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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland SA
zaprasza na

F E S T Y N

Z W I Ą Z K O W Y

3 września 2011 r. od godz. 11.00 do 19.00
Festyn odbędzie się na bocznym boisku ”HUTNIKA” ul. Ptaszyckiego 4
W PROGRAMIE: liczne konkurencje dla dzieci, konkurencje rodzinne, dużo atrakcji dla najmłodszych,
ciekawe zabawy i występy artystyczne oraz moc smakołyków na stoiskach gastronomicznych.
Dla uczestników festynu zapewniamy pełną gastronomię.
Dojazd z Pl. Centralnego tramwajem nr 15 ,17
Zaproszenia biorące udział w loterii rozprowadzają Zarządy Zakładowe organizatora festynu
Zespół Roboczy
• 19 lipca odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego. Strony ustaliły porządek spotkania: W pierwszej części omówiono Protokół
dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., następnie Strony kontynuowały omówienie związkowych propozycji w zakresie rozmów
płacowych na rok 2011 zgodnie z sugestią Zespołu Centralnego,
w końcowej części spotkania wniesiono sprawy różne z poszczególnych Oddziałów.
Kontynuując rozmowy na temat protokołu dodatkowego nr 1 do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Strony wymieniły opinie na temat przedstawionego przez Pracodawcę kompleksowego zestawienia tematów jakie powinny zostać uwzględnione w ramach prac nad
w/w dokumentem. Pierwszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie do taryfikatora nowego stanowiska pracy o nazwie
„młodszy specjalista”( kategoria zaszeregowania od II do IV).
Przysługiwałoby ono pracownikowi, który ma wykształcenie wyższe kierunkowe i jeden rok pracy w danej specjalności lub pracownikowi z wykształceniem średnim ogólnym czy technicznym
oraz trzema latami pracy w danej specjalności. Kolejna proponowana zmiana dotyczy wynagrodzenia za zastępstwa (§ 45 ZUZP)
Obecnie otrzymywane kwoty są symboliczne i co należy dodać
jednostronnie wprowadzone przez Pracodawcę. Strona Społeczna chce jednoznacznych zapisów, które umożliwią otrzymanie
dodatkowych środków finansowych przez osoby, które zastępują
pracowników wyżej wynagradzanych biorąc przy tym odpowiedzialność w chwili otrzymania zastępstwa. Kolejny paragraf, w
którym potrzebne są zmiany jest to § 48 dotyczący wypłaty
przez Pracodawcę odszkodowania w razie śmierci pracownika
wskutek wypadku przy pracy. Zapis ten jest mało precyzyjny i
nie określa komu konkretnie powinny być wypłacone środki finansowe - ( 50 tys. zł). Aby zapobiec sporom sądowym potrzeba
jest jednoznacznego określenia osoby uprawnionej, która otrzyma środki finansowe określone w § 48. Również wprowadzenia

zmian potrzeba w § 55 ZUZP (zapis o bezpłatnym korzystaniu
przez pracowników z komunikacji wewnątrz-oddziałowej).
Uszczegółowienie związane jest z przepisami podatkowymi.
Ostatni omawiany zapis zmian dotyczy waloryzacji dodatków
zmianowych i nocnych. W wyniku dyskusji Strony ustaliły, że
rozmowy w przedmiotowym zakresie (także ewentualnych dodatkowych zmian w protokole dodatkowym) będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach Zespołu Roboczego.
Przechodząc do drugiego punktu spotkania, stosownie do ustaleń ze spotkania Zespołu Centralnego z dnia 13.07.2011r., Strony wymieniły stanowiska w zakresie wniosku Organizacji Związkowych dotyczącego kontynuacji negocjacji płacowych na rok
2011r. W wyniku dyskusji Strony podtrzymały swoje stanowiska.
