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List do Prezesa Zarządu … 
• Pomimo zapewnień nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi 
na pytania delegatów przedstawione Zarządowi Spółki na na-
szej Konferencji Sprawozdawczej. Sądzimy, Ŝe tylko „napięta” 
sytuacja produkcyjna w Spółce spowodowała opóźnienie w 
odpowiedzi na nasze pytania.    

 Pan Sanjay Samaddar 
Prezes Zarządu 

ArcelorMittal Poland SA  
 NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zgodnie z 

zapowiedzią zwraca się do Pana Prezesa o przedstawienie od-

powiedzi na pytania delegatów, które usłyszał Pan na Konfe-

rencji sprawozdawczej Związku w dniu 14.10.2009r w Krako-

wie. Dla przypomnienia obrona miejsc pracy była najwaŜniej-

szym tematem w pytaniach Delegatów uczestniczących w Kon-

ferencji Sprawozdawczej Związku. Przedstawiciele zakładów 

pytali ponadto o inwestycje, o wstrzymane remonty, o zamówie-

nia na wyroby hutnicze. Wiele pytań dotyczyło programu Omni-

bus i reperkusji z nim związanych. Bez inwestycji, bez remontów 

nie będzie produkcji na określonym poziomie, a to przełoŜy się 

zapewne na kolejne zmniejszenie zatrudnienia. Mamy nadzieję, 

Ŝe złoŜona przez Pana deklaracja odpowiedzi na wszystkie pyta-

nia na które nie usłyszeliśmy wyczerpujących wyjaśnień zosta-

nie dotrzymana.  

1. Dlaczego przydzielani do pracy ludzie w ramach programu 

alokacji, przeszkoleni juŜ w Zakładzie, którym obiecano stałe 

zatrudnienie, są odsyłani do macierzystych Zakładów, w któ-

rych nie mają zatrudnienia? 

2. Kiedy skończy się „partyzantka” na tych stanowiskach gdzie 

bezwzględnie wymagana jest dwuosobowa obsługa? 

3. Czy w związku z wprowadzeniem nowych schematów organi-

zacyjnych przewiduje się uzupełnienia stanowisk? 

4. Kiedy pojawią się środki finansowe na remonty kotłów ener-

getycznych? Co z zapowiadaną modernizacją Siłowni? 

5. Czy plany budowy nowej Elektrowni w Krakowie pozostaną 

na papierze? 

6. Kiedy znajdą się środki finansowe na remonty krakowskich 

konwentorów? 

7. Jaka jest moŜliwość uruchomienia kolejnego wielkiego pieca 

w Krakowie? 

8. Jaka jest polityka sprzedaŜy wyrobów hutniczych? Czy nasza 

produkcja jest sprzedawana z odpowiednim zyskiem? 

9. Czy w Grupie nie ma „ nie zdrowej konkurencji”? 

10. Kiedy ruszą prace przy oczyszczalni ścieków w krakowskiej 

koksowni? 

11. Dlaczego pracuje się na Węglowni tylko na dwie zmiany i 

płaci niepotrzebnie „osiowe” za wagony? Czy nie warto za-

trudnić kolejną zmianę, a więc dać zatrudnienie kolejnym pra-

cownikom?, Jaki jest rachunek ekonomiczny takich działań? 

12. Kiedy warunki socjalne pracowników zakładu będą zgodne 

ze standardami Grupy ArcelorMittal?  Pomimo oddania do 

uŜytku Walcowni Gorącej w 2007 roku do dnia dzisiejszego nie 

są skończone sanitariaty i pomieszczenia socjalne. 

13. Dlaczego dokonuje się zmian organizacyjnych pracy w sys-

temie pracy zmianowej w Walcowni Gorącej, jaki to ma sens? 

14. Czy przewiduje się reorganizację słuŜb utrzymania ruchu w 

AMP SA? 

15. Jakie są prawdziwe plany dotyczące Spółki Service Group? 

16. Dlaczego po raz kolejny niszczy się tworzone z takim zapa-

łem zaplecze remontowe hut? 

17. Jaki będzie los pracowników, którym proponuje się inkorpo-

rację do AMP SA, gdy w hutach jest tak duŜa restrukturyzacja 

zatrudnienia? 

18. Czy Zarząd Spółki moŜe pomóc w utrzymaniu upadającego 

lecz zasłuŜonego dla dzielnicy i hutników Klubu Sportowego 

„Hutnik”? 

