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NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
UWAGA!!! Spotkanie z Mikołajem…..
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA zaprasza dzieci członków naszego
Związku uprawnione do paczek mikołajowych na spotkanie z Mikołajem w dniu
4 grudnia 2010 roku (sobota). Spotkanie odbędzie się w Sali teatralnej w budynku „S” o godzinie 11.00. W trakcie spotkania zaproszony Mikołaj wręczy
uczestnikom spotkania słodkie upominki natomiast zabawę z dziećmi poprowadzi
„Ciotka Klotka” znana z naszych Festynów związkowych. Wszyscy chętni zgłaszają swój udział do Przewodniczących Zarządów Zakładowych.
(Uwaga: ilość miejsc w Sali teatralnej ograniczona)

Wybory SIP w AMP SA
• W dniach 19.10 ÷ 09.11.2010 r. w Zakładzie Walcownia
Zimna odbyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy
na kadencję 2011 ÷ 2014r. W wyniku głosowania oraz
ponad 50 % frekwencji zostali wybrani Wydziałowi oraz
Oddziałowi SIP. Zgodnie z obecnie obowiązującą ordynacją wyborczą z pracowników, którzy zostali SIP wybrano
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Został nim
kol. Śladowski Ryszard. Z ramienia naszego związku funkcję w SIP pełnić będą koledzy: Senk Andrzej - Wydziałowy
SIP Ocynkowania oraz Śmietana Bogusław - Oddziałowy
SIP Zm. I. Zarząd Zakładowy Związku dziękuje wszystkim
pracownikom Zakładu WZB za udział w wyborach.
• Zakończyły się także wybory Społecznych Inspektorów
Pracy w Zakładzie Energetycznym. Społecznymi Inspektorami Pracy rekomendowanymi przez nasz Związek zostali:
- na zmianie A Cupiał Marian – prac. E-7, na zmianie C
-Kulesza Dariusz pracownik E-7, na zmianie D Hendzel
Bolesław – ZE-7 oraz Sasnal Krzysztof - SIP Wydziałowy ZE-7 (Elektrociepłownia), ponadto na zmianie B został
wybrany: Kortylewski Mariusz – prac. ZE-5, Wydziałowymi
SIP zostali: ZE-5/8 (Gospodarka Wodna) Marzec Władysław, ZE-5/4 (Gospodarka Gazowa) Kuśmirek Krzysztof,
ZE-5/1 (Wydział Elektryczny) Dziadoń Robert. Ze względu
na brak możliwości wyboru większością głosów Zakładowego SIP w Zakładzie Energetycznym, Zakładowa Komisja Wyborcza ustaliła wraz z zainteresowanymi osobami,
że od dnia 1.01.2011 r. funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w ZE będzie sprawował kol. Marek
Kluba (na okres 2 lat), natomiast od dnia 1.01.2013 r.
funkcję tą obejmie kol. Krzysztof Sasnal. Pozostaje do
wyboru Zakładowy SIP w Zakładach Energetycznych.
Przewodniczący Zarządów Zakładowych w ZE dziękują za
liczny udział załogi w wyborach SIP.

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Jacka
Majchrowskiego
Lista NR 17
Na listach Komitetu Wyborczego Jacka Majchrowskiego znalazły się osoby związane z
naszą hutą. Są to między innymi kol. Mieczysław Łagosz, Marek Grochal, Mirosław
Myszkowski. Apelujemy do naszych hutników o głosowanie na
listę nr 17. Głosując na 17- tkę głosujesz za normalnością, za
dokończeniem rozpoczętych inwestycji. Poniżej przedstawiamy
szczegółowy program wyborczy Komitetu Wyborczego:
Zaangażowani obywatele
Wartością dobrego miasta jest społeczność, w której ludzie mają
między sobą dobre relacje, są dla siebie nawzajem oparciem,
mogą stanowić o własnym życiu. Jednym z głównych warunków
wprowadzania tej idei w życie jest umożliwienie mieszkańcom
podejmowania decyzji w sprawach, które ich dotyczą. Płaszczyzną dla tej współpracy będą:
• uspołecznienie procesów decyzyjnych,
• zwiększenie wiedzy mieszkańców o planowaniu i realizacji inwestycji miejskich,
• wspólna identyfikacja potrzeb, a następnie wspólne realizowanie uzgodnionych programów,
• wspieranie niezależnych inicjatyw społecznych,
• utworzenie Miejskiej Bazy Wolontariatu, której celem działania
będzie integracja osób zaangażowanych w realizację miejskich
projektów społecznych.
