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KURIER            
AKTUALNOŚCI 

•  19 maja 2010 roku Delegaci wybrani na sprawozdaw-
czo wyborczych zebraniach NSZZ Pracowników Arcelor-
Mittal Poland SA zebrani w sali teatralnej podsumowali 
mijającą czteroletnią kadencję związkową. W pierwszej 
roboczej części Walnego Zgromadzenia Delegatów swoje 
sprawozdania przedstawiła Komisja Rewizyjna oraz Wi-
ceprzewodnicząca Zarządu Związku ds.. Finansowych 
kol. Barbara Szylko. Na wniosek Komisji Rewizyjnej De-
legaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Związku z działalności w kadencji 2006– 2010. Po powo-
łaniu komisji roboczych Delegaci w głosowaniu jawnym 
określili stan Zarządu Związku w ilości 50 osób oraz za-
aprobowali 7 osobową Komisję Rewizyjną na nową ka-
dencję związkową 2010-2014. Kolejnym punktem WZD 
było podsumowanie Uchwały Walnego Zebrania Delega-
tów z 2006 roku. Komisja Uchwał i Wniosków przedsta-
wiła realizację tej uchwały oraz wniosków zgłaszanych na 
corocznych Zebraniach sprawozdawczych. Kolejnym 
punktem WZD było zgłaszanie kandydatów do Zarządu 
Związku na nową kadencję 2010-2014. Komisja Wybor-
cza przedstawiła kandydatów zgłoszonych przez poszcze-
gólne Zarządy Zakładowe. Po zamknięciu listy zgłoszo-
nych kandydatów do Zarządu Związku było 53 osoby. 
Wówczas rozpoczęła pracę komisja skrutacyjna. Po przy-
gotowaniu kart do głosowania, Delegaci w głosowaniu 
tajnym oddali swe głosy na 50 osobowy Zarząd i 7 osobo-
wą Komisję Rewizyjną. W wyniku głosowania do Zarzą-
du Związku na nową kadencję 2010-1014 zostali wybra-
ni: Gach Kazimierz - Złomex SA, Krupa Jacek - AM Se-