19. Czy pracownicy przekazani do Biura Alokacji nie utracą 

praw do świadczeń pomostowych? 

20. Co dalej z Zakładem Mechanicznym”, który jako jeden z 

nielicznych dla Spółki wypracowywał zysk, a jako jeden z 

pierwszych jest praktycznie likwidowany? 

21. Dlaczego nie waloryzuje się cen posiłków profilaktycznych 

zgodnie z zawartą umową z PUS „HUT-PUS” S.A.? 

 22. Czy Zarząd Spółki ma szczere intencje do przedłuŜenia lub 

podpisania nowego Pakietu Socjalnego oraz nowego ZUZP? 

 Na wiele pytań nie usłyszeliśmy odpowiedzi lub wyja-

śnienia były bardzo ogólne dlatego teŜ oczekujemy szczegółowej 

odpowiedzi na zadane pytania. Jesteśmy przekonani, Ŝe infor-

macje, o które się zwracamy w pytaniach nie są tajne, a przeka-

zanie ich pracownikom pomoŜe zrozumieć obecną sytuację 

Spółki. Szczegółowe odpowiedzi będą takŜe przykładem pozy-

tywnego dialogu społecznego.  

Zespół Roboczy 
• 17 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. 
Tym razem pracodawca odniósł się do propozycji Strony 
Związkowej, akceptując w większości wniesione poprawki do 
ZUZP. Pozostało niewiele do końcowego uzgodnienia ( urlopy 
zdrowotne, warunki szkodliwe, oraz kwestia dodatkowych zapi-
sów w Porozumieniu Społecznym). Choć tematy te zostały 
omówione i zbliŜamy się do konsensusu. Niestety w dalszym 
ciągu otwarta jest sprawa Porozumienia Społecznego. Strony 
pozostają przy swoich stanowiskach. Porozumienie Społeczne 
powinno zawierać gwarancje dla pracowników nie dla praco-
dawcy. Jeśli ta kwestia zostanie wspólnie rozstrzygnięta Poro-
zumienie jest moŜliwe do uzgodnienia i podpisania jeszcze w 
tym miesiącu. Szczegóły rozmów przedstawimy w kolejnym 
wydaniu Kurierka Aktualności.     
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Program Akcjonariatu Pracowniczego 

2009 rok  
• Otrzymaliśmy informację o cenie od-
niesienia do wartości proponowanych 
akcji Grupy ArcelorMittal proponowa-

nych w w ramach Akcjonariatu Pracowniczego 2009r. 
- Cena odniesienia (USD)- 36,56 
- Kurs wymiany USD 1 = PLN 2.8576 
- Cena odniesienia (PLN) – 104,47.ESPP 2009 
Nabywając do 100 akcji w cenie PLN 88.8 za jedną akcję  (juŜ 

z rabatem) zapłacimy kwotę PLN 8 880. Nabywając kolejne 

100 akcji w cenie PLN 94.02 (z rabatem) za jedną akcję zapła-

cimy kwotę PLN 9 402. Tak więc maksymalna liczba akcji, jaką 

moŜemy nabyć to 200 akcji, których cena wyniesie PLN 18 282. 

Wszelkie pytania dotyczące Programu moŜna kierować na 
skrzynkę e-mail: zakupakcji@arcelormittal.com 
 

POSIEDZENIE PREZYDIUM OPZZ 
W dniach 3 i 4 listopada odbyło się wyjaz-

dowe posiedzenie Prezydium OPZZ w Wi-

śle. Prezydium omawiało m.in. funkcjono-

wanie tzw. Ustaw antykryzysowych, pro-
ponowane przez rząd i związki zawodowe 
zmiany w ustawie o negocjacyjnym kształ-

