KURIER
AKTUALNOŚCI
Nr 31/ 14 / (1072)

17. 09. 2014 r.
Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Festyn Związkowy
• 24 Festyn Związkowy zakończony. Piękna pogoda, choć poranek nie zapowiadał tak słonecznego dnia oraz moc atrakcji
sprawiła, iż na związkowym festynie zjawiło się ponad 3 tys
osób. W tym roku gościem naszego związkowego festynu był
Prezydent Miasta Krakowa Pan prof.. Jacek Majchrowski. W
swoim krótkim wystąpieniu przede wszystkim zachęcał zebranych do rekreacji, do udziału w konkursach i zabawach przygotowanych przez NSZZ Pracowników AMP SA. Ponadto podziękował dyrekcji AMP SA, którą reprezentował Dyr.. Energetyki i
Ochrony Środowiska Pan Jacek Woliński, za wspieranie wszystkich działań dotyczących pracowników i samej Nowej Huty.
Przypomniał także o zaangażowaniu Miasta w dalszy rozwój
krakowskiej Huty. Gościem Festynu był także Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk. Hutnikom
znany przede wszystkim z prowadzenia „Głosu Nowej Huty”.

Festyn rozpoczął tradycyjnie miting sportowy Zarządów
Zakładowych Związku. W tym roku startowało 13 zespołów. Jak
zawsze ciekawe sportowe konkurencje, przygotowane przez
nasz hutniczy TKKF oraz cenne nagrody sprawiły, że rywalizacja była ostra i wyrównana, zawsze jednak z dużą dawką humoru. W każdym roku TKKF stara się wprowadzać nową ciekawą
konkurencję, tym razem było to toczenie koła rowerowego bez
ogumienia tzw. rafki (zabawa bardzo popularna wśród młodych
ludzi w latach 60 tych). Zawody sportowe w tym roku wygrał
Zarząd Zakładowy GU - Biuro Utrzymania Ruchu, drugie miejsce przypadło Zarządowi Stalowni i Wielkich Pieców, trzecie
miejsce zajął Zarząd Zakładowy Walcowni Zimnej. Indywidualnie wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kol. Monika Mazurek
(PSK), drugie miejsce zajęła kol. Wiesława Kramarz (BWZ),
trzecie miejsce zajęła kol. Anna Kucharska (AM DS). Wśród
mężczyzn pierwsze miejsce przypadło kol. Markowi Żelichowskiemu (PKK), drugie kol. Piotrowi Głowie (GU), trzecie miejsce
zajął kol. Tadeusz Rogala (GU).
Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła „ciotka
Klotka” oraz sympatyczny Pan Kuba i ich ekipa. Sportowe zmagania prowadził hutniczy TKKF. Oprócz indywidualnych konkur-

sów swymi umiejętnościami sportowymi mogły wykazać się
rodziny hutnicze, w takich konkurencjach jak: rzut rodzinny do
kosza, rzut rodzinny lotką do tarczy oraz w tradycyjnej sztafecie
rodzinnej. O podniebienie uczestników zadbała nasza hutnicza
Spółka HUT - PUS SA serwując smaczne posiłki. Tradycyjnie
została także przeprowadzona licytacja instrumentu muzycznego podarowanego na ten cel przez Fundację Własności Pracowniczej. Zwycięzcą długiej licytacji okazała się Spółka COMPLEX. Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik podziękował licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej sytuacji rynkowej zawsze pamiętają o naszym Związkowym Festynie wspomagając nas licznymi nagrodami.
Festyn jest imprezą rodzinną, w której udział biorą całe
hutnicze rodziny. Zdecydowana większość dorosłych przychodzi, by wraz ze swymi pociechami wziąć udział w zabawach i
konkursach. Najważniejsze cele tej imprezy jaki sobie stawiamy
to integracja pracowników Huty i hutniczych Spółek, zorganizowanie relaksowej soboty z odpowiednimi zawodami sprawnościowymi, a przede wszystkim zorganizowanie poprzez zabawę
wypoczynku dzieci hutników, a także w miarę możliwości wyposażenie uczestników w wiele potrzebnych w szkole przedmiotów tak by odciążyć finansowo obecnych na festynie rodziców.
