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Biuletyn Informacyjny
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM NSZZ
PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
W związku z obecną sytuacją na rynku wyrobów stalowych związaną z kryzysem gospodarczym oraz prowadzonym procesem restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce
ArcelorMittal Poland S.A., celem złagodzenia indywidualnych skutków redukcji zatrudnienia, informujemy Ŝe
Pracownicy:
1. Objęci tzw. „Programem Osłonowym” (zgodnie z Pismem Okólnym nr 14/2008 DG z dnia 2008.12.17
w sprawie Regulaminu rozwiązywania umów o pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami
Spółki ArcelorMittal Poland S.A), z którym Pracodawca
rozwiązał lub rozwiąŜe stosunek pracy (oferta Pracodawcy) na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.),
w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia 2009,
będą uprawnieni do otrzymania dodatkowej odprawy
(dodatek adaptacyjny), w wysokości zgodnej z poniŜszą
tabelą.

łoŜonego oraz Dyrektora Oddziału/Biura oraz Pracodawcę reprezentowanego przez Dyrektora Personalnego lub
inną upowaŜnioną przez niego osobę, będą uprawnieni
do otrzymania oferty Pracodawcy zgodnie z (ust. I art.
3b. „Regulaminu…”). Osoby te są teŜ uprawnione do
„dodatku adaptacyjnego” na zasadach analogicznych do
tzw. „E-24”. Termin obowiązywania - do 31 grudnia
2009. Wnioski są dostępne w słuŜbach kadrowych obsługujących danego pracownika.