• obowiązkowe konsultacje społeczne zamierzeń ujętych w Katalogu Inwestycji Miejskich.
Bezpieczna i przyjazna komunikacja
Dla prawidłowego rozwoju sieci komunikacyjnej ważne jest kontynuowanie rozpoczętych już projektów inwestycyjnych w zakresie budowy nowych układów drogowych. Nadchodzi czas na
modernizację dróg już istniejących. Już dziś program zaplanowanych remontów dotyczy 132 ulic, a kolejne są na różnych etapach przygotowania. Poprawa jakości dróg oraz wprowadzenie
systemu kontroli wagi pojazdów ciężarowych poruszających się
po Krakowie będą priorytetem na najbliższe cztery lata. cd str 2
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cd ze str 1 W efekcie Kraków, jako jedno z nielicznych polskich miast,
osiągnie poziom jakości dróg równy europejskim metropoliom. By tak
się stało, obok programu modernizacji i remontu dróg gminnych proponuję:
• utworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z niezbędną
infrastrukturą. Centra umożliwią łatwe korzystanie z różnych form transportu publicznego, będą też zintegrowane z parkingami oraz infrastrukturą rowerową.
• konsekwentną wymianę taboru tramwajowego i autobusowego,
• przebudowę torowisk linii obsługujących Nową Hutę w celu przystosowania ich do parametrów szybkiego
tramwaju obsługiwanego przez pojazdy niskopodłogowe,
• konsekwentne wprowadzanie systemu obszarowego sterowania ruchem, co przyczyni się do zmniejszenia korków o ok. 20-30 proc.
• wprowadzenie systemu kontroli wagi pojazdów ciężarowych poruszających się po Krakowie. Stacje pomiarowe zlokalizowane zostaną na
rogatkach miasta, a na wszystkich drogach miejskich wprowadzone
zostaną ograniczenia tonażowe.
• utworzenie specjalnego serwisu internetowego udostępniającego dane
na temat planowanych inwestycji drogowych,
• konsultacje w sprawie planowanych inwestycji z okolicznymi mieszkańcami i przedsiębiorcami.
Estetyczna przestrzeń publiczna
W nadchodzącej kadencji prace związane z porządkowaniem miejskich
przestrzeni publicznych będą konsekwentnie realizowane – także poprzez wprowadzenie prawa lokalnego. Ponadto wprowadzę:
• program rewitalizacji 16 osiedli bloków mieszkalnych: Azory, Prądnik
Czerwony, Podwawelskie, Dąbie, Ugorek, Na Kozłówce, Olsza II, Wzgórza Krzesławickie, Albertyńskie, Kazimierzowskie, II Pułku Lotniczego,
Niepodległości, Przy Arce, Bieńczyce, Jagiellońskie i Złotej Jesieni. Został
on opracowany przez Instytut Rozwoju Miast, obejmuje m.in. wzmacnianie więzi międzyludzkich, walkę z zakłóceniami bezpieczeństwa i
porządku publicznego, modernizację centrów osiedli, odnowienie budynków mieszkalnych i placów zabaw oraz powstanie nowych parkingów.
• program rewitalizacji lokalnej przestrzeni publicznej, w ramach którego realizowane będą projekty wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
lokalnych społeczności i samych mieszkańców w zakresie tworzenia
nowych miejsc wypoczynku, rekreacji, terenów zielonych oraz placów
zabaw dla dzieci,
• zmiany niezbędne dla przejęcia przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych. W efekcie doprowadzę do wdrożenia jednej, atrakcyjnej cenowo stawki opłaty za usługę wywozu odpadów. Doprowadzę
do wprowadzenia spójnego systemu segregacji odpadów opartej o funkcjonujący już obecnie "żółty worek".