Dlatego też pomoc ze Strony Sponsorów jest dla nas tak cenna.
I za nią dziękujemy.
Podziękowania kierujemy do : ArcelorMittal Poland S.A. ZFŚS O/Kraków, do Spółek: UNIHUT, KRAKODLEW, Remobud, Madrohut, Metalodlew, Centrum Medyczne „Ujastek”, Fundacja Pro-Vitalis, PZU SA, LOK, Bank Pocztowy, Complex,
KOLPREM, PTS, Fundacji Własności Pracowniczej, CKiS,
TECHGRUP i ŚNIEŻKA, KUNSZT, EKO-ENERGIA, POLISHUT, HUT-PUS, HFOZiPS, TU UNIQA, TKKF, SKOK, EuroTrade, oraz Com-Com Zone.
Jak zawsze podziękowania za przygotowanie i koordynowanie Festynu Związkowego należą się kol. Józefowi Kawuli i
całemu zespołowi organizacyjnemu. Osobne słowa podziękowania kierujemy do działaczy hutniczego TKKF z ich Prezesem
Panem Kazimierzem Pyżem, za prowadzenie wszystkich konkursów sportowych. Pełna relacja z wynikami w następnym numerze Kurierka Aktualności.
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Główna Komisja BHP
10 września odbyło się spotkanie Głównej Komisji BHP.
Spotkanie rozpoczął Dyr..Generalny Pan Manfred Van Vlierberghe.
Omówił aktualną sytuację dotyczącą stanu BHP (zwłaszcza wypadków) w AMP SA. Niestety jak stwierdził zwiększyła się ilość wypadków, zwłaszcza wśród podwykonawców. AMP SA chce by standardy obowiązujące w Hucie obowiązywały także wszystkie Spółki
pracujące na terenie wszystkich oddziałów ArcelorMittal Poland SA.
Następnie statystykę wypadków omówiła Pani Teresa Godoj. Zwróciła uwagę, iż brakuje zgłoszeń drobnych zdarzeń. Przedstawiła
problem: jak rozumieć zdarzenie potencjalnie wypadkowe, a zagrożenia i anomalie. Problem z odczytaniem zagrożeń i ich odpowiednią identyfikacją powoduje, iż piramida BHP jest zniekształcona.
Piramida jest częścią składową, wszystkie zdarzenia, anomalie są
rozbijane na poszczególne Zakłady. Tak więc pierwsze analizy
powinny odbywać się już na poszczególnych Zakładach produkcyjnych.
Kolejny przedstawiony problem dotyczył anomalii z wzywaniem karetki pogotowia. Pracownicy zamiast bezpośrednio i od
razu po zdarzeniu wypadkowym wzywać służbę zdrowia próbują
najpierw dzwonić do swoich przełożonych, informują dozór, a dopiero później wzywają pomoc. Wszyscy muszą pamiętać jak bardzo
ważny jest czas w takich sytuacjach.
Kolejnym punktem spotkania był temat wypadku śmiertelnego w Spółce EKO-ENERGIA. Omawiając wypadek Pan H. Mouille
dyr. Obszaru Wyrobów Płaskich zwrócił uwagę, iż przeanalizowano
pełen proces zleconej pracy: od zamówienia poprzez sporządzenie
HIR-y do wykonania pracy włącznie. Przeprowadzono analizę działań korygujących i zapobiegawczych. Zespół przygotował 17 zdarzeń i ustalił odpowiedzialnych za nie. W dyskusji uczestnicy GK
BHP (SIP i związkowcy) poddawali w wątpliwość niektóre ustalone
działania i wnioski jakie Zespół po ich analizie przedstawiał. Po raz
kolejny zaapelowano, iż w stosunku do Spółki, a właściwie ich pracowników nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. Mamy
nadzieję, że Dyrekcja Wykonawcza weźmie pod uwagę wszystkie
argumenty stawiane przez Stronę Społeczną i zmieni swoje stanowisko w stosunku do EKO-ENERGII.
Kolejny poruszony temat dotyczył informacji w jaki sposób
można znaleźć informacje dotyczące wypadków. Informację na ten
temat przekazała Pani B. Łęgowiak - Szota ze służby BHP. Wszystkie wypadki, ich analizę w Grupie AM od 2012 roku można znaleźć
„wchodząc” na Studnię w naszym intranecie.