Decyzja pracodawcy daje przede wszystkim moŜliwość
podjęcia decyzji o odejściu lub pozostaniu w zatrudnieniu
pracownikom, którym brakuje do tzw. Emerytury 36 miesięcy. Według pracodawcy z tej propozycji będzie mogło
skorzystać około 200 osób. Ponadto pracownicy odchodzący w IV kwartale otrzymają tzw. „Dodatek adaptacyjny” według przedstawionej tabeli. Jest to kolejny program umoŜliwiający „godziwe” odejście z pracy. Ci którzy skorzystają z programu, zapewne odbiorą go pozytywnie, niestety od wielu pracowników pozostających w zatrudnieniu słyszymy pytania „co nam zaoferuje praco„Dodatek adaptacyjny” dawca, kiedy doczekamy się godziwego wynagradzania za
wkładany trud i swoje zaangaŜowanie?”. JuŜ teraz pomi1)
Kwota uzaleŜniona od
mo niskiej produkcji Spółka jest zmuszona zatrudniać
przysługującej odprawy pracowników poprzez Firmę „Monpower” aby wykonać
Wyszczególnienie
 2)
zamówienia. Oczekujemy od pracodawcy takich decyzji,
powyŜej
do 50które pozwolą na godziwe Ŝycie pozostającej w zatrudnie50 000,01
000,00 zł
niu załogi.
zł
Oddziałowa Komisja Świadczeń Socjalnych
1. Emerytura 24 miesiące
10 000,00
5 000,00
( ust. I art. 3a
• Oddziałowa Komisja Świadczeń Socjalnych na swoim
zł.
zł.
„Regulaminu…”)
posiedzeniu 18 listopada rozpatrywała wnioski o zapomo2. Emerytura (ust. I art. 3a
gi dla pracowników z walcowni gorącej, walcowni zim„Regulaminu…”)
5 000,00
2 500,00
nej, koksowni, zakładu energetycznego i komórek dyrekzł.
zł.
3. Oferta indywidualna (ust.
cyjnych. W wielu przypadkach gdy zachodziły uzasadnioI art. 3b „Regulaminu…”)
ne przesłanki Komisja ze swej rezerwy na wniosek zakła4. Świadczenie przedemerytalne - okres przebywania
na świadczeniu do uzyskania prawa do emerytury zgod- du zwiększała zaproponowane zapomogi. Kolejnym omanie z (ust. I art. 3a „Regulaminu…” oraz ust. II art. 1c): wianym tematem była sprawa dofinansowania do wypo12 500,00 zł.
Ø do 60 miesięcy
czynku po pracy. Wszystkie wnioski zostały zaakceptoØ powyŜej 60 miesięcy
20 000,00 zł.
wane przez OKŚS.
„1” przez „Dodatek adaptacyjny” rozumie się kwotę dodatkowej odprawy przy- Ostatnim tematem, który został poruszony przez członsługującej pracownikowi.
ków Komisji było omówienie szczegółowych zasad od„2” Kwota, której mowa to odprawa przysługująca pracownikowi zgodnie z
działowego regulaminu świadczeń socjalnych, który będotychczasowymi uregulowaniami.
2. Posiadający uprawnienia do tzw. „Emerytury 36 mie- dzie obowiązywał w przyszłym roku. Komisja na odrębsięcy” na zasadach analogicznych do stosowanej tzw. nym spotkaniu przyjmie szczegółowe zasady regulaminu
„Emerytury 24” (E-24), którzy wystąpią ze stosownym Świadczeń Socjalnych.
wnioskiem zaakceptowanym przez bezpośredniego prze-
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W części roboczej Kongresu dokonano zmian w Statucie OPZZ
oraz przyjęto stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji społeczno– gospodarczej kraju. W części uroczystej Kongresu, w której udział wzięli minn : Michał Dworczyk– reprezentował Prezydenta RP, wicemarszałek Sejmu Pan Jerzy Szmajdziński,
wicepremier Pan Waldemar Pawlak, minister pracy i polityki
