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ZESPÓŁ KOMISJI TRÓJSTRONNEJ O WIEKU
EMERYTALNYM
21 marca 2012 r. zakończył prace nad rządowym
projektem podniesienia wieku emerytalnego Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W trakcie prac
strona społeczna nie osiągnęła porozumienia – strona pracodawców popiera rządową propozycję podniesienia do 67 lat i
zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, natomiast
strona związkowa jest przeciwna temu rozwiązaniu. Poniżej
przedstawiamy wspólne stanowisko organizacji związkowych:

STANOWISKO reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowej
propozycji podniesienia wieku emerytalnego do 67 roku
życia przyjęte w dniu 21 marca 2012 r.
1. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko narzuconemu przez
rząd trybowi prac na projektem ustawy, w tym m.in. nie przekazaniu partnerom społecznym projektu założeń do ustawy.
2. Stwierdzamy, że partnerzy społeczni traktowani są przedmiotowo, bowiem kształt przyszłej ustawy uzgadniany jest ponad
ich głowami, przez partie polityczne.
3. Uważamy, że podniesienie wieku emerytalnego bez przeprowadzenia kompleksowych reform, m.in. w zakresie:
• Polityki rynku pracy i wynagrodzeń,
• Polityki rodzinnej, w tym pronatalistycznej,
• Narodowej Strategii Demograficznej,
• Polityki prozdrowotnej,
• Systemu ubezpieczeń społecznych (ujednolicenie zasad
opłacania składek niezależnie od rodzaju i źródeł uzyskiwanych
dochodów),
• Prawnych i organizacyjnych warunków motywujących do
wydłużania okresu aktywności zawodowej,
nie wpłynie na poprawę sytuacji w zakresie kondycji systemu
ubezpieczeń społecznych.
4. Wzywamy rząd do podjęcia rozmów nad wymienionym wyżej
pakietem spraw. Przyjęcie rozwiązań prawnych i ocena ich efektów powinna być podstawą do dyskusji nad ewentualnymi zmianami w wieku emerytalnym.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Forum Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność”
Pogarszające się warunki pracy i płacy, niekorzystne zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym oraz bezkompromisowa
walka o ich przeforsowanie powodują, iż Centrale Związkowe
organizują wspólnie pikietę przed budynkiem Sejmu w dniu 30
marca 2012 roku w godzinach 9.00—14.00. W tym dniu ma być
rozpatrywany przez posłów podczas posiedzenia parlamentu RP
wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Celem pikiety jest wyrażenie poparcia dla wniosku o referendum, tak by wszyscy Polacy

mogli wypowiedzieć się w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę, a także wsparcie wszystkich inicjatyw i
projektów ustaw zgłaszanych przez Centrale Związkowe. Nasz
Związek organizuje wyjazd na pikietę, chętni proszeni są o zgłoszenie się do Przewodniczących Zarządów Zakładowych.
Konferencje Sprawozdawcze….
• W dniu 22.03.2012 odbyła się Konferencja Sprawozdawcza
NSZZ Prac. AMP - Zakład Walcownia Zimna BWZ. Rozpoczynając
spotkanie, Przewodniczący Zarządu Zakładowego kol. Mirosław
Kopeć powitał delegatów oraz zaproszonych gości - Dyr. Zakładu Pana Krzysztofa Olesia, Przewodniczącego Związku kol.
Janusza Lemańskiego oraz Wice Przewodniczącego kol. Józefa
Kawulę. Następnie przedstawił program spotkania, który został
zaakceptowany przez delegatów, po stwierdzeniu przez komisję
mandatową , iż konferencja jest prawomocna wybrano komisje
uchwał i wniosków. Zgodnie z programem kol. Kopeć Mirosław
przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności, omówił wykorzystanie składek członkowskich .