Stołówki - to kolejny temat poruszony na GK BHP. Problem
z właściwym stanem stołówek istnieje od dawna. W Krakowie Spółka HUT-PUS drobne naprawy wykonuje we własnym zakresie,
natomiast w Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach i Sosnowcu
taki remont przeprowadza AMP SA. Jak dowiedzieliśmy się stołówki w Świętochłowicach i Sosnowcu czekają na końcowy odbiór Sanepidu i powinny zostać otwarte 1 października. Natomiast trzy
stołówki w DG, które są w najgorszym stanie będą „odtwarzane”, a
właściwie budowane od nowa. Środki na ten cel są zarezerwowane. Służby odpowiedzialne za ten remont oczekują na końcowe
pozwolenia budowlane. Według informacji Dyrekcji AMP SA remont
ma potrwać od 3 do 5 miesięcy. W tym czasie przygotowane zostaną zastępcze pomieszczenia do spożycia posiłku.
Wykaz stanowisk pracy chronionej był kolejnym poruszanym tematem. Strona Społeczna domagała się stworzenia stanowisk pracy chronionej dla tych osób, które po przebytych chorobach, leczeniu długotrwałym nie mogą pracować przez jakiś czas
na swoim stanowisku, a zdolność do pracy mogą uzyskać na innym
„lżejszym” stanowisku. Powołany Zespół w służbach HR posiłkując
się obecnie obowiązującymi rozwiązaniami w ZKZ Zdzieszowice
rekomendował GK BHP aby ta podjęła decyzje upoważniając i zobowiązując Terenowe Komisje BHP istniejące na poziomie Zakładów do opracowania wykazu stanowisk rehabilitacyjnych. Rozwiązanie ze stworzeniem takich stanowisk w ZKZ sprawdziło się.
Oczekujemy, że podobne stanowiska powstaną w poszczególnych
Zakładach produkcyjnych.
Ostatnim przedstawionym tematem było omówienie Tygodnia Zdrowia w AMP SA. Strona Pracodawcy przedstawiła szereg
inicjatyw, które są proponowane pracownikom w ramach Tygodnia
Zdrowia między innym: marszobieg, mobilna strefa zdrowia, kon-

AMP SA

sultacje z Fundacją „Droga”, szczepienia dla strażaków (zagrożenie
ukąszeniem przez pszczoły, osy, szerszenie itp.), szczepienia przeciwko grypie, bieg hutnika, instruktaż Nordickwalking, turniej tenisa
ziemnego.
Podsumowując spotkanie GK BHP Pan Manfred Van Vlierberghe zachęcał do rozpropagowanie inicjatyw „Tygodnia Zdrowia”
wśród pracowników, a w dyskusji kończącej spotkanie zapowiedział
wsparcie tych inicjatyw w poszczególnych Zakładach, które wpłyną
od razu na poprawę warunków BHP, a na które niestety nie mają
już Zakłady środków finansowych.
K.W.
Zarząd Związku spotkał się z dyr.. Personalnym AMP SA
2 września na zaproszenie Zarządu NSZZ Pracowników
AMP SA w siedzibie Związku odbyło się spotkanie z Dyr.. Personalnym ArcelorMittal Poland SA Panią Moniką Roznerską, dyr. Dialogu Społecznego Panem Andrzejem Węglarzem i Gł. Specjalistą w
obszarze Dialogu Społecznego Panem Cezarym Kozińskim.