społecznej Jolanta Fedak, minister w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Michał Boni, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewica, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Grzegorz Napieralski. Licznie obecni byli posłowie m.in.. Ryszard Zbrzyzny, Artur Ostrowski, GraŜyna Ciemniak, Henryk
Gołębiewski, Stanisław Rydzom, Wacław Martyniuk, Wiesław
Andrzej Szczepański, Izabela Jaruga-Nowacka. Wśród gości
Kongresu nie zabrakło równieŜ przedstawicieli pracodawców –
: prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski, wiceprezes Business Centre Club Zbigniew śurek,
Jacek Męcina z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Na Kongresie byli takŜe obecni przedstawiciele
europejskiego i międzynarodowego ruchu związkowego.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz w swym wystąpieniu mówił,
Ŝe to święto ma być potwierdzeniem, iŜ tylko wspólne działanie
organizacji związkowych moŜe zapewnić Polakom lepszą przyszłość. Jan Guz przyznał, Ŝe historia 25-lecia związku nie jest
ani biała ani czarna, jednak udało się wiele zrobić. Są osiągnięcia w zakresie ochrony praw emerytów i rencistów, w zakresie
walki o płace czy ucywilizowanie kodeksu pracy. Teraz jednak
przed związkowcami stoją o wiele trudniejsze wyzwania, konieczne jest dokonanie weryfikacji praw związanych z zabezpieczeniem emerytalnym, walka o płacę europejską. Konieczne
jest takŜe stworzenie takiego systemu prawnego, który chronił
będzie ubogich oraz otaczał troską polską rodzinę, bo ciągle
nam tego brakuje. Aby to wszystko osiągnąć potrzebny jest
dialog społeczny. Tymczasem rząd nie dba o to, by taki dialog
się rozwijał. OPZZ będzie w opozycji do wszystkiego, co nie
słuŜy ludziom pracy. "Po latach wzajemnych uprzedzeń wynikających z historycznych zaszłości rozpoczęliśmy współpracę
ze związkiem Solidarność. Jest to jednak ciągle proces i zmiany
następują krok po kroku. Myślę, Ŝe mam prawo powiedzieć, Ŝe
hasło Związki razem stało się faktem, potrzeba nam tylko większej skuteczności" - mówił Przewodniczący Jan Guz, przypominając wspólne manifestacje róŜnych central w sprawie emerytur pomostowych. Nadzwyczajny kongres zaŜądał od rządu i
parlamentu zaprzestania działań antyzwiązkowych, podwyŜszenia najniŜszych emerytur i rent, zmiany formuły waloryzacji
rent i emerytur, większych nakładów na politykę społeczną i
"zaprzestania wyprzedaŜy majątku narodowego", waloryzacji
progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej, rzeczywistych działań
poprawiających dostęp do słuŜby zdrowia, zaniechania działań
przy prawie pracy, nakreślenia perspektywy wzrostu wynagrodzeń dorównujących w UE, opracowanie i wdroŜenie programu
kryzysowej pomocy dla społeczeństwa,, zwiększenia środków i
działań na aktywną politykę rynku pracy,
Nadzwyczajny Kongres z okazji
Nadzwyczajny Kongres OPZZ zwrócił się takŜe z apelem do
25– lecia OPZZ
społeczeństwa aby: nie ulegało propagandzie sukcesu, aby nie
• 20 listopada w siedzibie Związku Nauczycieldało się zwieść twierdzeniu, Ŝe bez związków zawodowych
stwa Polskiego w Warszawie odbył się Nadkapitaliści będą lepiej dbali o interesy „narodu”.
zwyczajny Kongres z okazji 25– lecia OPZZ.