rvice Group Sp. z o.o., Piech- Twaróg Anna, Rosiek Lu-
cyna, Urbański Andrzej - UNIHUT SA, Kośmider Stani-
sław - KRAKODLEW SA, Turcza Tadeusz, Piech Jerzy - 
PTS SA, Lemański Janusz, Fekner Bogdan, Szpakowska 
Halina- PUS HUT-PUS SA, Bąk Krzysztof, Kawula Jó-
zef, Mazurek Monika, Szałapaj Stanisław- ZH, Czajkow-
ski Marian, Ostrowska Krystyna, Płaszewski Ryszard- 
EiR, Kosek Artur- Eko-Energia Sp. z o.o., Kozubek Raj-
mund, Machynia Eugeniusz- PMO Komex Sp. z o.o., Ko-
peć Mirosław, Kramarz Wiesława, Senk Andrzej-  WZB, 
Adamski Adam, Bączkowski Andrzej, Karbowniczek 
Zdzisław , Wójcik Krzysztof -  ZE, Kleszyk Marian -  ZW 
Profil SA, Janczur Robert-  AM SSC Kraków Sp. z o.o., 
Huk Włodzimierz -  DN+ DA+ CKiS, Kowalski Marek-  
BUR, Oleś Tadeusz-  METALODLEW, Nowak Małgo-
rzata -  ZJ, Żelichowski Marek, Solecki Krzysztof -  ZK, 
Dudek Ireneusz, Sionko Jadwiga, Zając Mieczysław- 
STALPRODUKT – Bochnia, Raduszewska Zofia-  Cen-
trum+ FR+ DH+ BI, Bąk Krzysztof, Łąka Jerzy, Włodarz 
Mirosław - BWG, Strączek Czesław, Ziołek Tomasz , 
Polański Ryszard-  KOLPREM Sp. z o.o., Baran Leszek, 
Marzec Andrzej -  Tubular Producs Sp. z o.o. , Bobrowicz 
Mariusz -  PU SED-HUT S.A., Żelazowska Renata-   PTF 
Sp. z o.o.  
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Natkaniec An-
drzej- AM Service Group Sp. z o.o., Wortmann Józef- 
ZH, Tyrka Jan- EiR, Janik Tadeusz- PMO Komex Sp. z 
o.o., Gajda Remigiusz-  WZB, Ragan Grzegorz-  ZE, Ka-
puśnik Bogdan-  BWG. 
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 cd ze str 2…. Druga część Walnego Zgromadzenia Delegatów 
rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości. OPZZ re-
prezentowała Wiceprzewodnicząca kol. Wiesława Taranowska, 
FHZZ Eugeniusz Sommer oraz Marian Siarkowski, struktury 
wojewódzkie OPZZ kol. Zbigniew Karczewski, Zarząd AMP 
SA Członek Zarządu Dyr.. Personalny Pan Andrzej Wypych 
oraz Główny Specjalista ds. Relacji Społecznych Pan Cezary 
Koziński. Obecni na Zgromadzeniu byli także Dyrektor Części 
Surowcowej Pan Bogdan Mikołajczyk, Zakładu Energetyczne-
go Pan Andrzej Curyło, Prezes AM GS Pan Jan Stokłosa, a 
także Społeczny Inspektor Pracy kol. Andrzej Grabski. Wśród 
zaproszonych gości byli także szefowie Spółek UNIHUT: Pani 
Justyna Bujak, Józef Bukowiec, Daniel Wróblewski, Spółki 
MADROHUT: Panowie Bronisław Matuszczyk, Marek Szyma-
cha. Prasę reprezentowali Pani Bronisława Kufel-Włodek oraz 
Edward Szwagierczak. Obecny na Zgromadzeniu Prezes Kra-
kowskiego Oddziału PTTK kol. Eugeniusz Halo uhonorował 
Związek odznaką za zasługi dla PTTK. Z kolei Pani Wiesława 
Taranowsaka i Eugeniusz Sommer odznaczyli działaczy związ-
kowych odznakami I i II stopnia za zasługi dla OPZZ oraz od-
znakami zasłużony działacz dla FHZZ. Odznaczenia otrzymali 
między innymi: kol. Barbara Szylko, Zbigniew Przybylski, 
Włodzimierz Huk, Zdzisław Kwiatkowski, Jan Mazgaj, Cze-
sław Strączek, Czesław Wójcik, Monika Mazurek, Andrzej 
Liszka, Tadeusz Oleś, Ryszard Płaszewski, Jerzy Bartoszek, 
Małgorzata Nowak.  
Po wręczeniu odznaczeń sprawozdanie z działalności Zarządu 
Związku z mijającej kadencji przedstawił Przewodniczący kol. 
Janusz Lemański. …... Dziękuję  Wam   serdecznie  za   liczne  

przybycie   na  naszą  Konferencję  Sprawozdawczo-Wyborczą  

Związku . W    trwającej    kilka    miesięcy    kampanii     spra-

wozdawczo -wyborczej  związek  dokonał  weryfikacji  swoich  

dokonań,  ocenił  władze  struktur  związku   i  wybrał  nowe 

zarządy zakładowe  na  kolejną  kadencję  2010 – 2014. W   

sumie  na  kilkudziesięciu  zebraniach  i  zgromadzeniach dele-

gatów   uczestniczyli    licznie   nasi   członkowie    organizacji, 

omawiali  obawy,   zagrożenia,  problemy  zawodowe  i  spo-

łeczne, stawiali  wnioski  i  podejmowali  uchwały. Ten  cenny  

materiał  posłużył  nam  do  przygotowania  projektu   uchwały   

konferencji,   która  wzbogacona  o  dzisiejszą dyskusję,     po-

zwoli nam przyjąć program działania  na  najbliższe  lata ….To 
słowa podsumowujące kampanię sprawozdawczo- wyborczą. 
W swym wystąpieniu odniósł się także do zadań jakie stoją 
przed Związkiem Zawodowym…. Niezmiennym  wyzwaniem  

związkowym  nadal   jest  troska o  bezpieczne  metody pracy, 

stabilność  produkcji  i gwarancja stałego   zatrudnienia,   za-

równo   w   hucie  jak   i  otoczeniu  czyli spółkach zależnych, 

związkowych adekwatnie do więzi zawodowych   i społecznych. 