Pani dyr.. M. Roznerska w wielkim skrócie omówiła aktualną sytuację ekonomiczną w AMP SA, poświęcając część wypowiedzi na przedstawienie proponowanych przez Zarząd Spółki inwestycji w Polsce, zwłaszcza w Krakowie. Jak zaznaczyła są to propozycje, które należy teraz obronić podczas przedstawiania ich w
czasie obrad Komitetu Inwestycyjnego Grupy ArcelorMittal. Tą najważniejszą dla Krakowa jest oczekiwana decyzja o remoncie Wielkiego Pieca i dalszych inwestycjach w części surowcowej. Choć
wiele „znaków” wskazuje, że taka decyzja musi zapaść lub już
„gdzieś tam w Luksemburgu” zapadła to jednak do finalizacji daleka
droga. Stąd bardzo ważnym punktem składanych projektów jest
tzw. „Pakt na rzecz rozwoju AMP SA”. Pani dyrektor przekonywała
członków Zarządu Związku o wyrażeniu zgody na pewne propozycje pracodawcy, które wskazywałyby: po pierwsze że w Polsce
będzie „spokój społeczny” a po drugie, że jesteśmy gotowi zrezygnować z pewnych przywilejów. W trakcie dyskusji na temat Paktu
członkowie Zarządu Związku pytali o szczegółowe zapisy. Obecni
na sali przedstawiciele pracodawcy starali się szczegółowo odpowiadać na zadawane pytania. Wiele wątpliwości zostało rozwianych
lecz w dalszym ciągu pozostaje nie akceptowana sprawa Porozumienia dotyczącego wypłacania „jubilatów w Krakowie”. Tak wiele
zostało już oddane, że ten (jeszcze dwuletni) przywilej w Krakowie
musi pozostać. Nasz Związek zadeklarował, podjęcie rozmów w
sprawie płacenia za chorobowe, w sprawie wykupu W-12, w sprawie dopłat do posiłków itp.. Jesteśmy otwarci na rozmowy ale na
takie, które doprowadzą do kompromisu. Nie może być „przegrana”
tylko jedna Strona, wszyscy muszą czuć niedosyt po zakończonych
negocjacjach, wówczas możemy mówić o kompromisie.
W kolejnej części spotkania członkowie Zarządu Związku
pytali między innymi:
K. Bąk (PSK) - pytał o transport wewnętrzny, dlaczego decyzje w
sprawie rozkładu jazdy autobusów w Krakowie ustalał „ktoś” w Dąbrowie Górniczej ? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nowe osoby w
Dziale Zakupów podjęły błędne decyzje, sprawa już była rozpatrywana w 2012 roku, teraz po protestach związkowych podjęto decyzję o wstrzymaniu proponowanych zmian. Pani dyrektor zadeklarowała, iż przed podjęciem decyzji w tym zakresie będą najpierw
konsultacje społeczne.
M. Niewiadomski (Kolprem) - pytał o dalsze losy tej hutniczej Spółki? Na dobrą sprawę Spółka od dwóch miesięcy pracuje bez Zarządu, kiedy się to zmieni? W odpowiedzi usłyszeliśmy o wyłonieniu
dwóch Spółek, z którymi prowadzone są szczegółowe rozmowy.
Zarząd AMP SA rozważa także powrót do koncepcji dokapitalizowania Spółki i utrzymywaniu własnego transportu kolejowego.
M. Cupiał (Elektrociepłownia) - pytał o dalsze losy krakowskiej
„Siłowni”? Czy już została powołana Spółka z Tauronem? Co z
pracownikami Elektrociepłowni, czy dla nich przewiduje się jakiś
pakiet społeczny? W odpowiedzi dyr.. Personalna poinformowała,
że Firmy są na etapie wymiany listów zapowiadających powołanie
takiej wspólnej Spółki. Dla przypomnienia do Spółki zostałyby
„wniesione”: krakowska Elektrociepłownia, EC Nowa z Dąbrowy
Górniczej, tzw Blachownia ze ZKZ Zdzieszowic oraz Elektrociepłownia z Ostrawy. Spółka Tauron zobowiązywałaby się na wniesienie kapitału, produkcję energii z gazów poprodukcyjnych po
unowocześnieniu krakowskiej „Siłowni”. AMP SA płaciłby…. cd str3
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PRZYJDŹ, DOSTANIESZ BRELOCZEK !
W myśl przepisów od 1września br. Elementy odblaskowe powinniśmy założyć poza obszarem zabudowanym,
kiedy zapada zmierzch. Powinno się ich używać także
zawsze, kiedy widoczność jest ograniczona, czyli także podczas
intensywnych opadów deszczu, czy śniegu, a także podczas mgły.
Pieszy, który nie ma odblasków poza obszarem zabudowanym może
zapłacić mandat nawet w wysokości 500 złotych, chociaż policja
zapowiada, że będzie na razie pouczać, a nie karać.