Zespół Roboczy…...
• Kontynuując rozmowy na temat Porozumienia Społecznego i
ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Strony
wymieniły opinie na temat dotychczasowych róŜnic negocjacyjnych. W wyniku dyskusji dokonano kolejnych uzgodnień
części zapisów ZUZP oraz Porozumienia Społecznego. Termin
kolejnego spotkania negocjacyjnego ustalony został na dzień
24.11. godz.9.00. w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej.
Strona Pracodawcy poinformowała przedstawicieli Organizacji
Związkowych o : planowanym przekazaniu informacji o :
- zamiarze restrukturyzacji Spółki ArcelorMittal Poland S.A. tj.
włączeniu w struktury Spółki działalności utrzymania ruchu
ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. – art. 16 ust.4. Pakietu
Socjalnego,
- zamiarze restrukturyzacji Spółki ArcelorMittal Poland S.A.
tj. wydzieleniu Działu Płac z Biura Kadr i Relacji Społecznych
art. 16 ust.4. Pakietu Socjalnego,
- połączeniu HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. oraz Zakładu
Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z
o.o. z ArcelorMittal Poland S.A., z jednoczesnym wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego Spółek HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. oraz Zakład Badań Ochrony Środowiska
i Technologii Hutniczych Sp. z o.o. – art. 261 ustawy o związkach zawodowych,
- wydaniu Pisma Okólnego nr 14/2008 DG w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy w 2010r. w ArcelorMittal Poland S.A.
oraz o działaniach związanych z wydaniem harmonogramu
pracy systemu zmianowego ( 4BOP) na rok 2010 oraz dotyczących ustalenia Planu Urlopów na rok 2010,
- działaniach związanych z Dniem Wolontariatu Pracowniczego, jaki będzie organizowany w ArcelorMittal Poland S.A. w
dniu 11.12.2009r. oraz o idei Wolontariatu Pracowniczego w
Grupie ArcelorMittal,
W nawiązaniu do treści protokołu z dnia 03.11.2009r., Strona
Pracodawcy poinformowała, iŜ:
- poczyniła działania celem sprawdzenia sygnałów Strony
Związkowej na temat problemów z realizacją gotówkowych
wpłat na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. realizowanych przez
pracowników, w związku z likwidacją kas,
- nie przewiduje wypłaty dodatkowej nagrody dla pracowników
Spółki; w ramach ZFŚS uruchomione zostały jednakŜe środki
finansowe na wypłatę świadczenia rzeczowego;
- trwa analiza prawa w zakresie moŜliwości podjęcia przez ArcelorMittal Poland S.A. działań w celu uzyskania zwrotu ZUS
od Karty Hutnika pracowników Spółek, które będą podlegać
inkorporacji do ArcelorMittal Poland S.A.
Strona Związkowa zwróciła się udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania: kto przejmie zobowiązania wynikające z porozumienia między zarządem HK ZA, a pracownikami Spółki po
dniu 31.12.2009r., czy w/w pracownicy zostaną przejęci w trybie art. 231 kp przez AMP S.A. po zaprzestaniu działalności
Spółki HK ZA Sp. z o.o. (wykreślenie z rejestru spółek); szczególną uwagę zwracamy na pracowników, którzy w najbliŜszym
czasie mogą nabyć uprawnienia do świadczeń po 31.12.2009r
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Z OSTATNIEJ CHWILI : składki ZUS od karty hutnika
• W związku z licznymi pytaniami pracodawca poinformował
Stronę Związkową w trakcie spotkania Zespołu Roboczego
(24.11), iŜ od 25.11. będą wypłacane składki ZUS od „KH” za
2004 rok, przewidywany termin przelewu składek ZUS od „KH”
za 2005r to 16 grudnia. Natomiast AMP SA pomimo pozytywnego wyroku sądu składki za lata 2006-2008 zgromadzi na odrębnym koncie wstrzymując ich wypłatę pracownikom do zakończenia ostatniego moŜliwego odwołania ZUS. Szczegóły w
styczniu 2010 roku.
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ
Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie
Zaprasza do miejscowości Korzkiew na:
„MIKOŁAJKI” w dniu 06.12.2009r.
Koszt obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne, 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 900 Al.
Solidarności. Powrót około godziny 1600