Strona Pracodawcy jest zdania, iż rozmowy w temacie podwyżek
wynagrodzeń należy prowadzić w IV kw. tego roku ale mają one
dotyczyć 2012 roku. Strona Związkowa oczekuje dodatkowych
środków finansowych dla pracowników AMP SA i Spółek Zależnych jeszcze w 2011roku uważając, iż faktyczna inflacja, a co za
tym idzie wzrost kosztów utrzymania, a przy tym dobre wyniki
Spółki upoważniają nas do takiego wystąpienia. Strona Społeczna uważa, iż forma wypłaty dodatkowych środków finansowych
może być ustalona wspólnie (np. nagroda za wzmożony wysiłek
załogi w I półroczu 2011roku lub innej formie). W wyniku dyskusji Strony ustaliły, że rozmowy/omówienie tematu w przedmiotowym zakresie będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach Zespołu Roboczego.
W sprawach różnych Strona Pracodawcy poinformowała o planowanych zmianach na Zakładzie Stalownia (Oddział DG) polegających na wprowadzeniu czterobrygadowej organizacji pracy
w jednej z jednostek organizacyjnych – PSD 72;….cd str2
Premia za m-c Lipiec
• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest
wyższa od bazowego funduszu premiowego tj. 6%
płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 7,2%
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cd ze str 1…. Wprowadzenie w/w zmian zostanie dokonane
poprzez podpisanie z pracownikami stosownych porozumień do
umów o pracę, przy zachowaniu posiadanej przez nich płacy
zasadniczej. W przypadku braku akceptacji przez pracownika
zaproponowanej zmiany, zostanie mu przedstawiona alternatywna propozycja zatrudnienia w dotychczasowym systemie
pracy. Następnie zaproponowała modyfikację formuły spotkań
Centralnego Zespołu Płacowego, zgodnie z którą w przypadku,
gdy tematyka posiedzenie Zespołu będzie dotyczyła tematyki
obejmującej zarówno pracowników AMP S.A. jak i AMP S.A. –
Oddział Zdzieszowice, Organizacje Związkowe ze Zdzieszowic
uczestniczyć będą w tym spotkaniach na zasadzie członka Zespołu. Powyższe wynika z inkorporacji do AMP S.A. ZKZ
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. z jednoczesnym uzyskaniem przez
AMP S.A. – Oddział Zdzieszowice statusu Pracodawcy.
Strona
Pracodawcy poinformowała, iż kolejne posiedzenie Centralnego
Zespołu Płacowego, na którym planowane jest przedstawienie
informacji na temat sytuacji produkcyjno-ekonomicznej Spółki,
planowane jest w sierpniu br., po zakończeniu urlopu Prezesa
Zarządu. Tym razem obecność na spotkaniu zapowiada większość członków Zarządu AMP SA.
Strona Związkowa ponowiła wniosek, aby po wejściu w życie
systemu elektronicznej ewidencji wydawania posiłków, pracownik mógł jednorazowo wykorzystać więcej niż jeden impuls
uprawniający do posiłku; Odnosząc się do w/w wniosku, Strona
Pracodawcy poinformowała, iż stanowisko Pracodawcy w przedmiotowym zakresie nie uległo zmianie i w dalszym ciągu nie
przewiduje się takiej możliwości. Strona Społeczna w dalszym
ciągu będzie wnosiła o zmianę stanowiska. Wiele przedstawionych argumentów przez Stronę związkową przemawia za zmianą stanowiska Pracodawcy. Liczymy także na głosy poparcia
pracowników w tym temacie bezpośrednio do swych przełożonych.