Warto również pamiętać, że należy chodzić lewą stroną drogi,
wówczas odblaskowe elementy należy nosić na prawej stronie ciała
(ręce czy nodze).
UWAGA! Każda osoba, która chce otrzymać odblaskowy
breloczek (oczywiście nieodpłatnie), dla siebie, czy swojej rodziny, może zgłosić się do Biura Obsługi PZU.
Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. A, II piętro, pok. 207, tel.: 123904051, 660544212,
788523796, czynne w poniedziałek w godz. 8.30-16.30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.

AMP SA

3

camy Państwa do zaangażowania się w ten projekt na różnych
płaszczyznach. Obecnie Stowarzyszenie szuka wolontariuszy, których głównym zadaniem jest dotarcie do rodzin najbardziej potrzebujących a w następnym etapie dostarczenie przygotowanych dla nich
paczek. Zgłosić można się tutaj: www.superw.pl
Zespół Odpowiedzialności Biznesu kontakt e-mail: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com telefon: 32 – 776 7954

Jubileusz 60 - lecia istnienia Zakładu Koksownia w Krakowie
12 września w centrum Konferencyjnym „Reduta” odbyło się
uroczyste spotkanie Dyrekcji Zakładu Koksownia, pracowników oraz
Firm i osób z okazji jubileuszu 60 - lecia istnienia Zakładu Koksownia. Dyrektor Zakładu Pan Ryszard Opyrchał podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i wspólne świętowanie. Słowa podziękowania
skierował zwłaszcza do pracowników i do byłych pracowników Koksowni. Wśród nich byli poprzedni dyrektorzy Zakładu Panowie Leszek Wajda oraz Józef Lis. Licznie zebrana załoga dziękowała brawami zasłużonym dla Koksowni dyrektorom.
Po wystąpieniu Dyrektora Zakładu została przedstawiona
historia powstania Koksowni od 1954 roku do dnia dzisiejszego.
Przygotowujący prezentacje nie zapomnieli o załodze przedstawiając
Wielu może więcej
wspólne wycieczki i rajdy zakładowe w zdjęciach i zabawnych koHutnicza Fundacja Ochrony
mentarzach.
Zdrowia i Pomocy Społecznej
Obecni na spotkaniu Dyrektorzy poszczególnych Zakładów
KRS 0000052378 Zaprasza
oraz Prezesi Spółek jak również Przewodniczący Związków ZawodoPracowników AMP S.A. oraz Darczyńców Fundacji na wych, które współpracują z krakowską Koksownią przekazali stosowprzełomie IX i X 2014 r.
ne listy gratulacyjne na ręce dyrektora Pana Ryszarda Opyrchała.
- na bezpłatne kompleksowe konsultacje Fizjoterapeutyczne,
Gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych lat pracy z samyK.W.
po których zostaną wykonane zabiegi fizykalne, masaż oraz mi sukcesami.
kinezyterapia wraz z instruktażem.
cd ze str nr 2...mniej za energię elektryczną, a pracownicy mogliby
Świadczenia te udzielane będą w siedzibie:
liczyć na dużo większe przywileje. To plany, a do ich realizacji jeszCentrum Rehabilitacji „CitoReh” w Krakowie,
cze daleka droga choć wydaje się, że przynajmniej ta decyzja będzie
ul Szybka 27 ( okolice Placu Bieńczyckiego)
trafiona. Strona Społeczna zostanie powiadomiona w stosownym
Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się w dniu
czasie i włączona do rozmów na temat przejścia pracowników do
22 września 2014 r., w godz. 9.30-11.00 , tel.12 290 41 58
nowego podmiotu gospodarczego.