• program budowy wybiegów dla psów. W jego ramach powstanie infrastruktura dla psów oraz przeprowadzone zostaną prace porządkowe.
Ponadto konsekwentnie kontynuowany będzie program walki ze szpecącymi napisami na murach i elewacjach – „Zabierz mury chuliganom”.
Edukacja fundament konkurencyjności i równości szans
W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Miejska Kraków prowadzi 114
przedszkoli samorządowych ogólnodostępnych, do których zapisano 15
tysięcy dzieci. Dziś krakowskie przedszkola zaspokajają 87% zapotrzebowania na miejsca – co jest najwyższym wskaźnikiem w Polsce. Podstawą zaangażowanego w rozwój i funkcjonowanie miasta społeczeństwa jest wysoki poziom jego wykształcenia i stworzenie warunków dla
kształcenia ustawicznego. Dlatego doprowadzę do:
• powstania nowych żłobków i przedszkoli, prowadzonych także przez
organizacje pozarządowe lub podmioty gospodarcze. Pozwoli to na uruchomienie przedszkoli i żłobków na tych obszarach miasta, w których
występuje ich niedobór. Ponadto w ramach programu powstaną ogniska
przedszkolne, co pozwoli na zapewnienie opieki dzieciom z obszarów
peryferyjnych.
• wprowadzenia zintegrowanego systemu oceny placówek oświatowych.
Doprowadzi to do powstania konkurencyjności między nimi, a tym samym do podniesienia jakości kształcenia. Wyniki corocznej oceny poszczególnych placówek będą publikowane w Internecie oraz zamieszczane na łamach lokalnej prasy, co pozwoli mieszkańcom na zapoznanie się
z dokonaniami szkół i przedszkoli.
• wprowadzenia w szkolnictwie zawodowym kierunków zamawianych,
dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zapobiegać będzie
to bezrobociu wśród osób młodych.
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• powstania sal multimedialnych w Miejskich Bibliotekach Publicznych.
Będą to centra dostępu do informacji cyfrowej dla wszystkich mieszkańców Krakowa. W ramach sal multimedialnych możliwe będzie korzystanie z audiobooków – książek mówionych – oraz programów komputerowych i biblioteki filmów na nośnikach
cyfrowych.
• wprowadzenia, wraz z miastami partnerskimi Krakowa, projektu wakacyjnej wymiany młodzieży. Projektem objęte zostaną dzieci z krakowskich szkół wyróżniające się wynikami w nauce oraz dzieci ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektu w okresie wakacyjnym
krakowska młodzież będzie brała udział w programach edukacyjnych
zagranicą.
Usługi zdrowotne i socjalne na najwyższym poziomie
Rozwój miasta warunkowany jest zaangażowaniem społecznym jego
mieszkańców; ważnym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego i socjalnego. Przez ostatnie cztery lata skorzystało wielu
programów zdrowotnych ponad 200 tys. mieszkańców Krakowa. W
trakcie nowej kadencji będę te programy kontynuować, a ponadto doprowadzę do:
• powstania miejskich ambulatoriów obejmujących swym zasięgiem
tereny oddalone od szpitalnej opieki medycznej, w tym zwłaszcza południowy rejon Krakowa. W ramach działania ambulatoriów całodobowo
udzielana będzie pomoc ambulatoryjna – m.in. ortopedyczna i internistyczna. Poprawi to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
• powstania przy miejskich szpitalach nowoczesnych lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co umożliwi szybki dostęp do pomocy
medycznej – zwłaszcza w razie wypadków,
• dalszej modernizacji szpitali miejskich, w szczególności doposażenia
ich w sprzęt medyczny umożliwiający opiekę na najwyższym poziomie,
• modernizacji istniejących i budowy nowych Domów Pomocy Społeczne
• zakończenia modernizacji największego w kraju Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej.
• powrotu podstawowej opieki medycznej do placówek oświaty,
• wprowadzenia miejskiego programu rozwoju rodzin zastępczych. Możliwe tym samym będzie pełniejsze objęcie opieką i nadzorem rodzin
zagrożonych wykluczeniem,
• powstania Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego.