Niezwykle  ważnym  problemem  spędzającym  nam  sen  z po-

wiek  jest  kondycja  finansowa  naszych  firm  a  więc  koncer-

nu   hutniczego   i   spółek ,  i   efekt   tej   kondycji,  a   więc 

wynagrodzenia  pracowników. Poziom  naszych  zarobków  

ciągle  znacznie  odbiega  od  kolegów z  koncernu  w Europie 

ze szczególnym  uwzględnieniem  spadku poziomu  płac w na-

szych spółkach, świadczących usługi na rzecz koncernu, gdzie 

sytuacja jest już niepokojąca. Wobec perspektywy wejścia Pol-

ski  do  strefy monetarnej  € –porównywalnych  kosztów egzy-

stencji, poziom   wynagrodzeń hutników  jest  niezadowalający  

i  nie  gwarantujący utrzymania właściwej kondycji życiowej i 

zdrowotnej  pracowników i ich rodzin. Nie luksusy ale stabil-

ność pracy i     bezpieczeństwo życia  jest  od  lat  naszym  prio-

rytetem  i  nadal  nim  będzie ...Ważny problem, który został 
poruszony na WZD w sprawozdaniu to sprawa zatrudnienia i 
stabilności pracy…. Do  niezwykle  niepokojących  zjawisk  

społecznych  należy  niekończący  się  proces  redukcji  zatrud-

nienia.  Czas  nareszcie  ograniczyć  ten  proceder,  który  za-

miast  wzmacniać  w  imię  lepszej  wydajności  i  produktywno-

ści  siłę  wytwórczą w procesie  pracy,  wyraźnie  ją  osłabia  w  

imię biurokratycznych  statystyk  i  pozornej  obniżki  kosztów. 

Odchodzą  pracownicy  z  wiedzą,  doświadczeniem  i  praktyką  

a  ich  następców  nie  zdążono  przygotować,  bądź  ich  nie 

ma.  Ani  dziś  ani  w  przeszłości  związek  nie  akceptował  

zwolnień  grupowych  i  apeluję  z  tego  miejsca  o  rozsadek  

pracodawcy  w  podcinaniu  przysłowiowej  gałęzi  na  której  

siedzi.   Prezes Mittal oceniając naszą  firmę  wyraził swój po-

gląd,  że  najwyższą  wartością  tej  firmy  jest  jej  doświadczo-

na  załoga – by  nadal  była ,  dbajmy  o   nią   by  była….. 

Kończąc swe wystąpienie Przewodniczący Zarządu Związku 
podziękował za pracę, za pomoc w działalności związkowej za 
wyrozumiałość i merytoryczne rozmowy: współpracownikom, 
Zarządowi Spółki związkowej oraz Zarządom Spółek, które 
wspierały nasz Związek, a także Pracodawcy, z którym prowa-
dzone rozmowy w zdecydowanej większości kończyły się osią-
gnięciem porozumienia. …….Kończąc  4  letnią  kadencję  

pragnę  serdecznie  Wam  podziękować  za  pracę,  szczególnie  

swoim  bezpośrednim  podwładnym,  członkom  Prezydium  i  

Zarządowi,  Komisji  Rewizyjnej  za  trudną  ale  wartościową  

i  potrzebną  związkowi  kontrolę  oraz  wszystkim  komisjom  

problemowym za twórczą  pracę.  Pracownikom  związku  za  

cierpliwość  i  wyrozumiałość  oraz  wierność  służbie……….. 