W dalszej części spotkania głos zabrał Dyr. Krzysztof Oleś, który
szeroko przedstawił zagadnienia z którymi boryka się zakład, jak
stwierdził BWZ jest w okresie głębokich przemian, podnoszenia
jakości bezpieczeństwa, zmiany mentalności pracowników (stare
nawyki i rutyna muszą być zmienione). Dyr. K. Oleś wdrażając
różnego rodzaju kontrole w zakładzie spowodował, iż można
było wyeliminować wiele zagrożeń. Przełożyło się na poprawę
bezpieczeństwa pracy. Zakład zatrudnia obecnie 811 osób, docelowo ma zatrudniać 783 osoby. Następnie Dyr.. Krzysztof Oleś
omówił program WCM, który w czerwcu będzie wdrożony w
życie. wszystkie te zmiany mają wpływ na dalszy byt zakładu.
Nadmienił też o bieżącej produkcji , która na dziś jest na poziomi 90 % mocy produkcyjnej, czyli około 73 tys. ton/mies. W
związku z tymi wszystkimi zmianami będzie utworzona brygada
uniwersalna, ponadto 28 osób skorzysta z programu odejść, w
związku z tym nastąpi alokacja pracowników wewnątrz zakładu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku kol. Janusz Lemański, który omówił przemiany jakie zachodziły w naszej hucie,
mówił o kłopotach z którymi się borykamy, sytuacji stalowej na
rynku w Europie i świecie, negocjacjach płacowych i sprawach
organizacyjnych związku. Z kolei kol. Józek Kawula podał informacje związanie z wyjazdem na pikietę do Warszawy w dniu 30
marca, w związku z projektem przedłużenia wieku emerytalnego. Podał również informacje o festynie z okazji Dnia Hutnika,
który odbędzie się 2.06. na stadionie Hutnika oraz zasygnalizował możliwość rodzinnego oglądania meczy (EURO2012) na
terenie COM COM Zone na dużych telebimach. W trakcie dyskusji delegaci pytali o sprawy płacowe o produkcje oraz o wdrożone programy emerytalne. Na zadawane pytania odpowiadali Dyr.
Zakładu BWZ oraz Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA. Na zakończenie Komisja Uchwał i wniosków zaprezentowała uchwałę
Konferencji:
Cd str nr 2
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Cd ze str nr 1 Konferencje Sprawozdawcze….
UCHWALA KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZEJ NSZZ Prac.
AMP SA - ZAKŁADU WALCOWNIA ZIMNA BLACH
1. Negocjować z pracodawcą podwyżki płac oraz doprowadzić do
harmonizacji płac we wszystkich oddziałach A.M.P.
2. Doprowadzić do podniesienia kwoty odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny
3. Nie dopuszczać do przesunięcia naszych pracowników do tzw.
zatrudnienia elastycznego do firmy MANPOWER
4. Uczulić zarządy zakładowe na kontrole zwolnień w ramach
prowizorium zatrudnienia a w szczególności dbać o naszych członków
5. Jako związek pokazać niegodzenie się na podniesienie wieku
emerytalnego do 67 roku życia i ponowić nasz projekt dotyczący
odejścia na emeryturę po 40 latach składkowych pracy dla mężczyzn i 35 dla kobiet
6. Nie dopuszczać do dalszego zmniejszania stanu zatrudnienia
( względy BHP oraz normoobsady )
7. Podnieść limit wyjazdów na wycieczki krajowe ( minimum 4 ) a
ograniczyć wycieczki zagraniczne oraz podnieść limit za kilometr
do transportu
8. Przewodniczący zarządu zakładowego powinien uczestniczyć w
przeglądach S.I.P. ( WIOSNA - JESIEŃ )
9. Raz na kwartał ZARZĄD ZWIĄZKU lub PREZYDIUM powinno
uczestniczyć w spotkaniach z załogą na hali produkcyjnej na poszczególnych zakładach celem wysłuchania problemów załogi.