Prace nad budżetem 2012 roku
W trakcie obrad Prezydium Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczy w dniu 27 czerwca 2011 r.
doszło do ostrej polemiki na temat trybu konsultacji założeń do budżetu na 2012 rok. Związkowcy
zarzucili stronie rządowej, że prace nad budżetem państwa prowadzone są z naruszeniem procedury konsultacji określonej w
przepisach ustawy o Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych, że niejasny jest tryb prowadzenia konsultacji,
oraz że przyspieszenie prac nad budżetem uniemożliwia związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych do budżetu. Zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej, strony pracowników i pracodawców zajmują do 20 lipca każdego
roku wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu
państwa na rok następny. Jeżeli partnerzy nie dojdą do porozumienia, do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić
swoje stanowiska. Przypomnijmy: Minister finansów Jacek Rostowski poprosił Komisję Trójstronną o zgodę na skrócenie prac
nad budżetem na 2012 r Tłumacząc takie działania tym, iż od 1
lipca Polska będzie przewodniczyć Radzie UE, poza tym w tym
roku przypadają wybory parlamentarne. "Aby w sposób właściwy, bez zakłóceń i bez szkody dla wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej przeprowadzić prace nad budżetem na 2012
r., niezbędne jest wcześniejsze niż w poprzednich latach przeprowadzenie tych prac" - uważa minister. MF uważa, że przyjęty
tryb "pozwala na faktyczne przeprowadzenie uzgodnień dotyczących założeń ustawy ze stroną społeczną". Ministerstwo
zwróciło uwagę, że praca nad ustawą według tradycyjnego harmonogramu oznaczałaby, że parlament obecnej kadencji nie
zdążyłby zakończyć prac nad budżetem. W takiej sytuacji utwo-
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rzony po wyborach nowy rząd musiałby - najwcześniej w listopadzie lub grudniu - przyjąć własny projekt ustawy budżetowej.
Franciszek Bobrowski Wice – Przewodniczący OPZZ komentując
spór związany ze skróceniem prac konsultacyjnych ze Stroną
Społeczną stwierdził: ...Rząd wystąpił o skrócenie terminu nego-

cjacji, na co strona społeczna nie wyraziła zgody. Bo przyspieszenie wszystkich terminów, w tym również przyjęcia wskaźników makroekonomicznych, nie dałoby dobrego budżetu myślę,
że musiał by być nowelizowany. Argumentowanie skrócenia
terminu prezydencją i wyborami było dla nas mało przekonywujące, a przede wszystkim rząd nie wyraził odrobiny chęci rozmów i negocjacji. Obecnie optymizm rządu jest daleko posunięty, gdyż zakładanie, że się uda uchwalić budżet do końca roku
procedując tradycyjną metodą, budzi wiele wątpliwości. Wybory
będą w październiku, później musi ukonstytuować się Sejm,
trzeba powołać komisje, utworzyć kolację rządową. Nie wiem,
czy uda się uchwalić budżet w grudniu, tak jak chce rząd i ministerstwo finansów.
Od dobrze przygotowanego budżetu, od przyjętych wskaźników
zależy poziom życia nas wszystkich, przyspieszanie prac tylko po
to by obecna koalicja rządowa mogła „przepchnąć” budżet w
Sejmie tak naprawdę nie będzie służyło nikomu. Apelujemy o
rozsądek i konstruktywne działanie na rzecz dobrego budżetu
na 2012rok.
Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Krakowie
Zarząd Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Krakowie serdecznie dziękuje NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA za udzielenie wsparcia w
realizacji bogatego programu 35 Ogólnopolskiego Rajdu HDK
PCK „Czerwona Róża”. Ostatecznie w Rajdzie w okresie od 14
czerwca do 18 czerwca 2011 roku brało udział 130 honorowych
dawców krwi oraz członków ich rodzin i przyjaciół.: z Kołobrzegu, Koszalina, Miastka, Mysłowic, Ostaszewa Toruńskiego,
Ostrowca Świętokrzyskiego, Polkowi, Połczyna Zdroju, Sulechowa, Tych , Krakowa i oczywiście naszego Hutniczego HDK. Przyjęty program Rajdu został w całości zrealizowany. Poznanie
historii i tradycji oraz piękna i uroków Ziemi Świętokrzyskiej
realizowane było poprzez wycieczki objazdowe oraz wędrówki
górskie w Paśmie Łysogór. W pełni zostały przeprowadzone
konkursy oświatowe z wiedzy o regionie i wiedzy o krwiodawstwie PCK oraz konkurs na hasło turystyczne.