Tradycją naszych zebrań związkowych stało się obdarowywa-
nie tradycyjnym lajkonikiem osób, z którymi przyszło nam 
współpracować, a które zapisały się w naszej pamięci. Trady-
cyjnego „Lajkonika” otrzymali: Wiesława Taranowska, Cezary 
Koziński, Edward Szwagierczak, Marian Siarkowski. Dodatko-
wo w tym roku pojawiły się nowe wyróżnienia w postaci 
„Stańczyka”, którymi uhonorowano: Andrzeja Wypycha   i 
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Jana Stokłosę. Kolejnym punktem WZD było wystąpienie przed-
stawiciela Zarządu Spółki Pana Andrzeja Wypycha. Omawiając 
sytuację ekonomiczną i pracowniczą w Spółce zwrócił uwagę na 
wspólne porozumienia Stron, które łagodziły wiele trudnych 
pracowniczych sytuacji. Dyr.. Personalny tłumacząc trudny pro-
ces restrukturyzacji zatrudnienia przekonywał zebranych, że 
tylko dostosowanie do norm europejskich może spowodować, że 
nasza Spółka będzie konkurencyjna i będzie zarabiać, a to z ko-
lei może dać pracownikom realne korzyści w postaci wzrostu 
płac. Wiele uwagi poświęcił dyr.. A. Wypych podpisanemu 
przez Strony i w ostatnich dniach zaakceptowanemu przez PIP 
naszemu ZUZP. Pięcioletni czas negocjacji mówi sam za siebie 
jak trudno było dojść do kompromisu. Dziękując Zespołowi Ro-
boczemu za wkład pracy przy opracowaniu tego pracowniczego 
prawa pracy Pracodawca ma nadzieję, że będzie ono dobrze słu-
żyło pracownikom AMP SA. Może także być wzorem dla innych 
Spółek Zależnych, które przystąpiły do wzajemnych negocjacji. 
Dużo kontrowersji wzbudziła lista osób uprawnionych do wcze-
śniejszych emerytur oraz procedury odwoławczej. Jak zapewniał 
dyr.. A. Wypych Zespół Odwoławczy będzie się starał przepro-
wadzić analizę wszystkich odwołań tak by nie zgubić nikogo 
komu taka emerytura mogłaby się należeć. Po zakończeniu swe-
go wystąpienia odbyła się dyskusja. Pytania i odpowiedzi, które 
usłyszeliśmy przedstawimy w kolejnym wydaniu Kurierka Aktu-
alności. W kolejnej części WZD swoją działalność przedstawiły 
Spółki UNIHUT i MADROHUT. Prezesi tych Spółek skupili się 
w swych wystąpieniach na omówieniu swej podstawowej dzia-
łalności oraz prezentowali nowe inwestycje przeprowadzone w 
Spółkach, które powodują po pierwsze, że praca jest bezpiecz-
niejsza, po drugie bardziej ekologiczna. Przy okazji swej prezen-
tacji Prezesi Spółek mają nadzieję, że ArcelorMittal Poland SA 
będzie pamiętał o ich istnieniu i uwzględni w swych zleceniach. 
Spontanicznymi oklaskami Delegaci przyjęli wystąpienie Wice-
przewodniczącej OPZZ Pani Wiesławy Taranowskiej. Mówiąc o 
emeryturach pomostowych zwróciła uwagę na inicjatywę OPZZ 
w sprawie nowelizacji Ustawy o emeryturach, która to w sposób 
jednoznaczny pomogłoby w oczyszczeniu skomplikowanej sytu-
acji wielu pracowników, którzy stoją przed trudnym wyborem. 
Odnosząc się do wystąpienia Pracodawcy zwróciła uwagę na 
jednostronne wykorzystywanie światowego kryzysu do 
„załatwienia” swoich wewnętrznych potrzeb przez Spółki. Ape-
lowała aby nie bez krytycznie przyjmować przedstawiane wyli-
czenia przez Zarząd Spółki i domagać się „swego”. Wiele uwagi 
poświęciła także równouprawnieniu wśród związkowców (stąd 
apel by w nowym Zarządzie u nas pojawiła się kobieta). Cieka-
wy fragment swej wypowiedzi poświęciła kontaktom zagranicz-
nym z innymi organizacjami związkowymi. Na koniec swego 
wystąpienia przypomniała Delegatom o zbliżającym się Zjeździe 
Sprawozdawczo Wyborczym OPZZ. Do jej wypowiedzi nawią-
zał swoje wystąpienie Przewodniczący FHZZ kol. Eugeniusz 
Sommer informując Delegatów o kontaktach ze związkowcami z 
innych hutniczych zakładów. Szeroko omówił także udział na-
szego Związku w pracach FHZZ.    Cd w kolejnym kurierku... 

      Uwaga pracownicy Huty i spółek 
 zależnych 

Z 3-miesięcznej promocyjnej oferty 
PZU Życie, polegającej na zapisaniu się do grupowego ubez-
pieczenia na życie bez okresu karencji skorzystało wielu pra-
cowników ArcelorMittal Poland. Pracownicy ubezpieczali 
także swoich współmałżonków i dorosłe dzieci. W dalszym 
ciągu można zapisywać się, jak i swoją najbliższą rodzinę, do 
grupowego ubezpieczenia, tyle tylko, że już z okresem karencji. 
Do grupowego ubezpieczenia na życie, którego składki są znacz-
nie niższe od ubezpieczenia indywidualnego, mogą również za-
pisywać się byli pracownicy ArcelorMittal Poland i hutniczych 
spółek, którzy nie przekroczyli 70 rok życia. Przypominamy 
także, że pracownicy AMP Group Service, którzy od dnia 1 mar-
ca 2010 r. są pracownikami ArcelorMittal Poland SA i są ubez-
pieczeni grupowo w PZU Życie proszeni są pilnie o zgłoszenie 
się do biura obsługi w celu podpisania nowej (kontynuacja) 
umowy - na dotychczasowych warunkach. Dotyczy to również 
byłych pracowników HK ZA. Wszystkie te osoby mogą już od-
bierać w biurze obsługi „Karty Opieki Medycznej”. Prosimy 
wszystkich pracowników Huty, którzy przychodzą po świadcze-
nia do biura obsługi PZU o posiadanie przy sobie aktualnego 
numeru konta bankowego. 
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, wew. 39-67. 