towaniu wynagrodzeń, przygotowania do Nadzwyczajnego 
Kongresu OPZZ (20 listopada 2009 r.) połączonego z obchoda-
mi jubileuszu 25-lecia OPZZ, zwyczajnego VII Kongresu 
OPZZ (maj 2010 r.), kierunki najbliŜszych działań OPZZ, pro-
ponowane przez rząd i związki zawodowe (NSZZ 
„Solidarność”) zmiany w zasadach reprezentatywności związ-
ków zawodowych, problematykę zrównania wieku emerytalne-
go kobiet i męŜczyzn, rządowe propozycje zmniejszenia skład-
ki wpływającej do OFE, przyznanie odznak „Za Zasługi dla 
OPZZ”, skreślenia i przyjęcia organizacji związkowych oraz 
obrady II Kongresu Międzynarodowej Konfederacji Związków 
Zawodowych. Głównym tematem była jednak kwestia działa-
nia tzw. ustawy antykryzysowej. W szerokiej dyskusji, doty-
czącej siłą rzeczy nie tylko ustawy antykryzysowej ale równieŜ 
kondycji zakładów pracy, wypowiedzieli się przedstawiciele 
praktycznie wysokich branŜ. JuŜ na wstępie przewodniczący 
OPZZ Jan Guz poinformował, Ŝe do chwili obecnej wpłynęło 
zaledwie 59 wniosków od przedsiębiorstw o udzielenie pomo-
cy, w tym w większości od przedsiębiorstw małych – najwięk-
szym, które do chwili obecnej zgłosiło się po pomoc jest war-
szawskie FSO. Łącznie pozytywnie rozpatrzono zaledwie czte-
ry wnioski na sumę 326 tysięcy złotych. Przewodniczący 
OPZZ podkreślił, Ŝe nadal trwają prace nad pozostałymi ele-
mentami przygotowanego na wiosnę tego roku, w dialogu auto-
nomicznym z pracodawcami, pakietu działań antykryzyso-
wych. Dotyczy to: drogi dojścia do minimalnego wynagrodze-
nia na poziomie 50% średniego wynagrodzenia, negocjacyjne-
go kształtowania wynagrodzeń, tzw. kominówki, uznaniu pa-
kietów socjalnych za źródła prawa pracy. 
Do OPZZ przyjęto trzy zakładowe organizacje związkowe, trzy 
skreślono, a jedna zmieniła przynaleŜność z centralnej na woje-
wódzką. 

  Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

oraz 
Centrum Medyczne „Ujastek” 

zapraszają wszystkich Darczyńców Fun-
dacji 

w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2009 roku 
na bezpłatne badania i specjalistyczne konsultacje lekarskie: 
• okulistyczne  30 listopada i 1 grudnia 
• kardiologiczne           30 listopada i 1 grudnia 
• echo serca              30 listopada 
• gastrologiczne   30 listopada i 2 grudnia 
• badania naczyń metodą Dopplera 30 listopada i 4 XI 
• ginekologiczne    1 grudnia 
• badania videodermatoskopowe 2 i 4 grudnia 
• chirurgiczne    3 grudnia 
• rehabilitant    3 grudnia 
• urologiczne    4 grudnia 
Badania i konsultacje odbędą się w godzinach ustalonych przy 
rejestracji w Centrum Medycznym „ Ujastek” (Kraków, ul. 

Ujastek 3) 
Rejestracja telefoniczna: 012 68 33 942 

lub osobiście w Rejestracji Centrum Medycznego „Ujastek” 
Podaruj sobie 1%             KRS 0000052378 

 
 
 
 

Nowa informacja na pasku płacowym 
•   Począwszy od listopada, oprócz dotychczasowych danych na 
pasku płacowym, ukaŜe się informacja o rozliczeniu urlopu 
wypoczynkowego. KaŜdy z pracowników otrzyma informację 
o tym ile dni urlopu juŜ wykorzystał i ile jeszcze pozostało mu 
do wykorzystania do końca roku  

Zespół zadaniowy ds.. Emerytur pomostowych 
• W Krakowie oraz w hutach na Śląsku odbywają się spotkania 
Zespołu z dyrektorami poszczególnych obszarów działania 
Spółki. W spotkaniach udział biorą dyr.. poszczególnych Za-
kładów. Stronę społeczną w Krakowie reprezentowali kol. Ma-
rian Skubisz oraz kol. Andrzej Grabski (SIP). Na spotkaniach 
następują porównania wykonywanych prac w poszczególnych 
Zakładach ArcelorMittal Poland SA, aby doprowadzić do ujed-
nolicenia stanowisk pracy uprawnionych do emerytur pomosto-
wych bez względu na nazewnictwo. Ustawodawca z załoŜenia 
Ustawy zakłada ograniczenie stanowisk uprawnionych do eme-
rytur pomostowych. Pracodawcy zapewne będą się bronić 
przed rozszerzeniem wykazów stanowisk ze względu na ko-
nieczność opłacania dodatkowej składki. Według informacji 
przekazanej przez kol. Mariana Skubisza zarówno dyr.. Jacek 
Woliński (Obszar Wyrobów Płaskich) jak i Bogdan Mikołaj-
czyk (Część Surowcowa) analizując i porównując szczegółowo 
poszczególne prace na podobnych stanowiskach w swych Ob-
szarach, wnioskują o zmniejszenie proponowanych przez Stro-
nę Społeczną stanowisk uprawnionych do emerytur pomosto-
wych. Przypominamy, Ŝe od wykazu stanowisk uzaleŜnione 
będą  miedzy innymi podwyŜszone odpisy na ZFŚS, dlatego teŜ 
czeka nas „batalia” o stanowiska uprawnione do emerytur  po-
mostowych.    
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Informacja w sprawie szczepień przeciwko 