Prezes Hutniczego Klubu HDK w Krakowie Kazimierz Nowak
Uwaga posiadacze telefonów rodzinnych
• Dla posiadaczy telefonów rodzinnych udostępniona została
usługa bieżącego śledzenia rzeczywistych kosztów połączeń. Aby sprawdzić koszty można zadzwonić na numer „Saldo
konta” - 602 963 000 - Połączenie płatne 0,24 zł lub należy użyć
darmowych kodów ekspresowych -*100#. Wówczas otrzymamy
informację o bieżących kosztach na danym numerze.
Dla zapewnienia większej kontroli kosztów połączeń komórkowych wprowadzono usługę „Automatyczna Zmiana Profilu” (AZP). Polega ona na ustaleniu konkretnego limitu kwotowego po przekroczeniu którego do końca okresu rozliczeniowego
(okres rozliczeniowy trwa od 2 do 1 następnego miesiąca) jest
włączany profil „tylko w korporacji” umożliwiający odbiór
wszystkich połączeń natomiast wykonywanie połączeń tylko na
telefony korporacyjne i rodzinne. Blokada ta jest wyłączona
pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego.
Z usługi mogą korzystać osoby posiadające telefon służbowy lub
rodzinny. Koszt usługi AZP: 1 zł miesięcznie
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Wypoczynek po pracy
• Informujemy, że Zespół ds. Socjalnych Hut-Pus S. A. ( pokój 39
bud. Z” ,tel. 99 28 74lub 99 28 85) przyjmuje zapisy na koncerty
w ramach Festiwalu Sacrum Profanum, który odbędzie się w
dniach 11-17 września br.
niedziela, 11 września 2011 - Koncert inauguracyjny:
Paweł Mykietyn – Dwa Wiersze Miłosza – prawykonanie
w ramach Made in Poland - Miłosz Sounds, Steve Reich –
Electric Counterpoint , Steve Reich – Daniel Variations,
Steve Reich – Music for 18 Musicians
Miejsce Hala ocynowni ArcelorMittal, Godzina 19:30
Wykonawcy Zygmunt Malanowicz, Maja Ostaszewska – recytacja
Steve Reich – fortepian, Jonny Greenwood (Radiohead) – gitara
Synergy Vocals, Ensemble Modern, Brad Lubman – dyrygent
Cena biletów: Sektor 1- 60,00zł - dla osób uprawnionych 30,00 zł. (miejsca siedzące numerowane); Sektor 2
90,00zł - dla osób uprawnionych 45,00 zł. (miejsca siedzące
numerowane)
sobota, 17 września 2011: Koncert kończący Festiwal
Koncert- Reich 75; Miejsce - Hala ocynowni ArcelorMittal
Godzina - 21:00; Wykonawcy
Steve
Reich,
Aphex
Twin, Adrian Utley (Portishead), Leszek Możdżer i inni
• Informujemy, że dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków, Dział Spraw Socjalnych i Bytowych sprzedaje bilety na występ Kabaretu z Kopydłowa nowy 2godz Program, który odbędzie
się w Hali Wisły 3 października godz. 19,00. Odpłatność dla
pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 26 zł za bilet,( pełny koszt 52 zł) Zapisy wraz z wpłatami
przyjmowane będą w pok.31 bud „Z” tel 16-76, 16-34
Jednocześnie informujemy, że pracownik w roku kalendarzowym
2011 może skorzystać z dofinansowania do nie więcej
niż 10 imprez w ramach tzw. „wypoczynku po pracy”.