10. Zwiększyć limit wjazdów na hutę oraz powiększyć parkingi a
w szczególności parking obok budynku Z
11. Kontrolować stołówki i sprawdzać stan posiłków
12. Stworzyć możliwość zapłaty za kartę MULTISPORT w formie
przelewu
13. Zwiększyć ilość suwnicowych ( ciągłe problemy z obsadą suwnic
i możliwości wykorzystania urlopu taryfowego )
• Kolejna sprawozdawcza konferencja Zakładowa odbyła się w
Spółce PUK Kolprem Sp. z o.o. Przewodniczący Zarządu Zakładowego w Spółce Kol. Tomasz Ziołek przywitał gości zaproszonych
Przewodniczącego Zarządu Związku kol. Janusza Lemańskiego ,
Wice Przewodniczących kol. Halinkę Szpakowską i kol. Józefa Kawaulę oraz przedstawicieli Zarządu Spółki: Dyr. Tomasza Ciepielę,
Stanisława Grzywacza i Wojciecha Wardęgę.
Po powołaniu Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków,
Przewodniczący kol. Tomasz Ziołek przedstawił sprawozdanie z
działalności Zarządu Zakładowego Związku w Spółce za okres
dwóch lat. Przedstawił wpływy i wydatki ze składek związkowych w
tym okresie. Analizując udział Zarządu Zakładowego w pracach na
rzecz pracowników Spółki przypomniał, iż miniony rok zakończył się
podpisaniem nowego ZUZP oraz Regulaminu Premiowego. Dokumenty te w dużym stopniu zbliżają Spółkę Kolprem do tych, które
obowiązują w AMP SA. Inne ważne sprawy to dojazdy pracowników
z Krakowa do Dąbrowy Górniczej. Wiele miejsca poświęcono w
sprawozdaniu kwestiom związanym z BHP.
Po przedstawieniu sprawozdaniu głos zabrał Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku kol. Janusz Lemański, który poruszył wiele
spraw związanych ze działalnością Naszego Związku
( wspomniał o Wierchomli, Naszym Ośrodku Wypoczynkowym, który czeka na pracowników huty i Spółek między innymi z ofertą świąteczną oraz proponuje pobyty „Matki z dzieckiem” z opieką dzieci).
Następnie przekazał informacje z pracy w Europejskiej Radzie Zakładowej, szczególnie mówił o zamykaniu Hut, które nie sprostały
wymogom rynku. Ostatnim omawianym tematem były podwyżki
płac w AMP SA. Jak wiemy Spółki zależne powinny otrzymać przeszeregowania na podobnym poziomie jak w AMP SA, dlatego też
pracownicy PUK KOLPREM Sp. z o.o. czekają także na zakończenie
rozmów w hucie.
Kolejnym gościem, który zabrał głos był Dyr. Tomasz Ciepiela przypomniał o obawach jakie dotykają spółki zależne, nadmienił o pro-
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blemach kadrowych, braku pracowników, którzy mogliby sprostać
oczekiwaniom w Spółce prowadzącej usługi kolejowe. Kolejny poruszony temat to wspomaganie kolegów z Dąbrowy Górniczej pracownikami z Krakowa i problemy wynikające z dojazdów. Dyr. T. Ciepiela czeka na sygnał z AMP SA w sprawach płacowych by rozpocząć
rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń w Spółce. Kolejny temat
to poprawa stanu technicznego lokomotyw, torów i rozjazdów . Dyr.
T. Ciepiela mówił następnie o zadaniach, które skupiają się na szukaniu oszczędności oraz rozwijaniu działalności przewozów zewnętrznych. Omawiając stan BHP Dyr.. T. Ciepiela stwierdził, iż
niestety wynik nie jest zadawalający ( częściowo z powodu braku
dyscypliny ale w dużej części z niestosowania środków ochrony
osobistej). Ma jednak nadzieję, że sytuacja się zmieni i stan BHP
zdecydowanie się poprawi.
W kolejnej części spotkania głos zabrał kol. Józef Kawula, który
przedstawił zebranym informacje o Festynie z okazji Dnia Hutnika i
zachęcał wszystkich pracowników spółki do uczestniczenia w nim.
Pracownicy mają nadzieję, że Spółka sfinansuje bony żywnościowe.
