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"Święto Zmarłych" - Bechler H.
Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych,
ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13
maja. W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych
relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób
chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w
610 r papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię
pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę
budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od
tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w
dniu 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z
13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu
na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada
był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza
Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.
Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, co
powoduje, że wiele osób podróżuje nawet na wielkie odległości, aby
odwiedzić groby swoich bliskich. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby
ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. To święto ma charakter
religijny, głównie katolicki, ale dobrym
zwyczajem obchodzi je także wiele osób
innych wyznań, albo nie wyznających
żadnej religii. Jest to wyrazem pamięci
oraz oddania czci i szacunku zmarłym.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny obchodzony jest
dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkamii). Dla
katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to
dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli
już z tego świata. Pamięć o zmarłych znajduje również bardziej
świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe koncerty, wystawy i spektakle, poświęcone zmarłym artystom, wydaje okolicznościowe czasopisma i książki

„Człowiek żyje tak długo, jak trwa pamięć o nim.”
Premia za m-c Październik
• Koszty działalności Spółki zostały obniżone stąd premia jest
wyższa od bazowego funduszu premiowego tj. 7%
płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi 8,4%

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych
● 25 października odbyło się spotkanie Głównej Komisji Świadczeń
Socjalnych. Stronę Pracodawcy reprezentowali Dyr.. Personalna Pani
Monika Roznerska, dyr. Andrzej Węglarz, Szef ds. Relacji Społecznych Pan Cezary Koziński oraz liderzy poszczególnych Komisji Terenowych. Strony omawiały dwa tematy: Uruchomienie dodatkowego
świadczenia dla pracowników z ZFŚS oraz Regulamin Świadczeń
Socjalnych na 2013 rok. Spotkanie rozpoczęto jednak od pytań do
Pani Dyrektor, które dotyczyły dalszego funkcjonowania Działu Socjalnego. Pracodawca pomimo bardzo dobrze funkcjonującego tego
obszaru w AMP SA zamierza w perspektywie czasowej przekazać
obsługę ZFŚS innemu podmiotowi. Przedstawiciele z Krakowa podkreślali, iż z obsługi socjalnej pracownicy Oddziału Kraków są zadowoleni. Obawiamy się zmian obserwując poczynania Pracodawcy w
innych obszarach. Jak do tej pory większość programów wdrażanych
w AMP SA (szczególnie w obszarze BHP) pogorszyła drastycznie
pracę w hutach. Co prawda Pani dyr..M. Roznerska na koniec burzliwej dyskusji obiecała, iż przeanalizuje wniesione uwagi i jeśli nasze
argumenty zwyciężą, a Regulamin ZFŚS będzie wymagał podobnej
administracji Funduszem to obsługa zostanie dostosowana do niego.
W temacie uruchomienia dodatkowego świadczenia dla pracowników z ZFŚS, Strony po burzliwej dyskusji i argumentowaniu swoich
racji, przedstawiły dwie konkurencyjne propozycje. Oczywiście propozycja Pracodawcy odbiegała od kwot z 2011 roku na co nie możemy się zgodzić. Strony kolejne negocjacje w tym zakresie przewidują 6 listopada. Mamy nadzieję, że zakończą się one kompromisem
zwłaszcza, iż pozostanie dwa tygodnie na wypełnienie odpowiednich
druków oraz uruchomienie środków finansowych.
W drugiej części spotkania Strony rozpoczęły negocjacje Regulaminu ZFŚS na 2013 rok. Pracodawca zweryfikował swój projekt przedstawiając zmodyfikowaną propozycję. Należy przyznać, iż w wielu
zapisach Regulaminu zbliżamy się do osiągnięcia porozumienia.
Pozostały do uzgodnienia kwestie dotyczące ilości TKŚS ich zakresu
obowiązków, nie uwzględnienia przez Pracodawcę niektórych świadczeń (zielone szkoły, wypoczynek śródroczny) oraz zakresu dopłat