Uwaga pracownicy AMP SA i Spółek
Przypominamy wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland oraz hutniczych spółek, że do
grupowego ubezpieczenia w PZU Życie można zapisywać swoją
najbliższą rodzinę (współmałżonka i dorosłe dzieci)! Grupowe
ubezpieczenie na życie jest znacznie korzystniejszą formą ubezpieczenia aniżeli indywidualne (wyższe świadczenia przy niższych
składkach). Pracowników, którzy do tej pory nie posiadają grupowego ubezpieczenia na życie serdecznie zapraszamy do biura
obsługi. Do grupowego ubezpieczenia na życie mogą również
zapisywać się byli pracownicy ArcelorMittal Poland i hutniczych
spółek (do 69 roku życia). Pracownicy ArcelorMittal Poland ubezpieczeni grupowo w PZU Życie, którzy do tej pory nie odebrali
„Karty Opieki Medycznej”, proszeni są o zgłoszenie się do biura
obsługi. Informujemy pracowników spółek: HUT-PUS, MADROHUT, AM REFRACTORIES, IMPEL SECURITY, a od maja br. pracowników KOLPREM i EKO-ENERGIA, że obsługa osób ubezpieczonych w PZU Życie realizowana jest, podobnie jak Pracowników
ARCELORMITTAL POLAND, w budynku administracyjnym „S”, kl.
A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50, w poniedziałek w
godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz.
7.00-15.00. Z Biura Obsługi PZU Życie mogą również korzystać
pracownicy spółki PROFIL. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia dla pracowników wyżej wymienionych podmiotów zmalał
do minimum po wprowadzeniu elektronicznego przesyłania da-
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nych. Ubezpieczony nie musi również udawać się do siedziby PZU
Życie, jak było to do tej pory. Prosimy pracowników starających
się o wypłatę świadczenia o posiadanie przy sobie aktualnego nr
konta bankowego.
Ś.p. Heliodor Konrad Grześkowiak - wspomnienie
• Konrad Grześkowiak całe swe życie zawodowe poświęcił Hucie.
Od samego początku swej pracy zawodowej związany był z naszą
organizacją związkową. Pełnił funkcję między innymi Przewodniczącego Zarządu Zakładowego DI, był członkiem Zarządu Związku kilku kadencji. W swej pracy zawodowej jak i społecznej pomoc innym stawiał sobie za cel. Był nauczycielem wielu działaczy
związkowych. Mimo zakończenia pracy zawodowej szukał dla
siebie miejsca by pomagać innym. Nasz Związek Zawodowy desygnował Go do pracy w Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej aby mógł w dalszym ciągu służyć swą wiedzą i
doświadczeniem emerytom, rencistom i pracownikom naszej huty
Z Hutniczą Fundacją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w
Krakowie związany był od stycznia 1993 r. W początkowych lata
działalności Fundacji pracował jako Członek Komisji Rewizyjnej,
a od lipca 1998 roku był jej Przewodniczącym. Był wyróżniany
za pracę na rzecz Fundacji : W roku 2003, z okazji 10-lecia jej
działalności - otrzymał list gratulacyjny za długoletnią pracę społeczną wykonywaną w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W grudniu 2008 r., w związku z 15-leciem
działalności – otrzymał dyplom, którym złożono Mu serdeczne
podziękowania za okazywaną Fundacji życzliwość i wspieranie jej
działań podejmowanych na rzecz zdrowia mieszkańców Krakowa,
a w szczególności hutników i ich rodzin. Fundacja zawsze mogła
liczyć na Jego przychylność i znajdować oparcie dla swoich przedsięwzięć. Pożegnaliśmy Człowieka wielkiego serca, Człowieka,
który chciał i umiał poświęcić swój czas dla innych. Zawsze w
każde przedsięwzięcie angażował się całym sobą. Słowa: nie da
się czy nie można, niech inni zrobią – były mu obce. Na zawsze
pozostanie w pamięci, a nasze dalsze sukcesy będą też Jego.
Odszedł w sobotę, 9 lipca 2011 roku, za kilkanaście dni skończyłby 80 lat………
Żonie i Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz
Rada, Zarząd i Współpracownicy Hutniczej Fundacji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kol. Józefowi Kawuli
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Teściowej
Składa Zarząd
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
oraz koleżanki i koledzy
Kol. Alicji Bierówka
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Męża
Składa Zarząd Zakładowy AM SSC Sp. z o.o.