Kończąc swe wystąpienie zachęcał związkowców do udziału w pikiecie przed budynkiem Sejmu RP w Warszawie, by dać wyraz swego
oburzenia pomysłom rządu Donalda Tuska w sprawie zmian w systemie emerytalnym. W części poświęconej dyskusji pracownicy pytali o nurtujące ich tematy (między innymi o okulary, które trzeba
nosić w halach a według rozmówców są złe bo zniekształcają pole
widzenia) dużo pytań dotyczyło polityki zarządzania Spółką. Były
także pytania poświęcone sprawom BHP. Konferencja zakończyła
się przyjęciem uchwały, którą opublikujemy w następnym Kurierku.
Rurownia Światowej Klasy
• W Spółce ArcelorMittal Tubular Products Kraków trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem metodologii WCM. Kierownictwo pragnie w
ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku w trwającym
trudnym ekonomicznie okresie.
WCM czyli Produkcja Światowej Klasy to metodologia doskonalenia
systemu produkcyjnego poprzez eliminację wszelkich strat związanych z działalnością operacyjną. Zawiera ona metody i narzędzia
wspomagające osiągnięcie takich celów jak zero wypadków, zero
awarii, zero wad, zero marnotrawstwa.
Spółka jest w połowie fazy przygotowawczej – odbyto już szkolenia
oraz zorganizowano Komitet Sterujący w składzie: Jakub Dziurdzia,
Idalia Dziedzic, Ryszard Kopciński i Marcin Chrząszcz oraz Komitety
poszczególnych filarów. Obecnie prowadzone są działania konieczne
do przejścia do etapu wdrożenia, który zaplanowano na początek
maja. Kluczem do sukcesu ma być determinacja i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników oraz fachowa pomoc Trenera WCM,
Etienne Havette, który koordynuje prace i udziela cennych wskazówek. „Wdrożenie WCM przyniesie nie tylko korzyści finansowe, lecz
również zapewni bazę do rozwoju Spółki oraz poprawę warunków
pracy osób w nim pracujących. Jestem przekonany, że wszyscy
odczujemy pozytywne efekty wprowadzenia tej metodologii i wierzę
w aktywny udział wszystkich pracowników” – mówi Czesław Skubek, Dyrektor Wykonawczy AMTP Kraków.
Efekty te będzie można ocenić w 2014 roku, kiedy odbędzie się
audyt decydujący o przyznaniu Spółce Brązowego Medalu, na co
liczą wszyscy zaangażowani w prace. To pierwszy etap - kolejnymi
krokami jest zdobycie Srebrnego i Złotego Medalu, aż do osiągnięcia Medalu Diamentowego, który pozwoli Spółce nazywać się Rurownią Światowej Klasy.
Spotkanie z pracownikami Stalowni
UWAGA!!! Z ostatnie chwili: 26 marca odbyło się w krakowskim
oddziale spotkanie pracowników Części Surowcowej z Dyrektorem
Generalny AMP SA Panem Manfredem Van Vlierberghe oraz członekiem Zarządu Dyr.. Czesławem Sikorskim. Pracownicy otrzymali
wiele ciekawych informacji. Szczegółową relację ze spotkania przedstawimy w następnym Kurierku Aktualności.
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NOWE PROPOZYCJE UBEZPIECZEŃ
Informujemy pracowników ArcelorMittal
Poland SA oraz hutniczych spółek, a
także zainteresowane podmioty gospodarcze o otwarciu Biura Obsługi PZU S.A. w bud. „S”, II piętro, pok. 207
Propozycje ubezpieczeń:
komunikacyjne
majątkowe
 turystyczne
 finansowe
 obowiązkowe i dobrowolne OC
 rolne
 wypadkowe i inne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardzo szeroką i atrakcyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A.
Telefony: 12 390 40 51, 660 544 212
Dla Klientów, którzy zawrą ubezpieczenie w Biurze Obsługi PZU S.A.
ubezpieczenie majątkowe powyżej 200zł lub komunikacyjne powyżej
800zł przygotowano atrakcyjne upominki.
Nabór do przedszkola trwa…..
Fundacja Nasze Dzieci informuje, że od 19 marca
do 2 kwietnia 2012 prowadzony jest nabór
dzieci na rok szkolny 2012/2013 do Przedszkola
ArcelorMittal Poland w Krakowie, Osiedle Centrum
A nr 14, którego otwarcie planowane jest na 1 września 2012 r.