grypie 

W związku z pandemią grypy na Ukrainie, 

przypominamy, Ŝe w dalszym ciągu moŜna 

zaszczepić się bezpłatnie (na grypę sezono-

wą) w następujących lokalizacjach: 

Kraków  -  Miejsce szczepienia: 

Centrum Medyczne UJASTEK, Pawilon B, Punkt szcze-

pień (pokój nr 22).   Listopad i grudzień: codziennie w go-

dzinach 8 – 14, środy i czwartki 8 – 18 

 
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ  

Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie  

  Zaprasza do miejscowości Korzkiew na:   

   „MIKOŁAJKI” w dniu 06.12.2009r.  

 

Koszt obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, informacje tury-

styczne, ognisko, zabawę z Mikołajem  

- dla uczestników zrzeszonych w H.O/PTTK    – 15,00zł 

- dla pozostałych uczestników                          – 18,00zł  

INFORMACJE, ZGŁOSZENIA i WPŁATY: przyjmuje biuro 

Hutniczego Oddziału  PTTK, os. Stalowe 16/2A (wejście 

od ul. Bulwarowej),  tel. 012 680-48-20 /21/22 do dnia   

30.11.2009r. ,  

lub na konto bankowe PKO BP II O/Kraków 43 1020 2906 

0000 1202 0013 5699 z dopiskiem 

„Mikołaj” po wcześniejszym zapisaniu się 

na listę w biurze Oddziału.  

Wyjazd w dniu 06.12.2009 o godzinie 

9
00  Al. Solidarności. Powrót  około  

godziny 1600 

Prosimy o czytelne podpisanie paczek 
 

Wiadomości z prasy:  
Stalprodukt miał 74,49 mln zł zysku netto w III kw. 2009r. 
Spółka Stalprodukt, producent i dystrybutor wyrobów stalowych, 
miała 74,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wo-
bec 74,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w rapor-
cie.Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 92,49 mln zł 
wobec 93,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przy-
chody wyniosły 430,09 mln zł wobec 478,54 mln zł rok wcze-
śniej. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 232,59 
mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 276,30 mln zł zy-
sku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1245,05 mln 
zł wobec 1375,18 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 
2009 roku spółka miała 221,74 mln zł zysku netto wobec 259,38 
mln zł zysku rok wcześniej. 
Ukraińscy hutnicy planują zwiększyć produkcję. Ukraińskie 
zakłady hutnicze planują zwiększenie produkcji. Poinformował o 
tym Wasilij Charachułach, szef ukraińskiego stowarzyszenia 
producentów stali Metallurgprom. Zwiększenie produkcji jest 
zaplanowane juŜ na grudzień tego roku. Wasilij Charachułach 
podał, Ŝe krajowe huty chcą zwiększyć o 3,4 proc. produkcję 