• realizacji programu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Celem programu będzie nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, ale i realizacja działań zmierzających do przywrócenia zdolności do samodzielnej egzystencji.
Bezpieczne miasto
Zapewnienie bezpieczeństwa należy do podstawowych zadań administracji państwowej. Niestety nie wywiązuje się ona z nich należycie. Z
tego też powodu od lat miasto wspomaga organy państwowe, zwłaszcza
Policję i Straż Pożarną. Uznałem sprawy bezpieczeństwa mieszkańców
za priorytet, dlatego też miasto sfinansowało w połowie budowę najnowocześniejszego w Polsce komisariatu Policji przy ul. Ćwiklińskiej. Blisko
14 mln zł przeznaczyliśmy na koszty dodatkowych patroli Policji na ulicach Krakowa. W przypadku Straży Pożarnej koncentrujemy się na zakupach sprzętu pożarniczego – m.in. samochodów z drabinami pozwalającymi dostać się do najwyższych pięter. W ostatnim czasie z pieniędzy
Miasta na zakupy dla Straży Pożarnej przeznaczono 9 mln zł. W nadchodzącej kadencji doprowadzę do:
• systematycznej realizacji programu doposażania krakowskiej policji w
nowoczesne środki komunikacji oraz sprzęt patrolowy. Podejmę również
działania na rzecz modernizacji komend oraz integrowania systemów
bezpieczeństwa działających w jednostkach Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej i służb ratownictwa medycznego.
• rozwoju monitoringu miejskiego oraz zwiększenia ilości patroli pieszych Straży Miejskiej,
• współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w celu
tworzenia monitoringu osiedli i jego integracji z siecią monitoringu miejskiego.
• utworzenia monitoringu stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, opartego o inteligentne systemy cyfrowe. Działaniom tym towarzyszyć będą dalsze kroki prawne na rzecz uregulowania kwestii zarządzania wałami i systemem ochrony przeciwpowodziowej.
• kontynuacji programu szkoleń mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu zwiększy się zdolność mieszkańców
do udzielania szybkiej i skutecznej pomocy w nagłych przypadkach.
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Inwestycje strategiczne i dzielnicowe
Prace związane z projektowaniem i planowaniem inwestycji wymagają
wielu lat przygotowań i dużych nakładów finansowych. Nie mogą one
zostać zaprzepaszczone przez nierozważne decyzje polityczne. W tej kadencji Gmina Miejska Kraków wraz ze spółkami miejskimi przeznaczyła na
inwestycje kwotę ponad 4,2 mld zł. W kolejnej kadencji będą rozpoczęte i
kontynuowane następujące zadania inwestycyjne: Krakowski Transport
Miejski
• budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul.
Powstańców Wielkopolskich,
• budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz III Kampus UJ wraz z
systemem sterowania ruchem,
• budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju ul. Lipska
– ul. Wielicka,
• budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Rakowice
– Mistrzejowice,
• przebudowa linii tramwajowej na odcinku rondo Mogilskie – Wzgórza
Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchem,
• budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa,
Układ Drogowy
• rozbudowa węzła Ofiar Katynia wraz z budową tunelu i estakady
(pierwsze trójpoziomowe rondo w Polsce),
• budowa estakady w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich,
• budowa parkingów wielokondygnacyjnych,
• budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów,
• rozbudowa ul. Igołomskiej,
• rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej,
• budowa Trasy Zwierzynieckiej,
• budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową,
• budowa Trasy Balickiej,
Centra Widowiskowo-Sportowe
• dokończenie budowy miejskiego stadionu piłkarskiego Wisły Kraków,
• budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach wraz z przebudową
układu drogowego,
• budowa Centrum Kongresowo-Koncertowego przy rondzie Grunwaldzkim wraz z przebudową układu drogowego,
• budowa Hali 100-lecia KS Cracovia (pierwszy obiekt w Polsce, który jest
kompleksowo przystosowany do uprawiania sportów przez osoby niepełnosprawne),
Inwestycje Ochrony Środowiska
• budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
Inteligentne miasto nowoczesnych technologii
W erze powszechnego rozwoju systemów komputerowych i postępującej
informatyzacji, miasta dążące do zachowania swojej konkurencyjności nie
mogą pozostać obojętne na możliwości, jakie daje postęp techniczny.