Odpłatność dla dziecka pracownika ArcelorMittal Poland wynosić
będzie 100 lub 200 zł (w zależności od wysokości dofinansowania z
ZFŚS). W przypadku dzieci pracowników PUK Kolprem, ArcelorMittal
Refractories oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a
także świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland pracowników
spółek MP Services i MP Transactions odpłatność za przedszkole wynosić będzie 300 zł. Zainteresowani rodzice lub opiekunowie prawni
proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Kancelarii
ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie mieszczącej się w budynku
administracyjnym Z pok. 37, do Pani Anny Kaczor, tel. 12 290 40 92
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 15:00 w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.
Przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w okresie od
01.01.2007 r. do 28.02.2010 r.
Druki zgłoszeniowe można pobrać również ze strony internetowej
Fundacji Nasze Dzieci: www.fundacja-naszedzieci.pl
Wyniki naboru do przedszkola ogłoszone będą 6 kwietnia 2012 r.
w Kancelarii oraz przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany przez rodziców w dokumentach zgłoszeniowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
608-018-878, 795-547-361 od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30-15.30 lub na stronie internetowej www.fundacja-naszedzieci.pl
Prosimy przełożonych o rozpowszechnienie informacji również wśród
tych pracowników, którzy nie mają dostępu do firmowej poczty elektronicznej.
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PSK-R - PPK-M 2:0(13, 15)
PPK-M - PKK 0:2(10,14)
OLDBOJE AMP - PKK 1:2 (23-25,25-22,12-15)

KIEROWCO! POMYŚL CIEPŁO O SWOIM SAMOCHODZIE
• PTS SA zaprasza do swoich warsztatów serwisowych gdzie doświadczeni mechanicy przygotują Twoje auto na nadchodzące, cieplejsze dni. Wszystkie usługi w bardzo atrakcyjnych
cenach, np.: wymiana opon letnich na zimowe już od 69 zł 50 zł;
wymiana kół już od 39 zł 23 zł; serwis układu klimatyzacji już od
129 zł 99 zł + 8zł/100 g czynnika chłodzącego
PROMOCJA! Przechowanie wymienionych u nas opon GRATIS!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00. Dogodny
dojazd od ul. Mrozowej Kontakt: 12 390-32-33; 604-447-666
serwis@pts.auto.pl
Wypoczynek po pracy…
Dział Socjalny „HUT-PUS” S.A. rozprowadza bilety na:
• Koncert Moniki Węgiel i Tadeusza Szlenkiera "Carte Blanche" który odbędzie się 22 kwietnia 2012 /niedziela/ o godz.
16.00 w sali AGH Centrum Dydaktyczne U2 ul. Reymonta 7.
Cena biletów 60 zł, odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 30 zł za bilet. Bilety do nabycia w pok. 39 bud „Z” tel. 99 28 74.