Ŝeliwa do 2,45 mln ton i stali o 2,9 proc. do 2,84 mln ton w po-
równaniu do listopada br. Prezes Metallurgprom dodał, Ŝe pod-
czas realizacji tego planu produkcyjnego huty będą musiały zu-
Ŝyć m.in. 520 tys. ton rudy, 180 tys. ton aglomeratu i 500 tys. ton 
złomu. Jednak mimo starań ukraińskich hutników w tym roku 
produkcja krajowych zakładów metalurgicznych odnotuje spa-
dek. Szacuje się, Ŝe do końca 2009 roku produkcja Ŝeliwa na 
Ukrainie spadnie o 18 proc., zaś stali o 22 proc. w porównaniu 
do 2008 roku.  
Zagórowski, prezes JSW: musieliśmy znaleźć nowych od-
biorców, gdy ArcelorMittal wstrzymał odbiór naszego węgla. 
- Jak przedstawiają się relacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej z 
ArcelorMittal Poland? Ponoć znajdujecie się w ostrym konflik-
cie? Konfliktu nie ma, prowadzimy normalne rozmowy handlo-
we. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Grupa ArcelorMittal 
Poland dotkliwie odczuła skutki kryzysu, w związku z czym nie 
mogła odebrać od nas znacznej ilości węgla. W styczniu i lutym 
tego roku było jeszcze gorzej. Odbiory całkowicie zostały 
wstrzymane, gdyŜ ArcellorMittal sprowadził olbrzymie ilości 
węgla z zagranicy, głównie z krajów zamorskich. Jak sądzę, 
znacznie droŜszego niŜ nasz. Oczywiście zdajemy sobie sprawę 
z tego, Ŝe kontrakty te zostały zawarte znacznie wcześniej, gdy 
przechodziliśmy kryzys produkcyjny związany z działaniem sił 
natury. Ponoć ArcelorMittal Poland wskazuje, Ŝe zabraknie mu 2 
milionów ton węgla koksowego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
na 2010 rok. Tak to wygląda?- W lutym uzgodniliśmy sprzedaŜ 
węgla w takiej samej ilości, jak realizacja roku poprzedniego, 
wskazując jednocześnie, Ŝe ilości odebrane w tym roku będą 
stanowić punkt odniesienia na lata następne. 
Osobiście byłem w tej sprawie z wizytą w Londynie. Mówiłem, 
Ŝe mamy problemy ze zbytem węgla koksowego. A przecieŜ 
ArcelorMittal jest naszym strategicznym odbiorcą i przypusz-
czam, Ŝe my jesteśmy jego strategicznym dostawcą. A zatem 
problemy dotyczące obu zainteresowanych stron powinniśmy 
rozwiązywać wspólnie. Niestety dwa miesiące później z duŜym 
zaskoczeniem odebraliśmy informację, Ŝe ArcellorMittal zamie-
rza odebrać w 2009 roku o 60 procent węgla mniej niŜ wcześniej 
uzgodniliśmy. Inni odbiorcy mieli w tym czasie podobne proble-
my, ale skala redukcji nie była tak szokująca. Niektórzy z nich, 
nie chcąc tracić strategicznego partnera, rezygnowali wręcz z 
innych źródeł zaopatrzenia. Znaleźliśmy się wtedy w niezmier-
nie trudnej sytuacji, zaprzestaliśmy wydobycia w piątki, bo nie 
mieliśmy juŜ gdzie składować węgla. W czasie, gdy ArcelorMit-
tal nie odbierał od nas węgla poszukiwaliśmy nowych odbior-
ców, by ratować firmę. Zresztą były wówczas głosy górniczych 
związków działających w naszej spółce, Ŝe jesteśmy zbyt uzaleŜ-
nieni od jednego odbiorcy... Pula węgla, którą ArcelorMittal 
mógłby odbierać, gdyby rozmawiał z nami w lutym tego roku, 
uległa zmniejszeniu. Natomiast my w pełni zabezpieczymy po-
trzeby rynku krajowego w zakresie zapotrzebowania na węgiel i 
koks potrzebny do produkcji stali na potrzeby krajowe. Z tego 
się wywiązujemy. Naturalne jest teŜ, Ŝe w pierwszej kolejności 
zaopatrujemy podmioty z nami powiązane, a więc Koksownię 
Przyjaźń. PrzecieŜ huty naleŜące do ArcelorMittal Poland mogą 
odbierać koks z Koksowni Przyjaźń. 

Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW   ARCELORMITTAL POLAND  SA   
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Specjalna Oferta dla pracowników ArcelorMittal  
Poland S.A. 

Przyjdź do PKO BP SA Oddział 14 Kraków  
ul. Ujastek 1 (Budynek S)    i 

otwórz konto lub sięgnij po Max PoŜyczkę  
a otrzymasz prezent. 

Promocja obowiązuje do 30 listopada 2009 r  
 

 
Rusza Jesienna Liga siatkówki hutników 

  21 listopada rozpoczyna rozgrywki jesienna 
liga siatkarska hutników. Zainteresowane dru-
Ŝyny (przedstawiciele druŜyn) proszeni są o 

kontakt z Bogdanem Pieruckim (tel. kontaktowy 668 472 686) 
w celu ustalenia terminarza rozgrywek. Jak zawsze pomoc w 
rozgrywkach (udostępnia, nie odpłatnie salę gimnastyczną w 
szkole na os. Złota Jesień 2) zaoferowała Spółka CKiS. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach. 