Ilość miejsc ograniczona
M. Mazurek (PSK) - pytała o premię inwentaryzacyjną dla pracowników? Dla zdecydowanej większości prowadzących inwenturę były to
II Marszobieg Charytatywny
dodatkowe zajęcia? Premia płacona była z rezerwy Dyr. GeneralneZbliża się kolejny Tydzień Zdrowia, a wraz z nim
go w tym roku brak jest takich środków finansowych. O nie powinni
II Marszobieg Charytatywny. W zeszłym roku,
postarać się dyrektorzy Zakładów.
dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się zebrać prawie 35 tys. zł
J. Łąka (BWG) - pytał czy znajdą się środki finansowe na równanie
na rehabilitację Sebastiana Malinowskiego, syna naszego kolegi z
płac zasadniczych między pracownikami 4 BOP, a jedną zmianą?
dąbrowskiej stalowni. II Marszobieg Charytatywny obejmie w tym
Niestety dodatkowych środków finansowych na takie równanie nie
roku 3 lokalizacje; D G – 01.10.14, Kraków – 02.10.14, ZKZ Zdziema. Możliwości takie mogą wystąpić przy tworzeniu budżetu płac na
szowice – 03.10.14.Tym razem poprosiliśmy naszych pracowników o
2015 rok i przy rozmowach na temat wzrostu wynagrodzeń.
pomoc w znalezieniu osoby, której moglibyśmy zadedykować tegoK. Bąk (PSK) - przedstawił informacje o problemach z uzyskaniem
roczną imprezę.
prawidłowych zaświadczeń i dokumentów od Spółki WIPRO? W odOtrzymaliśmy 11 zgłoszeń i po wielu rozmowach
powiedzi usłyszeliśmy, iż Spółka została „zasilona” dziesięcioma
(Komunikacja, BHP, HR, Związki Zawodowe), również z Panem Preosobami z SSC i te problemy powinny być likwidowane. Poproszono
zesem, została podjęta decyzja, żeby nie dokonywać wyboru jedneo przedstawienie indywidualnych wystąpień w tej sprawie.
go dziecka, a zbierać pieniądze dla całej jedenastki i zebraną kwotę
K. Wójcik - pytał kiedy zostaną odblokowane środki finansowe na
podzielić równo pomiędzy wszystkie potrzebujące rodziny. Jesteśmy
przeszeregowania „pionowe i poziome”? Kiedy będą decydować o
głęboko przekonani, że brak krzywdzącego większość elementu
tym dyrektorzy Zakładów, a nie jedna osoba (dyr. Generalny)?
wyboru i wspólne zaangażowanie pracowników wszystkich lokalizacji
Wszystkie awanse związane są z oceną roczną pracowników. Jeśli
AMP S.A. (dzieci, dla których organizowana jest akcja charytatywna
dyrektorzy Zakładów spóźnią się z odpowiednimi wnioskami w odpopochodzą z ZKZ, DG i KRK) okaże się jeszcze większe niż w roku
wiednim czasie to takie przeszeregowanie w trakcie roku stają się
ubiegłym i uda nam się zebrać dużą kwotę na pomoc tym najbardziej
praktycznie nie możliwe.
potrzebującym. Chodzimy i biegajmy stawiając się tłumnie w wybraKoledzy ze Spółek pytali także o wykup gruntów przez Spółki, o denym dniu i wspólnie pomagajmy potrzebującym dzieciakom!
cyzje związane z wypadkiem w Spółce EKO-ENERGIA,, o krakowskie Utrzymanie Ruchu, o sytuację związaną z wypowiedzeniem
Szlachetna paczka….
umowy żywieniowej? Na wiele pytań odpowiedzi były ze Strony PraSzlachetna Paczka jest jednym z projektów
codawcy były niepełne, oczekujemy że odpowiedzialni w AMP SA za
pomocowych skierowanych do osób, które znalazły
te obszary ludzie postarają się Zarządowi Związku odpowiedzieć na
się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanym
nurtujące nas pytania.
K.W.
przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jak co roku zachę-
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Z pasy: Związki apelują do Tuska o zmianę polityki energetycznej. Liderzy trzech największych polskich central związkowych: Jan
Guz z OPZZ, Piotr Duda z NSZZ Solidarność i Tadeusz Chwałka z
Forum Związków Zawodowych zwrócili się do premiera Donalda Tuska,
aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej polski rząd w całości
odrzucił projekt Komisji Europejskiej zaostrzający politykę klimatyczną
UE. Szefowie państw członkowskich UE podejmą decyzję w sprawie
tego projektu na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się 2324 października 2014 roku. Chodzi o tzw. drugi pakiet klimatyczny,
nazywany też Pakietem 2030. To propozycja Komisji Europejskiej,
która została opublikowana w styczniu tego roku w dokumencie pt.
"Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii".
Projekt zakłada przyjęcie na poziomie UE celu 40 proc. redukcji emisji
CO2 oraz 27 proc. udziału energii odnawialnej (OZE) w krajowym miksie energetycznym do roku 2030. Zdaniem liderów OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ, głównym efektem wdrażania polityki klimatycznej w
zaproponowanym kształcie będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen
energii elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery
ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiego przemysłu, co w efekcie może doprowadzić do utraty blisko miliona
miejsc pracy w Polsce. Dodatkowo realizacja założeń projektu KE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB Polski o 1,8 proc. do roku 2030 oraz
ograniczenie zdolności do realizacji polityki energetycznej i gospodarczej zgodnej z interesem polskiej gospodarki i społeczeństwa. W liście
liderzy związkowi podkreślają, że przygotowany przez KE dokument
trzeba odrzucić w całości.
- Propozycje KE nie dadzą się bowiem naprawić niewielkimi
zmianami, okresami przejściowymi czy czasowym przekierowaniem
środków przy zachowaniu głównych celów i mechanizmów wdrożeniowych. Potrzebna jest gruntowna zmiana podejścia uwzględniająca
zróżnicowaną sytuację poszczególnych krajów, a także nową sytuację
międzynarodową, jaka powstała w wyniku kryzysu na Ukrainie - wyjaśniają sygnatariusze.

Biuro Turystyczne HUT-PUS SA — ul. Mrozowa 1,
30-969 Kraków tel. 12 643-87-40, 12 643-87-41
e-mail.turystyka@hutpus.com.pl
www.hpturystyka.pl
zaprasza do korzystania z bogatej oferty
Praga Morawski Kres 19-21.09.2014 cena 685,00 zł
W cenie przejazd autokarem, dwa noclegi w hotelu *** w Pradze, dwa śniadania, 1 obiadokolacja podczas rejsu statkiem po Wełtawie, rejs statkiem po Wełtawie, opieka przewodnika oraz pilota, ubezpieczenie oraz podatek VAT. Świadczenia nie zawarte w cenie to bilety
wstępu do zwiedzania obiektów, bilety na spektakl – Światło, Woda,
Dźwięk, dopłata do pok. 1-osobowego – 100zł.
Grecja - Uroki Hellady OBJAZDOWA 20-27.09.2014 cena 1370,00 zł
W cenie przejazd autokarem, 2 noclegi tranzytowe w Serbii, 4 noclegi w hotelu na Riwierze Olimpijskiej, 1 nocleg w
Atenach, wyżywienie: 7 śniadań i 6 obiadokolacji, wycieczka stateczkiem po morzu, zwiedzanie wg programu,
obsługa pilota oraz przewodnika, ubezpieczenie. Świadczenia nie zawarte w cenie wstępy na zwiedzanie (20 EUR + 25 EUR), napoje do obiadokolacji, ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy i
chorób przewlekłych.
Perły Bałkanów 30.09.-07.10.2014 cena 1580,00 zł
W
cenie przejazd aut okarem
(klimatyzacja, toaleta, siedzenia uchylane, cafe
barek, video), 7 x nocleg (pokoje 2 i 3 osobowe
z łazienkami), 7 x wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, wycieczka stateczkiem po morzu,
zwiedzanie wg programu, obsługa pilota przewodnika, ubezpieczenie KL+ NNW + bagaż, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZWARTE W CENIE wstępy do
zwiedzanych obiektów ok. 40 EUR + 25 EUR Foto Safarii, Napoje do
obiadokolacji, Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy i chorób
przewlekłych. Na wyjazd obowiązują paszporty lub tez dowody
osobiste (w zależności od miejsca wyjazdu) ważne minimum trzy
miesiące po powrocie z danej wycieczki !!
W naszej ofercie również:
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży krajowe i zagraniczne, wczasy
regeneracyjne dla pracowników AMP wycieczki krajowe i zagraniczne Nowy ogród obok huty Podczas tegorocznego Dnia Kantorowic (24
z dofinansowaniem dla Pracowników i Emerytów AMP
sierpnia br.) oddano oficjalnie nowy teren zielony - „ogród” przy ul.