 
Hutnicza Fundacja Ochrony  

Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
Fundacja Pro Witalis  oraz 
Ujastek Spółka z o.o. sp. k. 

zapraszają Hutników (pracowników AMP S.A.  

i spółek hutniczych)   wraz z Rodzinami 
w dniach od 24-go (poniedziałek) do 28-go (piątek) maja 2010r 

na bezpłatne badania i specjalistyczne konsultacje lekarskie: 
- w poniedziałek: kardiologiczne (wraz z EKG), w godz. 14-16, 
-  we wtorek: badania naczyń metodą Dopplera, w godz. 9-14 
reumatologiczne, w godz. 1030–1330; internistyczne (internista-
diabetolog), w godz. 15-18, 
- w środę: badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy 
- badanie dokonywane będzie w tzw. osteobusie (pojazd wypo-
sażony w odpowiedni sprzęt medyczny) w godz. 9-16 
- w czwartek: badania naczyń metodą Dopplera, w godz. 9-14, 
okulistyczne, w godz. 14-17; chirurgiczne, w godz. 1430–1730, 
fizjoterapeutyczne, w godz. 1430–1730, 
- w piątek: ginekologiczne (wraz z USG), w godz. 14–17 

Badania i konsultacje odbędą się 

w siedzibie Ujastek Spółka z o.o. sp. k.  
(Kraków, ul. Ujastek 3) 

Rejestracja telefoniczna: 012 683 39 42 
lub osobiście w Rejestracji Spółki Ujastek 
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Z prasy: Andrzej Ciepiela, dyrektor PUDS: wejście Arce-
lorMittal do Złomreksu to transakcja korzystna dla obu 
stron. - Konsolidacja z silnym graczem rynkowym, jakim 
jest ArcelorMittal wzmocniłaby tylko pozycję grupy Zło-
mreksu - mówi dla portalu wnp.pl Andrzej Ciepiela, dyrektor 
Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. - Czy Pana zdaniem jest 
możliwy scenariusz zakładający wejście koncernu Arce-
lor Mittal do firmy Złomrex? - Wszystko jest możliwe i 
teoretycznie taka konsolidacja może mieć miejsce. Należąca 
do Złomreksu spółka Cognor, posiada sieć dystrybucji obej-
mującą środkową Europę. Chodzi mianowicie o VoestAlpine 
Stalhandel. I to może być łakomym kąskiem dla koncernu 
ArcelorMittal .Byłaby to transakcja korzystna dla obu stron. 
- Jakie korzyści miałby Złomrex ze współpracy z koncer-
nem ArcelorMittal? - Dla samego Złomreksu taka transak-
cja wydaje się równie korzystna. Po okresie spowolnienia 
gospodarki firmy dystrybucyjne powoli wychodzą na prostą. 
Uważam, że konsolidacja z silnym graczem rynkowym, ja-
kim jest ArcelorMittal wzmocniłaby tylko pozycję grupy 
Złomreksu. Oczywiście o ewentualnej konsolidacji zdecydu-
ją właściciele obu firm. 
ArcelorMittal podwyższa ceny na wyroby płaskie. - Arce-
lorMittal nie zmienia polityki cenowej, wynikającej ze wzro-
stu cen surowców - mówi dla portalu wnp.pl Andrzej Ciepie-
la, dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Jak kształtu-
ją się ceny wyrobów płaskich koncernu ArcelorMittal? 
- Ceny będą rosły. W dzisiejszym serwisie informacyjnym 
PUDS podaliśmy nieścisłą - wynikającą z błędnego tłuma-
czenia- informację za portalem MetalExpert, sugerującą iż 
ArcelorMittal Poland obniżył o 20 euro na tonie czerwcowe 
ceny sprzedawanych przez siebie wyrobów płaskich. Tym-
czasem, jak poinformował nas jeden z przedstawicieli kon-
cernu, sytuacja ma się inaczej. ArcelorMittal nie zmienia 
swojej polityki cenowej, wynikającej ze wzrostu cen surow-
ców. A zatem należy się spodziewać dalszych podwyżek? 
- Wzrostowy trend cenowy zostanie utrzymany w czerwcu i 
kolejnych miesiącach. Jest on zgodny z kolejnymi podwyż-
kami już zapowiedzianymi na trzeci kwartał 2010 roku w 
Europie Zachodniej. 
O sytuacji w hutnictwie podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. Aktualna sytuacja w światowym i krajo-
wym hutnictwie żelaza i stali, rynek dystrybucji stali oraz 
zaplecze surowcowe hutnictwa, strategie firm w dobie kryzy-
su - to główne zagadnienia panelowe corocznej konferencji 
poświęconej branży stalowej "Hutnictwo 2010", która odbę-
dzie się 2 czerwca 2010 r. Już po raz drugi spotkanie będzie 
częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który od-
będzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2010 r. 
Udział w konferencji Hutnictwo 2010 zapowiedzieli m.in.: 
Andrejs Aleksejevs - prezes zarządu Severstallat Silesia Sp. z 
o.o; Jiri Cienciala - prezes zarządu, dyrektor generalny, Tri-
necke Zelezarny; Włodzimierz Hereźniak - prezes zarządu 
Polskiego Koksu; Konstanty Litwinow - prezes zarządu ISD 
Polska Sp. z o.o.; Sanjay Samaddar - prezes zarządu Arcelor-
Mittal Poland SA; Edward Szlęk - prezes Koksowni Przy-
jaźń; Przemysław Sztuczkowski - prezes Złomreksu; Jaro-
sław Zagórowski - prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