 
Koledze Andrzejowi Marcowi 

składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci  
OJCA 

Zarząd Zakładowy  
Tubular Products Kraków Sp. z o.o. 

   NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A 
oraz koleŜanki i koledzy 

          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 
              
Zimowiska I obozy narciarsko snowboardowe w Polsce 
- Wisła zimowisko 9-14 lat 
- Bukowina Tatrzańska  obóz narciarsko snowboardowy 9-
18 lat 
- Węgierska Górka - szkółka narciarska 7-15 lat 
- Bukowina Tatrzańska - zimowisko narciarskie 9-15 lat 
- Białka Tatrzańska - obóz narciarsko- snowboardowy 12-
17 lat 
- Zwardoń - szkółka narciarsko- snowboardowa 7-15 lat 

 
NARCIARSKO- SNOWBOARDOWA AKADEMIA SZKRABU-

SIÓW: Murzasichle k. Zakopanego 
Obozy narciarsko – snowboardowe: 
- Austria (Zell Am See) - obóz narciarsko- snowboardowy 12-18 lat 
- Słowacja (Donovaly) - obóz narciarsko- snowboardowy 13-18 lat 
- Włochy (Val di Sole) - obóz narciarsko- snowboardowy 12-19 lat 
Wczasy i obozy  narciarsko snowboardowe: 
Val di Fiemme: Obereggen/Pietralba,  Cortina d’Ampezzo,  Val di Sole 
Tonale, Alta Valtellina, Sestriere: Via Lattea 
Austria: Saalbach Hinterglemm  
WCZASY ZIMOWE: 
Francja Tignes, Val di Fiemme: Passo Rolle - San Martino, Apeniny 
Corno Alle Scale,  Peganella  
Bogata oferta wyjazdów narciarskich do Austrii, Włoch i Francji, z do-
jazdem autokarem lub z dojazdem własnym. 
UWAGA!!!      W sprzedaŜy jest juŜ    -   OFERTA  NA  LATO 
OFERTA LETNIA DLA DZIECI I MŁODZIEśY: 
Sprawdzone miejsca: Hiszpania: Costa Brava – Lloret de Mar; Włochy 
– Sardynia: Tortoli, Sycylia - Messyna, Katania; Riwiera Adriatycka- 
Rimini;  Grecja – Riwiera Olimpijska – Nei Pori. 
 
W CIĄGŁEJ SPRZEDAśY: OFERTA BOśONARODZENIOWA 
I SYLWESTROWA W POLSCE, JARMARKI ŚWIĄTECZNE W 

PRADZE, BERLINIE, WIEDNIU, LWOWIE. 
 

BoŜe Narodzenie w Wierchomli   
● Zapraszamy do spędzenia Świąt BoŜego Naro-
dzenia w naszym ośrodku Chata pod Pustą. Oferu-
jemy miłą atmosferę i bardzo smaczne posiłki. 
Dla naszych Gości dostępna jest świetlica z TV 
SAT, video sprzętem nagłaśniającym. Cena pakie-
tu 4 dniowego: W pokoju 2 os. z łazienką  lub w 
domku ok. 700 PLN 
Cena zawiera 4 noclegi, całodzienne wyŜywienie, uroczystą Kolację 
Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, wspólne śpiewanie kolęd, ciasta do-
mowego wypieku. Dla członków NSZZ Prac. AMP SA obniŜka o 50% 
kosztów noclegu. Obok naszego obiektu znajduje się nowoczesny kom-
pleks wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla Wy-
ciągi krzesełkowe:Wierchomla: dotychczas najdłuŜszy wyciąg w Wier-
chomli, ma długość 1600 m, róŜnica poziomów wynosi 300 m, .Jest 
oświetlony, sztucznie śnieŜony, Szczawnik: drugi wyciąg krzesełkowy, 
ma 1525 metrów, róŜnica poziomów wynosi 273 metry, przepustowość 
2400 osób. Stanowi połączenie Wierchomli ze Szczawikiem. Oraz 7 
wyciągów orczykowych. 

 
        MAX POśYCZKA                   MINI RATA 

Oferta sprawdzona przez miliony Polaków Teraz 
prowizja 0% za udzielenie poŜyczki w kwocie od po-
wyŜej 3000 do 5000 złotych. Maksymalna kwota po-

Ŝyczki - 20 000 zł 
 

www.pkobp.pl  infolinia: 0 801 302 302;  +48 (81) 535 65 65 