Możliwości te muszą jak najszybciej znajdować odzwierciedlenie w usługach i projektach skierowanych do mieszkańców. Dlatego wdrożę:
• program doposażenia w sprzęt komputerowy wszystkich szkół oraz
poprawy jakości łączy internetowych. Każdy uczeń na lekcji informatyki
będzie korzystał z własnego komputera.
• Miejską Platformę Interwencyjną, aplikację umożliwiającą mieszkańcom,
za pomocą Internetu, nanoszenie na mapie miasta punktów wymagających działania służb miejskich. Za pomocą aplikacji będzie można informować zarówno o dziurach w drodze jak i problemach z infrastrukturą
techniczną, wodociągami czy zielenią.
• program dalszego rozwoju systemu sterowania ruchem tak, aby w możliwie krótkim okresie objął on całe miasto pozwalając znacząco rozładować korki i zwiększyć efektywność komunikacji miejskiej,
• system informacji miejskiej w oparciu o nośniki multimedialne montowane w okolicy przystanków komunikacji miejskiej. Pozwoli to na optymalne planowanie podróży i informowanie mieszkańców o bieżących
utrudnieniach, ale także o istotnych wydarzeniach miejskich.
• program e-administracji, pozwalający na prowadzenie spraw bez obec-
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ności w urzędzie. Już w tym roku podjąłem działania mające na celu
określenie możliwości i formy wdrożenia programu e-administracji.
• budowa nowoczesnego obiektu archiwum miejskiego,
• pilotażowo Punkty Obsługi Mieszkańców, zlokalizowane w wybranych
krakowskich centrach handlowych. Umożliwią one załatwienie niektórych
spraw urzędowych.
• Miejski system bezprzewodowego Internetu. Funkcjonujący obecnie w
części Krakowa system bezpłatnego Internetu „hotspot Cracovia” zostanie
rozszerzony na wszystkie dzielnice Krakowa.
Centrum kultury i sportu
Dotychczasowe działania doprowadziły do utrwalenia na arenie międzynarodowej wizerunku Krakowa jako miasta kultury najwyższej jakości. Dlatego:
• zaktywizuję życie kulturalne dzielnic poprzez stałą obecność i aktywność
miejskich instytucji kultury na ich terenie,
• przeprowadzę remonty i doposażenie dzielnicowych domów kultury,
• utworzę letnie kino miejskie,
• doprowadzę do uruchomienia miejskiego teatru variété,
• zwiększę ilość międzynarodowych produkcji filmowych realizowanych w
Krakowie,
• uruchomię Muzeum Ruchu Harcerskiego i Muzeum Historii Podgórza,
• doprowadzę do zdobycia tytułu Miasta Literatury UNESCO oraz utworzę
Dom Literatury Kraków,
• zwiększę udział organizacji pozarządowych w życiu kulturalnym Krakowa – wzrosną środki przeznaczane na realizowane przez nie zadania.
Przez kolejne lata zamierzam przeznaczyć na ten cel 15% wydatków bieżących na kulturę.
Konsekwentnie zmierzał będę do rozwoju infrastruktury sportowej. Dwie
kadencje upłynęły pod znakiem inwestycji w sport wyczynowy, obejmujących między innymi stadiony Wisły, Cracovii, Hutnika i Wandy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna. Nadszedł czas na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w dzielnicach. Obok wybudowanych już basenów,
boisk „Orlik”, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, centrów sportowych (m.in.: Borek Fałęcki, Sidzina, Com-Com Zone) budował będę:
• osiedlowe centra sportowe
• boiska „Orlik” - takie obiekty mają znaleźć się w każdej z 18 dzielnic
Krakowa,
• basen kryty przy ul. Kurczaba – jego budowa już się rozpoczęła,
• w formule partnerstwa publiczno-prywatnego basen o wymiarach olimpijskich z letnim aquaparkiem przy ul. Eisenberga,
• stadion lekkoatletyczny KS Wawel,
• halę TS Wisła,
• halę na potrzeby sportów paraolimpijskich,
• Ośrodek Rugby w Luboczy,
• Centrum sportów ekstremalnych
•każda nowa inwestycja drogowa wyposażona będzie w ścieżki rowerowe

Zadania te możemy realizować wspólnie, konsekwentnie dbając o
rozwój naszego miasta, dajmy szansę Komitetowi Wyborczemu Jacka Majchrowskiego oddając głos na listę nr 17.