AMP SA
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50– lecie Zakładu Walcownia Zimna
▪ Z okazji 50 lecia Zakładu Walcowni Zimnej na ręce Pana Janusza Kantora Dyrektora Zakładu Walcownia Zimna, Przewodniczący Zarządu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
kol. Janusz Lemański przesłał stosowny list gratulacyjny.
Z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Zakładu Walcowni
Zimnej w Krakowie w imieniu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA składam najserdeczniejsze Ŝyczenia wszelkiej
pomyślności. Pół wieku istnienia Zakładu ZB to ugruntowanie
na trwale w historii Huty jednego z największych, zatrudniających w szczytowych okresach produkcji przeszło kilka tysięcy
osób zakładu końcowej obróbki stali.
śyczeniami pragnę objąć nie tylko Dyrekcję Zakładu ale równieŜ składam wyrazy uznania wszystkim szeregowym pracownikom Zakładu Walcownia Zimna, którzy budowali i modernizowali ten Zakład, a obecnie w nim pracują. WyraŜając raz
jeszcze uznanie dla całego 50-letniego dorobku, Ŝyczę Państwu
kontynuacji dotychczasowych osiągnięć, realizacji zamierzonych celów i płynącej z tego tytułu zasłuŜonej satysfakcji.

Wiadomości z prasy: Produkcja stali w Chinach przekroczy
krajowy popyt. Produkcja stali w Chinach osiągnie 565 mln
ton, tym samym przekroczy popyt w kraju, który wynosi 549
mln ton, ogłosiła China Iron and Steel Association (CISA) w
Pekinie. Tym samym instytucja ta ponownie znacząco zwiększyła swoje prognozy z początku listopada, kiedy to zakładała, Ŝe
produkcja osiągnie 550 mln ton. Większa podaŜ Ŝelaza i stali
Prosimy o czytelne podpisanie paczek
oznacza równieŜ dostępność dla eksportu, co wpłynie zarówno
na światowe ceny, jak i na zyski krajowych producentów stali.
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Ceny chińskiej stali, od szczytu w sierpniu, kiedy to odnotowyoraz
wały one swoje dziesięciomiesięczne maksima, spadły o 18 proc.
Centrum Medyczne „Ujastek”
Inwestycje Koksowni Częstochowa Nowa. NaleŜąca do Zazapraszają wszystkich Darczyńców Fundacji
rmenu Koksownia Częstochowa Nowa zamierza w 2015 roku
w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2009 r
wytwarzać 1 mln 300 tys. ton koksu. W maju 2009 roku spółka
na bezpłatne badania i specjalistyczne konsulZarmen nabyła od Związku Przemysłowego Donbasu sto procent
tacje lekarskie:
udziałów Koksowni Częstochowa Nowa. Koksownia reguluje
•
okulistyczne
30 listopada i 1 grudnia
swe zobowiązania i nie ma problemu z płynnością. Strategia
•
kardiologiczne
30 listopada i 1 grudnia
rozwoju Koksowni Częstochowa Nowa zakłada budowę dwóch
•
echo serca
30 listopada
nowych baterii. Obecnie budowana jest bateria o rocznej wydaj•
gastrologiczne
30 listopada i 2 grudnia
ności 350 tys. ton koksu. W następnej kolejności zostanie wybu•
badania naczyń metodą Dopplera 30 listopada i 4 XI
dowana druga bateria. Koksownia Częstochowa Nowa zamierza
zainwestować w koksownię kilkaset milionów złotych w ciągu
•
ginekologiczne
1 grudnia
najbliŜszych pięciu lat. W 2015 roku ma ona produkować w sys•
badania videodermatoskopowe
2 i 4 grudnia
temie ubijanym ok. 1 mln 300 tys. ton koksu. Celem naleŜącej
•
chirurgiczne
3 grudnia
do Zarmenu Koksowni Częstochowa Nowa jest uzyskanie stabil•
rehabilitant
3 grudnia
nej pozycji na rynku producentów koksu. PodwyŜki w 2010
•
urologiczne
4 grudnia
Badania i konsultacje odbędą się w godzinach ustalonych przy będą raczej niewielkie. Do końca grudnia stopa bezrobocia wyniesie ok. 12 proc. - to najnowsze prognozy resortu pracy. Przyrejestracji w Centrum Medycznym „ Ujastek”
szły rok zdaniem ekspertów dołoŜy jeszcze 1 pkt proc. Ale jest
(Kraków, ul. Ujastek 3)
lepiej, niŜ przewidywano kilka miesięcy temu. Szefowie firm
Rejestracja telefoniczna: 012 68 33 942
lub osobiście w Rejestracji Centrum Medycznego „Ujastek” wiedzą juŜ, Ŝe zwolnić pracownika jest łatwo, ale dwa lata później mogą go rozpaczliwie szukać. Dlatego wolą ograniczać płaPodaruj sobie 1%
KRS 0000052378
ce i skrócić czas pracy w firmie. Bez pracy jest ponad 1,7 mln
Polaków, a stopa bezrobocia pod koniec września wynosiła 10,9
proc. Ci, którzy pracę mają, mogą liczyć na niewielkie podwyŜki, które mogą nie zrekompensować wzrostów cen w sklepach.
Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do uŜytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 2000 egz.
Tel. Redakcji 38-76 lub 38-11, sekretariat 15-32, 012 2901532, 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. 012-644-68-16
012-390-35-64

MAX POśYCZKA

4
MINI RATA

turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
ZIMA 2009/2010
Zimowiska I obozy narciarsko snowboardowe w Polsce
- Wisła zimowisko 9-14 lat
- Bukowina Tatrzańska obóz narciarsko snowboardowy 918 lat
- Węgierska Górka - szkółka narciarska 7-15 lat
- Bukowina Tatrzańska - zimowisko narciarskie 9-15 lat
- Białka Tatrzańska - obóz narciarsko- snowboardowy 1217 lat
- Zwardoń - szkółka narciarsko- snowboardowa 7-15 lat

Oferta sprawdzona przez miliony Polaków Teraz
prowizja 0% za udzielenie poŜyczki w kwocie od powyŜej 3000 do 5000 złotych. Maksymalna kwota poŜyczki - 20 000 zł

