innej formie estradowej od 5 do 25 pkt
d) Za udział każdego 3-osobowego zespołu z grupy w konkursie
wiedzy turystycznej (maks. dwa zespoły z grupy, odpowiadające jednocześnie w tym samym czasie) - 3 pkt.
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- za zajęcie I miejsca - 15 pkt
- za zajęcie II miejsca - 12 pkt
- za zajęcie III miejsca - 9 pkt
- za zajęcie IV miejsca - 6 pkt
- za zajęcie V miejsca - 3 pkt
e) Za udział jednego pięcioosobowego zespołu z grupy
w zawodach strzeleckich 5 punktów oraz dodatkowo:
- za zajęcie I miejsca
- 15 pkt
- za zajęcie II miejsca
- 12 pkt
- za zajęcie III miejsca - 9 pkt
- za zajęcie IV miejsca - 6 pkt
- za zajęcie V miejsca
- 3 pkt
3. Drużyny uczestniczące w Rajdzie rywalizują o miano najaktywniejszej grupy rajdowej. Zwycięzca otrzyma puchar
„Komandora Rajdu”
V: ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:
Zgłoszenie udziału w 48 O. C. R. H. „RYCERKA DOLNA 2010" prosimy przesyłać na adres: Hutniczy Oddział PTTK
w Krakowie 31 - 922 Kraków, os. Stalowe 16 / 2 Informacje
telefoniczne: tel./fax. (12) 680 48 20 lub 509 704 611 wraz
z deklaracją wpłaty w terminie do 10 maja 2010 r.
VI. OPŁATY:
Koszty uczestnictwa ( koszty, noclegi, przejazdy, ubezpieczenie ) ponoszą zgłaszające drużyny lub turyści zgłaszający się
indywidualnie. Koszty za uczestnictwo w Rajdzie wynoszą: od
osoby - 16 zł, dzieci i młodzież szkolna do lat 16 - 10 zł. należy
wpłacić na konto: PKO BP II O/Kraków 43 1020 2906 0000
1202 0013 5699 z adnotacją: 48 O. C. R. H. „RYCERKA
DOLNA -2010”
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.
• Informację turystyczno-krajoznawczą.

•
•
•

Odcisk pieczęci okolicznościowej
Posiłek turystyczny na mecie

Udział w konkursach i zabawach z nagrodami
Ognisko turystyczne.
VIII. ZAKOŃCZENIE RAJDU:
Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 05 czerwca 2010r. w
Ośrodku Wypoczynkowym „RYCERKA”, 34 - 370 Rajcza
(Rycerka Dolna)
IX. PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU:
- Przyjmowanie drużyn na mecie Rajdu od godz. 1200 – do 1500
Konkursy od godz.1200 – do 1600
- Posiłek turystyczny od godz.1300 – do 1600
- Oficjalne zakończenie 48 O.C.R.H, wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców o godz. 1730
- Ognisko turystyczne od godz.1900
XI. INFORMACJE OGÓLNE:
1)Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna, wg uznania
i możliwości jego uczestników.
2) Nie zgłoszenie się na mecie Rajdu traktowane będzie jako
rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu
wpisowego.
3) Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do
odznaki GOT i TP przez działający na mecie Terenowy Referat Weryfikacyjny .
cd str 4
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE
UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 012-644-68-16
012-390-35-64

turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3
posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska
z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.
Ośrodek Wypoczynkowy „Chata pod Pustą” (51 miejsc)
• Zapraszamy na wczasy regeneracyjne do: Zakopane, Murzasichle, Krynica, Kołobrzeg, Dźwirzyno, Jastrzębia Góra, Świnoujście– wszystkie pobyty z zabiegami
Gniezno, Licheń 28-30.05
Licheń Stary to niewielka miejscowość w województwie wielkopolskim,
w środkowej Polsce. Należy do diecezji włocławskiej. Najbliższym dużym miastem jest niemal 90tysięczny Konin. Rozkwit Lichenia zaczął się
wraz z przybyciem do tutejszej parafii Księży
Marianów w 1949 r. a zwłaszcza ks. Eugeniusza
Makulskiego. Dzięki ich staraniom rozrosło się
miejscowe Sanktuarium Maryjne. W ciągu 10 lat
wybudowano tu największą świątynię w kraju.
Wszystko to sprawia, że rocznie Licheń odwiedza około 1,5 mln osób.
Zakwaterowanie: Dom Noclegowy Agro, oferuje zakwaterowanie w
pokojach 3,4 i 5 osobowych, smaczne domowe posiłki. Odległość od Bazyliki ok. 1500m. W programie: Bazylika w Licheniu, Lasek Grąblińskiego, Gniezno
Cena: 140 PLN DLA PRACOWNIKÓW AMP SA
155 PLN DLA EMERYTOW I RENCISOW AMP SA
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, 2 noclegi, 5 posiłków, przewodnik w Licheniu i Gnieźnie, opieka pilota
Zbiórka: piątek 6.00 parking pod b. kinem Światowid, Centrum E
Powrót ok. godz. 22 w niedzielę
Długi weekend:
•
Paryż i zamki w dolinie LOARY-1-7.05. - cena 1298 zł
•
Kraje Beneluksu 1-6.05. - cena 1360 zł
•
Praga 30.04.-03.05. - cena 533 zł
•
Cztery stolice 29.04.-04.05. - cena 1107 zł
•
Litewskim szlakiem 1-5.05. - cena 657 zł
•
Praga– Wiedeń - Morawski Kras 30.04.-03.05. - cena 690 zł
WIOSENNE ZWIEDZANIE
• BUDAPESZT 23.04 – 25.04 390 zł
• BERLIN-POCZDAM 16.04 – 18.04 430 zł
• CHORWACJA–CZARNOGÓRA-ALBANIA 29.05– 06.06 650 zł +
170 EUR tj. razem ok. 1330 zł
• GRECJA z PELOPONEZEM 25.04 – 02.05 650 zł + 175 EUR tj.
razem ok. 1350 zł
• HISZPANIA-FRANCJA 9 dni (GRUPA) 08.04 – 17.04 - 530 zł + 135
EUR tj. razem ok. 1070 zł
• HISZPANIA-FRANCJA-ANDORA-MONACO
18.04 – 27.04 870 zł + 165 EUR tj. razem ok. 1530 zł
• ISTAMBUŁ 08.05 – 15.05 - 580 zł + 145 EUR tj. ok. 1160 zł
• PARYŻ - ZAMKI nad LOARĄ 31.05 – 06.06 1360 zł
• PRAGA 30.04 - 03.05 595 zł
• WIEDEŃ -BRATYSŁAWA 30.04-03.05 560 zł
• WŁOCHY-MIEJSCA ŚWIĘTE 13.04 – 19.04 590 zł + 170 EUR tj.
razem ok. 1270 zł
WŁOCHY 9 dni 08.05 – 16.10 - 650 zł + 200 EUR tj. razem ok. 1450 zł
WŁOCHY 7 dni 26.04 – 02.05 Jezioro Garda-Monte Cassino-RzymWatykan-Wyspa Elba-Piza - 590 zł + 140 EUR tj. razem ok. 1150 zł
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UWAGA !!! Listy poparcia dla inicjatywy
OPZZ znajdują się w sekretariacie Związku
lub u przewodniczących Zakładowych.
Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych wraz z Super Expressem przeprowadza inicjatywę obywatelską, dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt OPZZ zakłada przyznanie prawa
do świadczenia emerytalnego po 35 latach opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku kobiet i po 40
latach w przypadku mężczyzn. Koncepcja ta jest odpowiedzią związków zawodowych na budzące kontrowersje i uzasadniony niepokój zamiary koalicji rządowej, dotyczące podwyższenia obecnego wieku emerytalnego. Aby projekt obywatelski miał szansę znaleźć się w Sejmie, OPZZ przy
aktywnej współpracy z "Super Expressem" musi zebrać
100 000 podpisów zwolenników nowego rozwiązania.
Apelujemy więc do wszystkich, którzy liczą na sprawiedliwy system emerytalny w Polsce - zbierajmy podpisy na
listach!
Uwaga pracownicy Huty i Spółek !!!!
• Dyrekcja PZU Życie podjęła decyzję,
że od dnia 1 marca do dnia 25 kwietnia
2010 r. wszyscy pracownicy nie należący do grupowego
ubezpieczenia w PZU Życie mogą zapisać się bez wymaganego okresu karencji. Dotyczy to również małżonków,
dorosłych dzieci pracowników już ubezpieczonych w
PZU Życie. Biuro obsługi PZU Życie dla pracowników zatrudnionych w ArcelorMittal Poland mieści się w budynku
administracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 206, tel. (12)
290-39-67, wewn. 39-67. UWAGA!!! Byli pracownicy HK
ZA mogą odbierać w biurze obsługi „Kartę Opieki Medycznej”. Prosimy wszystkich pracowników Huty, którzy przychodzą po świadczenia do biura obsługi PZU o posiadanie
przy sobie aktualnego numeru konta bankowego.
Zapraszamy jeszcze raz wszystkich pracowników do skorzystania z oferty przedstawionej przez PZU Życie. Bądźmy
przezorni i pamiętajmy, że zdrowie (którego Państwu szczerze życzymy) jest zawsze na pierwszym miejscu.
cd ze str 3— 48 CRH…. 4) Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód osobisty lub paszport.
5) Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki przepisów o ochronie przyrody oraz do stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.
6) Minimalna ilość uczestników zgłaszanej grupy rajdowej
do kwalifikacji wynosi 25 osób
7) Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za
następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe
w czasie trwania Rajdu wobec uczestników i osób trzecich.
8) Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu
należy do Komitetu Organizacyjnego
Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie
"Rycerka Dolna - 2010" również miłośników motoryzacji, kolarstwa, krajoznawstwa i innych form uprawiania
turystyki.