Poprawione przepisy BHP w hutach
• 10 listopada wchodzi w życie rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i
stali. W nowym rozporządzeniu poszczególnym rozdziałom nadano tytuły odpowiadające poszczególnym procesom hutniczym.
Dzięki temu akt prawny będzie bardziej przejrzysty i przystępny.
Zmiany dotyczą także konkretnych rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pracowników. Doprecyzowane zostały przepisy określające wymagania kanałów, którymi prowadzone są instalacje gazowe, szczegółowo uregulowano kwestie używania
odzieży ochronnej przy obsłudze instalacji tlenowej, uszczegółowiono procedury wyładunku i załadunku wsadu piecowego.
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PRACOWNIKÓW AMP SA

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.
FERIE ZIMOWE 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY !!!
MURZASICHLE, BUKOWINA TATRZAŃSKA , BIAŁKA TATRZAŃSKA ,
MAŁE CICHE, ZWARDOŃ , BIESZCZADY, SŁOWACJA , AUSTRIA,
EGIPT HURGADA , FRANCJA , WŁOCHY
BOŻE NARODZENIE W WIERCHOMLI

Zapraszamy do spędzenia Świąt Bożego
Narodzenia w naszym ośrodku „Chata pod Pustą”
Cena:
pokój 2 osobowy z łazienką 130 zł /doba
pokój 2 osobowy z łazienką (nowe skrzydło) 160 zł/doba
domek 6 osobowy 240 zł /doba
UWAGA!!! Członkowie NSZZ Prac. AMP S.A. są uprawnieni
do 50 % zniżki na noclegi
Wyżywienie: całodzienne 50zł/os

plus dodatek świąteczny: 150 zł os dorosła i 75 zł
dziecko 4-10 lat.
Cena zawiera: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, uroczystą Kolację Wigilijną – tradycyjne
12 potraw, ciasta domowego wypieku oraz wspólne śpiewanie kolęd i miłą rodzinną atmosferę.
Obok naszego obiektu wypoczynkowego znajduje
się nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla. Wyciągi krzesełkowe: Wierchomla I - Dotychczas najdłuższy wyciąg w Wierchomli, ma długość 1600 m,
różnica poziomów wynosi 300 m, oświetlony, sztucznie śnieżony.
Szczawnik I -Drugi wyciąg krzesełkowy, ma 1525 metrów, różnica
poziomów wynosi 273 metry, przepustowość 2400 osób. Stanowi
połączenie Wierchomli ze Szczawnikiem. Trasa oświetlona, sztucznie naśnieżana, szeroka. oraz 7 wyciągów orczykowych.

OFERTA SYLWESTROWA
Sylwester w Zawoi - 28.12.-3.01.2011
Sylwester w Wysowej - 29.12.-2.01.2011
Sylwester w Szczawnicy - 30.12.-2.01.2011
Sylwester w Krynicy - 30.12.-2.01.2011
Zapraszamy po szczegółowe oferty biura
Z prasy: • Bezrobocie w krajach G20 jest bliskie 8 proc. i będzie
mocno wzrastać podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy w Genewie. W połowie roku pracy szukało 70 mln ludzi, ponad połowa w
krajach bogatszych.
• Trybunał Konstytucyjny Francji zaaprobował ustawę o reformie
systemu emerytur, która podwyższa wiek uprawniający do świadczenia z 60 do 62 lat i z 65 do 67. Powinna wejść w życie w połowie
listopada. Związki zawodowe postanowiły przeprowadzić kolejny
protest 23 listopada.