OFERTA Z DOFINANSOWANIEM ZFŚS
Biuro Turystyczne Hut-Pus prowadzi sprzedaż biletów na:
Wejściówki Park Wodny (100 min) – 1 pakiet (5 szt. biletów) zakupiony –przez pracownika i emeryta, traktowany jako 1 świadczenie w
ramach wypoczynku po pracy zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS
w AMP S.A. w 2014r. (§ 14 pkt 8). Oferta jest skierowana dla pracowników (nie dotyczy posiadaczy kart Multisport oraz karnetów imiennych
OPEN) oraz oferta dla i emerytów i rencistów. - Cena biletu 16,00zł
Kupony do Multikina (2D) - 1 pakiet (5 szt. biletów) zakupiony –przez
pracownika i emeryta, traktowany jako 1 świadczenie w ramach wypoczynku po pracy zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS w AMP S.A.
w 2014r. (§ 14 pkt 8). - Cena kuponu – 17,00 zł
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4 –
dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland.
Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w Dziale Socjalnym
pok. 6, 10 ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od
godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. Tel. 12 643-8743, 12 643-87-16.
FWP zaprasza na zabiegi rehabilitacyjne
● Centrum Rahabilitacji „CitoRech” ul. Szybka
27, (przy Placu Bińczyckim), tel. 12 641-65-41 lub
696-999-958, zaprasza pracowników ArcelorMittal Oddział w Krakowie
na zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach rehabilitacji stacjonarnej dofinansowanej z ZFŚS. Rehabilitacja stacjonarna to 10–dniowy cykl zabiegowy (3 zabiegi dziennie), wykonywane w dni robocze, przed lub po
południu, tak aby nie kolidowały z pracą. W ramach cyklu przewidziana jest konsultacja rehabilitacyjna tak więc nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Szczegółowe informacje dostępne w Obsłudze Funduszu (HUT-PUS S.A.) lub na stronie Centrum: www. edmed.krakow.pl

Zakole. To jeden z 6 ogrodów, jakie przybyły od roku 2011 Nowej Hucie, dzięki projektowi „Ogrody Nowej Huty”. Teren nowego ogrodu ograniczony jest od południowej strony niewielkim kanałem wodnym, natomiast od północy jezdnią. Pomysł uporządkowania enklawy zieleni powzięło Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice”. Projektantką ogrodu
była Aleksandra Obrał, a wykonawcami - mieszkańcy Kantorowic. Na
charakter nowego ogrodu wpływa duża ilość drzew.
Zagospodarowanie tego terenu stworzy zupełnie nowe,
„zielone” miejsce, mające szansę być prawdziwym „ogrodem społecznym”, na wszystkich płaszczyznach: od niesamowitego zaangażowania
mieszkańców w jego powstawanie, od fazy tworzenia projektu koncepcyjnego ogrodu, poprzez czynny udział w nasadzeniach i ich pielęgnacji, aż do upragnionego przez wszystkich wspólnego odpoczynku w
cieniu drzew.
Mieszkańcy Nowej Huty, a szczególnie najstarszych osiedli, nie mogą
narzekać na brak zieleni. Raczej na jej jakość. Drzewa i krzewy wymagają jednak lepszej pielęgnacji. Żywopłoty - wymiany lub uzupełniania,
a trawniki - znacznie częstszego koszenia. Enklawy zieleni w starych
osiedlach są mało kolorowe i trochę smutne.
- Wierzę, że uda nam się znacznie poprawić ich wygląd dzięki
wspólnej pracy i wsparciu finansowemu firmy ArcelorMittal Poland S.A.
A jeżeli tak będzie, to mam nadzieję, iż dobry przykład będzie inspiracją
dla innych. Że będzie to impuls do długo oczekiwanej rewitalizacji, ale
tym razem rozpoczną ją sami mieszkańcy - mówi Elżbieta UrbańskaKłapa z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.
Na pamiątkę tego dnia na terenie ogrodu zostało posadzonych
6 buków czerwonych. Obok prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Józefa Pilcha
swoje buki posadzili przedstawiciele dzielnicowych samorządów, a
także reprezentujący w Kantorowicach firmę ArcelorMittal Poland szef
Biura Ochrony Środowiska Krzysztof Laska.