do poszczególnych świadczeń. Z umiarkowanym optymizmem oczekujemy kolejnej tury negocjacji Regulaminu ZFŚS.
PKZP - kolejne spotkanie w sprawie funkcjonowania
PKZP w AMP SA
● W Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne spotkanie w sprawie
dalszego funkcjonowania PKZP w AMP SA. Pracodawca oczekuje od
założycieli Kas wypełnienia zapisów Rozporządzenie RM z 19 grudnia
1992 roku, uważając, iż w Spółce powinna funkcjonować jedna
PKZP. Funkcjonujące w Oddziałach PKZP w swych uchwałach nie
wyraziły zgody na połączenie się. Możemy jedynie rozmawiać o
porozumieniu w ramach odrębnej współpracy. Odnosimy wrażenie,
że Pracodawca wykorzystując zapisy Rozporządzenia chce zmniejszyć koszty obsługi, które z obowiązku musi ponosić. Dotknąć to
może także obsługi członków PKZP w Krakowie. Obecnie rzeszę
ponad 12 tys członków PKZP obsługuje pięć pań, a po reorganizacji
ma pozostać tylko trzy. Obawiamy się pomimo zaangażowania Pań
w swej pracy, że czas realizacji, a tym samym obsługa znacznie się
pogorszy. Na takie działania związki zawodowe pełniące nadzór nad
PKZP mówią zdecydowane NIE. Mamy nadzieję, że kolejne rozmowy
doprowadzą do zmiany decyzji Pracodawcy.
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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
„Chata pod Pustą” w Wierchomli
• Zapraszamy do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w naszym
Ośrodku "Chata pod Pustą" w Wierchomli Małej. Cena w zależności od standardu zakwaterowania od 121 zł/doba/osoba (w tym
wyżywienie: 3 posiłki dziennie 56 zł, 2 posiłki dziennie 43 zł; dzieci 4-10 lat odpowiednio 28 zł i 22 zł)
plus dodatek świąteczny 150 zł / osoba/
pobyt, dzieci 75 zł Zapewniamy: zakwaterowanie
w pokojach z łazienkami , wyżywienie, uroczystą
Kolację Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, ciasta
domowego wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i
miłą rodzinną atmosferę. Obok naszego obiektu znajduje się nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna –
Wierchomla (tel 18 446 82 89)
Jednodniowe zwiedzanie i jarmarki świąteczne
● BERLIN - 200 ZŁ
01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12,
● BUDAPESZT - 190 ZŁ
01 - 02.12, 08 – 09.12,15 - 16.12
● PRAGA - 195 ZŁ
01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12
● WIEDEŃ - 190 ZŁ
01 - 02.12,08 – 09.12,15 - 16.12
● PRAGA WIEDEŃ - 355 ZŁ 30.11 – 02.12,07-09.12, 14-16.12
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem klasy lux lub komfortowym
busem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2000 EUR, KL do 15.000 EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT Cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów: Berlin, Budapeszt, Wiedeń
– ok. 20 EUR, Praga – ok. 250 CZK; cena dodatkowo zawiera 1
nocleg w hotelu 3* w Znojmie (pok. 2-3 os.) 1 śniadanie i 1 obiadokolacja z winem
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2012
● Krynica
21-26.12.2012
680 zł/os
● Krynica 23-27.12.2012 450 zł/os
● Rabka
19-26.12.2012 (minimum 5 dni) 550 zł/os
● Szczawnica 22-29.12.2012
1111 zł/os
● Zawoja 22-27.12.2012 500 zł/os
● Biały Dunajec 22-27.12.2012 570 zł/os
● Węgierska Górka 22-27.12.2012 550 zł/os
● Międzybrodzie Bialskie 23-27.12.2012
600 zł/os
● Cedzyna k/Kielc 23-26.12.2012
506 zł/os
● Zakopane 22-27.12.2012
645 zł/os
Wypoczynek po pracy
Uprzejmie informujemy, że dla pracowników AMP SA Oddziału
Kraków, Dział Socjalny „HUT-PUS” S.A. sprzedaje bilety na :
1. Koncert „Przystanek Europejskiego Festiwalu im. Jana
Kiepury”, który odbędzie się w Auli Audytorium Maximum UJ , 18
listopada br. o godz.18.00. Ceny biletów 120 zł, 100zł , 60 zł; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z
ZFŚS wynosi odpowiednio 60, 50, 30 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą w pok.39, bud „Z” tel. 99 28 74.
2. Koncert „ Ale Kino! Z Alla Vienna” - 11 listopada 2012 o
godz. 19.00. Ceny biletów 30 zł i 50 zł( z poczęstunkiem) ; odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS
wynosi odpowiednio 15 i 25 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami
przyjmowane będą w pok.38, bud „Z” tel. 99 28 91
Jednocześnie informuję , że pracownik może skorzystać z dofinansowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym w ramach wypoczynku po pracy, w tym nie więcej niż do 3 wycieczek
wielodniowych oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez gdzie dofinansowanie nie przekracza 10 zł do biletu