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
oraz koleżanki i koledzy

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 2000 egz.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE
UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl

Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe do Wierchomli. 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.
Wczasy dla MATKI Z DZIECKIEM w Wierchomli
MATKA Z DZIECKIEM – pokój z łazienką – 650 zł, pobyt następnego dziecka 280 zł, Pobyt drugiej osoby dorosłej – wg cennika. Mama z dzieckiem do 3 lat – 400 zł. W cenie oferujemy: Tygodniowy pobyt (od obiadu sobota– do śniadania sobota) Całodzienne wyżywienie.
Wierchomla Mała jest miejscowością turystyczną w Popradzkim
Parku Krajobrazowym, pomiędzy Muszyną a Piwniczną-Zdrój. Urzeka tu nie tylko przyroda, ale również ciekawostki architektury piękna cerkiew, chałupy łemkowskie, Bacówka nad Wierchomlą.
Latem i jesienią, okoliczne lasy obfitują w jagody, poziomki a także
w grzyby. Nasz ośrodek CHATA POD PUSTĄ to idealne miejsce dla
wypoczynku rodzinnego, gdzie wśród czystego powietrza i przepięknych krajobrazów można odpocząć od zgiełku panującego w mieście, oraz zregenerować swe siły.
Wrocław - Kotlina Kłodzka- Praga 8-11.09.2011
Program 1 dzień: Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie: Stare Miasto, rynek, Ratusz, Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela,
Panorama Racławicka. Przyjazd do Kudowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg; 2 dzień: śniadanie, całodzienna wycieczka z
przewodnikiem: Skalne Miasto, Góry Stołowe - Błędne Skały,
Wambierzyce, Kaplica Czaszek. Zwiedzanie parku zdrojowego w
Kudowie Zdrój. Obiadokolacja, nocleg; 3 dzień: śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
Stare Miasto, Hradczany, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola. Powrót do Kudowy. Obiadokolacja, nocleg; 4 dzień: śniadanie,
wyjazd w drogę powrotną, na trasie zwiedzanie kopalni złota w
Złotym Stoku. Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych.
Cena: Pracownicy ArcelorMittal i ich rodziny 350 zł; Emeryci i renciści Huty 385 zł; Pozostałe osoby 700 zł. Cena zawiera: Przejazd
autokarem, ubezpieczenie, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
zwiedzanie z przewodnikiem , wstępy do zwiedzanych obiektów po
stronie polskiej,
Lwów – Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej
28.09 – 2.10.2011
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Lwowa, Krzemieńca,
Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Skały Podolskiej, Buchacza, Stanisławowa, Drohobycza. Cena Pracownicy ArcelorMittal i ich
rodzin 450 zł; Emeryci i Renciści Huty 495 zł. Cena zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelach **/*** w okolicach Lwowa,
Tarnopola i Kamieńca (pokoje2-3 os. z łazienkami), wyżywienie 2
razy dziennie, opiekę przewodnika i pilota, ubezpieczenie. Na wstę-
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Z prasy: Emisja CO2 wzrosła w Polsce o 5 proc. Powoli
malejąca w Polsce od 2007 roku emisja CO2 według wstępnych danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE) wzrosła w 2010 roku o około 5 proc., a
spadająca emisja gazów cieplarnianych ogółem zwiększyła się
o około 4 proc. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce faluje.
Na starcie przemian gospodarczych drastycznie spadła, bo z
około 563,7 mln ton ekwiwalentu CO2 w 1988 roku do 452,9
mln ton ekwiwalentu CO2 w 1990 roku i spadała dalej do
438,4 mln ton ekwiwalentu CO2 w 1993 roku. Później bywało
już różnie, bo rosła do 1996 roku, a potem znowu malała do
2002 roku osiągając wtedy poziom około 372,8 mln ton ekwiwalentu CO2. Potem znowu zaczęła rosnąć i tak to trwało do
2006 roku, kiedy emisja wyniosła około 402,3 mln ton ekwiwalentu CO2, a następnie znowu zaczął się spadek i trwał do
2009 roku, ale został najprawdopodobniej przerwany.