• Ok. 100 tys. osób protestowało w sobotę w kilku niemieckich miastach przeciwko m. in. ograniczaniu świadczeń socjalnych i niesprawiedliwemu systemowi wynagrodzeń. Demonstracje związków zawodowych odbyły się w Norymberdze, Stuttgarcie, Erfurcie i Dortmundzie. Ich uczestnicy żądali m.in. sprawiedliwych zarobków, solidarnego systemu opieki zdrowotnej oraz poszerzenia pakietu świadczeń socjalnych.
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Z prasy: ArcelorMittal z Krakowem utworzy specjalną
strefę aktywności gospodarczej. Ułatwienia i przywileje
podatkowe dla inwestorów, rozwój ekonomiczny oraz infrastrukturalny regionu, a także nowe miejsca pracy - takie korzyści może przynieść utworzenie w Nowej Hucie strefy aktywności gospodarczej. List intencyjny w tej sprawie podpisał
wojewoda małopolski z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego z ArcelorMittal Poland, który jest właścicielem części
terenów, na których strefa ma powstać. 3 listopada 2010 r.
został podpisany list intencyjny w sprawie oceny możliwości
utworzenia na obszarze o powierzchni około 500 ha strefy
aktywności gospodarczej w krakowskiej Nowej Hucie. Sygnowali go wojewoda małopolski Stanisław Kracik, przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Krzysztof
Krzysztofiak, prezes zarządu oraz wiceprezes Wojciech Szczepanik, a w imieniu ArcelorMittal Poland S.A: Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny oraz Surojit Ghosh,
członek zarządu i dyrektor finansowy. - Nowa Huta to teren o
znaczącym potencjale rozwoju gospodarczego - powiedział
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. Jego odpowiednie
zagospodarowanie i udostępnienie dla inwestorów może w
znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju Krakowa i całej
Małopolski - dodał Kracik. Jako największy inwestor w regionie jesteśmy żywo zainteresowani dalszym rozwojem ekonomicznym i infrastrukturalnym Małopolski. Utworzenie strefy
aktywności gospodarczej w Nowej Hucie z pewnością przyspieszy napływ kapitału i inwestycji do tej części Krakowa.
Skorzystają na tym także przedsiębiorcy już tu obecni, w tym
ArcelorMittal Poland, dla którego Kraków jest i będzie jednym
z kluczowych obszarów w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
– powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor
generalny ArcelorMittal Poland. Projekt utworzenia na terenie
wschodniej części Nowej Huty specjalnej strefy inwestycyjnej
zakłada na pierwszym etapie scalenie rozdrobnionych i niewykorzystywanych obecnie działek należących do Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód sp. z o.o., gminy Kraków oraz ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków. Następnie
tereny te zostaną podzielone na obszary o powierzchni od 2
do 10 ha i udostępnione inwestorom. - Aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i aktywności gospodarczej, strefa zostanie wyposażona w kompletną infrastrukturę drogową,
sieci elektryczne, gazowe i wodociągowe oraz kanalizację
sanitarną i deszczową. Docelowo planujemy połączenie strefy
aktywności gospodarczej w Nowej Hucie z analogicznym obszarem stworzonym w Niepołomicach, co przyczyni się do
dalszego rozwoju gospodarczego Małopolski – powiedział
wojewoda Stanisław Kracik.
Stalprodukt miał 17,93 mln zł zysku netto w III kw.
2010 r. Spółka Stalprodukt, producent i dystrybutor wyrobów stalowych, miała 17,93 mln zł skonsolidowanego zysku
netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2010 roku wobec 74,49 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy
wyniósł 24,94 mln zł wobec 92,49 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 452,33 mln zł wobec
430,09 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010
roku spółka miała 135,49 mln zł skonsolidowanego zysku
netto wobec 232,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1288,32 mln zł wobec 1245,05 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała
129,57 mln zł zysku netto wobec 221,74 mln zł zysku rok
wcześniej.