- WCZASY ŚWIĄTECZNE I SYLWESTROWE W POLSCE
- IMPREZY SYLWESTROWE W PRADZE, PARYZU, WENECJI
I RZYMIE – DOJAZD AUTOKAREM
www.pkobp.pl infolinia: 0 801 302 302; +48 (81) 535 65 65
- SYLWESTER W RZYMIE I PARYśU – PRZELOT SAMOLOTEM!
LATO 2010
- 18-27.06 - Włochy, Hotel Venezia – Riwiera Adriatycka
cena dla Pracowników ArcelorMittal Poland SA – 1199 PLN
moŜliwe dofinansowanie z ZFŚS zaleŜne od ilości chętnych
Zapisy do 15.12.2009 – zaliczka 100 PLN/os!!!
● Promocje na wyjazdy do Bułgarii i Włoch – sprawdzona oferta,
bardzo dobry standard, z dojazdem autokarem lub własnym
● Promocje na wyjazdy do Egiptu i Tunezji do 15grudnia:
Dzieci do 2 lat gratis. Dzieci do 15 lat gratis. Gwarancja niezmienności
ceny. Zaliczka tylko 300 PLN/os. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły
Specjalna Oferta dla pracowników ArcelorMittal
oferty dostępne w Biurze.
Poland S.A.
OFERTA LETNIA DLA DZIECI I MŁODZIEśY: Sprawdzone
Przyjdź do PKO BP SA Oddział 14 Kraków
miejsca: Hiszpania: Costa Brava – Lloret de Mar;
ul. Ujastek 1 (Budynek S) i
Włochy – Sardynia: Tortoli, Sycylia - Messyna, Katania; Riwiera Adotwórz konto lub sięgnij po Max PoŜyczkę
riatycka- Rimini; Grecja – Riwiera Olimpijska – Nei Pori.
BoŜe Narodzenie w Wierchomli
● Zapraszamy do spędzenia Świąt BoŜego Narodzenia w naszym ośrodku Chata pod Pustą. Oferujemy miłą atmosferę i
bardzo smaczne posiłki.
Dla naszych Gości dostępna jest świetlica z TV
SAT, video sprzętem nagłaśniającym. Oferujemy:
3-DNIOWE PAKIETY ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE JUś OD 500 PLN!!
Cena zawiera 3 noclegi, całodzienne wyŜywienie,
uroczystą Kolację Wigilijną – tradycyjne 12 potraw, wspólne śpiewanie
kolęd, ciasta domowego wypieku. Dla członków NSZZ Prac. AMP SA
obniŜka o 50% kosztów noclegu. Obok naszego obiektu znajduje się
nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich Dwie Doliny Muszyna –
Wierchomla Wyciągi krzesełkowe:Wierchomla: dotychczas najdłuŜszy
wyciąg w Wierchomli, 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.

a otrzymasz prezent.
Promocja obowiązuje do 30 listopada 2009 r
Pierwsze mecze ligi siatkarskiej
Do jesiennej ligi siatkarskiej zgłosiło się 10
druŜyn, które zostały podzielone na dwie
grupy: Gr. A– LTE, OLD-BOY AMP,
UNIHUT, ZB, COS– młodzi; Gr. B– ZH–
Old-Boy, ZK, Szkoła HTS, COS, ZH– młodzi. Wyniki meczów
siatkarskich Gr A- LTE- OLDBOJ AM 2-0, ZH Młodzi – Cos
Młodzi 1-1, UNIHUT – ZB 2-0, LTE – UNIHUT 1-1, ZB –
OLDBOJ AM 2-0, LTE – ZB 1-1, UNIHUT – OLDBOJ AM
2-0. Grupa B - ZH Wielkie Piece – Szkoła HTS 2-0, COS – ZK
0-2, ZH – COS 2-0, ZK - Szkoła HTS 2-0, ZH – ZK 2-0, COS
–Szkoła HTS – 0-2
Uwaga- Zespoły walczące o miejsca 5-8 - ZB , OLDBOJ AM ,
SZKOŁA HTS , COS . – zbiórka w dn 5.12.2009r o godz.
7.30 Złota Jesień 2— szkoła Fundacji
DruŜyny walczące o miejsca 1-4 zbiórka o godz. 10.00LTE ,UNIHUT, ZK , ZH Wielkie Piece .