Wstępne szacunki Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( KOBiZE) wykazały, że w 2010 roku emisja
gazów cieplarnianych w Polsce wyniosła około 393,3 mln ton
ekwiwalentu ton CO2 wobec 376,7 mln ton ekwiwalentu CO2,
co oznacza wzrost o około 4 proc. Emisje samego CO2, którego udział w emisji gazów cieplarnianych jest największy, KOBiZE oszacował w 2010 roku na około 326, 7 mln ton CO2
wobec około 310,4 mln ton CO2 rok wcześniej, co oznacza
około 5 proc. wzrost emisji CO2.
Jest nas tylko 37 milionów. Polska straciła milion obywateli. To ci, którzy wyjechali po wstąpieniu do UE za pracą i nie
mają zamiaru wracać. Demografowie domagają się, żeby GUS
zweryfikował liczbę mieszkańców naszego kraju. Ponad milion
Polaków, którzy wyjechali po 2004 roku, nie wróci już do kraju. Wielu z nich nawet w kryzysie świetnie radzi sobie za granicą - zakłada firmy, dokształca się, pnie do góry. Nie widzą
w Polsce zmian, które miałyby ich przyciągać do kraju. Według oficjalnych statystyk w 2009 roku za granicą przebywało
blisko 1,9 mln Polaków. "Dane GUS są jednak niedoszacowane, na co wskazują m.in. statystyki brytyjskie i irlandzkie.
Można przyjąć, że za granicą przebywa 2,4 mln naszych rodaków". Jej zdaniem co najmniej połowa z nich nie wróci. Bo
nawet według GUS około 75 proc. Polaków przebywających
za granicą jest tam ponad rok. Z tego też powodu, zgodnie z
definicją ustaloną przez ONZ, powinni być wliczani do ludności kraju przebywania. Jak informuje dziennik, przyznaje to
także sam GUS. "Ludność Polski liczy obecnie nie 38,2 mln,
ale 36,8 mln, a może nawet mniej"

Wybierasz się w wakacyjną podróż?
Chcesz bezpiecznie dotrzeć do celu? Nie
zwlekaj! Już dziś PTS za darmo
sprawdzi Twój samochód!

PTS S.A. zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Mrozowej 6 w Krakowie, gdzie w ramach wakacyjnej promocji „BEZPIECZNY URLOP” wykona
DARMOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY* Twojego auta, obejmujący kontrolę: układu hamulcowego, elementów zawieszenia
(m.in. badanie skuteczności amortyzatorów), układu kierowpy prosimy przeznaczyć około 100 UAH
niczego, pracy silnika i układu wydechowego (analiza spalin),
poziomu płynów eksploatacyjnych (chłodniczego, hamulcoweOktoberfest ze zwiedzaniem Monachium 18 –20.09.2011
go), poziomu oleju (silnikowego i układzie wspomagania kieW programie zwiedzanie Monachium, pobyt na Oktoberfest
rownicy), pasków klinowych, akumulatora i jego klem, oświeCena zawiera: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania , 2 obia- tlenia zewnętrznego pojazdu, stanu opon i ciśnienia w kołach
dokolacje, pobyt na Oktoberfest, opiekę pilota, przewodnika w j. Aby urlopowa podróż minęła w komfortowych warunpolskim po Monachium na 3 godziny, ubezpieczenie KL, NNW .
kach Serwis Mechaniki Pojazdowej PTS oferuje KOMCena 1350 zł/os Możliwość dofinansowania dla Pracowników PLEKSOWY SERWIS UKŁADU KLIMATYZACJI w Twoim
ArcelorMittal SA do 50 %
samochodzie, w bardzo atrakcyjnej cenie 79,99 zł