AMP SA

ZIMA ZNÓW ZASKOCZY DROGOWCÓW?!
CIEBIE NIE MUSI!

zaprasza na SEZONOWĄ WYMIANĘ OPON oraz
KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA. Oferujemy:
• Wymiana opon + wyważanie kół
już od 50 zł
• Wymiana kół
już od 25 zł
PROMOCJA! Skorzystaj z naszych usług TERAZ, a wymienione opony przechowamy GRATIS!!! Podczas akcji ZIMA zakup kompletu
opon jest premiowany bezpłatną wymianą wraz z wyważeniem i przechowaniem. Pakiet promocyjny w cenie
69 zł* obejmujący:
- ZIMOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY
- WYMIANĘ OLEJU SILNIKOWEGO
- WYMIANĘ FILTRA OLEJU

• ZABIEG KONSERWUJĄCY eliminujący
zamarzanie drzwi, uszczelek, zamków
NOWOŚĆ!!! BY UNIKNĄĆ ŚNIEGU
BRYZGU, WJEŻDŻAJ W ZIMĘ BEZ
POŚLIZGU!
ZAPRASZAMY Pn-pt 7.00-21.00
KONTAKT: Tel. 604-447-666; 12 390-32-33
www.pts.auto.pl
Kraków ul. Mrozowa 6 *Promocja trwa do 31 XII 2012r Cena nie obejmuje kosztów materiałów.
Dzień Wolontariatu
• 5 grudnia został w tym roku ogłoszony
Dniem Wolontariatu Pracowniczego w
grupie ArcelorMittal. Gorąco zatem zachęcamy do włączenia się w
różne inicjatywy, które będą organizowane w listopadzie i
grudniu w ramach Dnia Wolontariatu również w Polsce. Każdy z
nas w ramach godzin pracy będzie mógł być wolontariuszem i podzielić się swoją wiedzą i pracą z innymi.
Prosimy przesłać informację o chęci uczestnictwa drogą mailową na
adres: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com lub telefonicznie pod
numerem 32 – 776 7954
UWAGA!!! Korzystający z kart MultiSport
● Dział Socjalny uprzejmie informuje, aby pracownicy, którzy chcą
dokonać opłaty za karty MultiSport na m-c grudzień 2012 r, że w
przypadku dzieci – które skończyły 18 lat - musi zostać doniesione
ksero legitymacji podbite na następny semestr lub rok szkolny. Ww
legitymację można przysłać również pocztą elektroniczną (skan).
W przypadku braku aktualnej legitymacji – nie będzie można dokonać wpłaty za kartę MultiSport.
Z prasy: Zastój na światowym rynku stali. We wrześniu w Unii
Europejskiej, w tym i w Polsce, spadła produkcja stali. Analitycy
wskazują na słabość światowego rynku stali. We wrześniu br. produkcja stali na świecie nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem
2011 r., a narastająco po 9 miesiącach wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 1 149,4 mln ton. W Unii Europejskiej produkcja stali we wrześniu spadła o 3,9 proc. (w ciągu 9 miesięcy br. spadek wyniósł 4,6
proc.). Produkcja stali w Polsce zmalała we wrześniu o 3,6 proc.,
choć po 9 miesiącach nastąpił wzrost produkcji o 1,7 proc.
Ceny stali we wrześniu nieznacznie poprawiły się. Indeks cenowy
stali wzrósł o 0,8 proc. w ciągu miesiąca, ale nadal był to istotny
spadek – aż o 13,6 proc. - w porównaniu z analogicznym okresem
roku 2011 r. - Dane potwierdzają słabość światowego rynku stali.
Powoli produkcja zaczyna hamować, a w ślad za nią spadają ceny.
Dane nie są zaskakujące w świetle cen rudy żelaza i węgla koksowego, które bardzo mocno spadły.
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