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, integracyj-

ne  i okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę –  w cenie 3 

posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka me-

chaniczna. 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, Murzasi-
chle, Krynica, Kołobrzeg, Dźwirzyno, Jastrzębia Góra, Świnouj-
ście– wszystkie pobyty z zabiegami  

Gniezno, Licheń   28-30.05 
Licheń Stary to niewielka miejscowość w województwie wielkopolskim, 

w środkowej Polsce. Należy do diecezji włocław-
skiej. Najbliższym dużym miastem jest niemal 90-
tysięczny 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 Ba-
zyliki ok. 1500m.  W programie: Bazylika w Licheniu, Lasek Grąbliń-
skiego, Gniezno 
Cena: 140 PLN DLA PRACOWNIKÓW AMP SA 
 155 PLN DLA EMERYTOW I RENCISTOW AMP SA 
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie,  2 noclegi, 5 posił-
ków,  przewodnik w Licheniu i Gnieźnie, opieka pilota 
Zbiórka: piątek 6.00 parking pod b. kinem Światowid, Centrum E 

   Powrót ok. godz. 22 w niedzielę 

Obóz łuczniczy w Wierchomli 
Zapraszamy  do uprawiania łucznictwa w Wierchomli, położonej u 
podnóży  Pustej Wielkiej, na wschód od Piwnicznej. Rejon Wier-
chomli obfituje w liczne i bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne i 
rowerowe obejmujące pasmo Jaworzyny Krynickiej. Urzeka tu nie 
tylko przyroda, ale również ciekawostki architektury - piękna cer-
kiew, chałupy łemkowskie, Bacówka nad Wierchomlą. Istnieją 
tutaj wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych i tury-
styki trampingowej.  Latem i jesienią, okoliczne lasy obfitują w 
jagody, poziomki a także w grzyby.  
Uczestnikom obozu zapewniamy: wychowawcę, instruktora strze 
leciwa, profesjonalny sprzęt łuczniczy, codzienny trening łuczni-
czy, wyjścia na basen, piesze wycieczki górskie (do Krynicy, na 
Halę Łabowską, na Pustą Wielką, do Schroniska „Bacówka nad 
Wierchomlą”), wyjazd do Piwnicznej (muzeum i pijalnia wód) , 
ogniska z pieczeniem kiełbasek, pełne obfite wyżywienie, ubezpie 
 turnus  7  dniowy  500,00zł 
 turnus 14 dniowy  990,00zł 
terminy turnusów: 
  I –    26.06.-  10.07.2010 r.  
 II –  10.07. – 24.07.2010 r.  
III – 24.07. –   7.08.2010 r.  
IV –   7.08. –  21.08.2010 r.  
Turnusy rozpoczynają się obiadem godz. 13:30 – kończą śniada-
niem. Wykwaterowanie o godz. 10.00 w ostatnim dniu pobytu. 
Przyjazd i powrót własnym transportem  

 