• Spektakl Teatralny „ Fredro dla dorosłych mężów i żon”,
który odbędzie się 14 maja 2012 /poniedziałek/ o godz. 17.00 i
20.00 w Operze Krakowskiej. Cena biletów 120 zł i 70 zł, odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS
wynosi odpowiednio 60 zł i 35 zł za bilet. Bilety do nabycia w pok. 39 bud „Z” tel. 99 28 74

Siatkarska Liga Hutników Wiosna 2012
Kolejna tura rozgrywek siatkarskiej Ligi Hutników Wiosna 2012. Poniżej przedstawiamy wyniki drugiej tury spotkań:
 UNIHUT - BWZ-R 2:0 (15,20)

 PPK-O - ZSZ HTS 0:2 (20,18)
 UNIHUT - ZSZ HTS 2:1 (23-25, 25-20, 15-13)
• PPK-O - BWZ-R 0:2(22, 12)
• OLDBOJE AMP - PSK-R 2:0(21,19)

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 2000 egz.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, 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. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl
WIELKANOC 2012
KONINKI Willa TRAM 05.04 – 10.04.2012
Cena 540 zł od osobyw cenie – nocleg, całodzienne
wyżywienie oraz uroczyste posiłki w dni świąteczne
lub 06.04 – 10.04.2012 Cena 430 zł od osoby w
cenie – nocleg, całodzienne wyżywienie oraz uroczyste posiłki w dni świąteczne
Szczawnica Budowalni CENA: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym w Hotelu***: 688,00 zł/os lub zakwaterowanie w pokoju 1- lub
2-osobowym w ośrodku wypoczynkowym: 528,00 zł/os W CENIE :
4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 2masaże mechaniczne (masaż
wodny na sucho), 1 masaż ręczny (15 minut), 3 xaquaaerobik (30
minut każdy), zabawa taneczna (Wielkanoc godz. 19:00 - 22:00), grill z
kapelą góralską i animatorem (Poniedziałek Wielkanocny godz. 20 - 22)
Koninki Ostoja Górska 6.04 – 9.04.2012 Cena 378 ZŁ
W cenie: nocleg, całodzienne wyżywienie z posiłkami świątecznymi,
malowanie świątecznych pisanek i przygotowanie kosza z pokarmami
do poświęcenia, święcenie pokarmów w wiejskim kościółku. Wjazd koleją krzesełkową na górę Tobołów 964m npm., spacer z przewodnikiem do Obserwatorium Astronomicznego, Ognisko - grill z kapelą
góralską, świąteczne karaoke
Krynica Amadeusz 6.04 – 9.04.2012 Cena 376 zł dziecko 3-10 lat
260 zł. W cenie: nocleg, wyżywienie 2 x dziennie w tym sniadanie wielkanocne, 15 minut na fitroll ( urządzenie do masażu, bezpłatny monitorowany parking,
Międzybrodzie Bialskie „SILESIA”
06.04.-09.04.2012r. Cena
499,00 zł od osoby /w pokoju ,2,3,4 osobowym/ W cenie: nocleg, pełne
wyżywienie , śniadanie i obiad świąteczny, regionalne popołudnie
z kapelą góralską: degustacja: baby wielkanocne, mazurki, nalewki ,
swojski chleb, sery białe i wędzone, miody, konfitury , masło swojskie ,
wędzony pstrąg i jesiotr z naszej wędzarni. Kolacja w formie WIELKANOCNEGO GRILLOWANIA: oscypek, „cycki”, kiełbaski, karczek po
„NASEMU”, szaszłyki metrowe ,swojska kaszanka, ziemniaki pieczone z
masłem ziołowym, coś dla wegetarian, bakłażany grillowane ,jabłka ,
szaszłyki wegetariańskie, smalec, kapusta po LITEWSKU , ogórek kiszony. W programie: Warsztaty wielkanocne (wspólne malowanie pisanek,
konkurs na najładniejszą pisankę), Przygotowanie koszyczka z pokarmami wielkanocnymi /Koszyczki oraz święconka zapewniona/. Wyjazd
do święcenia wozami konnymi , przejażdżka po okolicy. Spotkanie z
Panem Jacentym Ignatowiczem: góralem , gawędziarzem, muzyk ,folklorysta zaprezentuje różne instrumenty góralskie.
Rodzinne Euro czyli Com Com Camp w Centrum
Rozwoju Com Com Zone przy ul Ptaszyckiego 6.
Rodzinne EURO to wielka atrakcja dla fanów piłki nożnej
oraz ich rodzin. Zapraszamy na: - 31 meczów – prawie
3 000 minut (50 godzin) wspaniałych rozgrywek piłkarskich, które będzie można oglądnąć na dużym ekranie, pod zadaszeniem, na świeżym
powietrzu, poznawanie kultury, kuchni oraz filmów krajów Europy, zajęcia dla dzieci z wykwalifikowanymi animatorami, zajęcia sportowe w
promocyjnych cenach. Na czas rozgrywek piłkarskich od 8.06 do
1.07.2012 nasze Centrum Rozwoju zamieni się w rodzinną strefę kibica,
gdzie każdy z jej członków będzie mógł spędzić popołudnie w wyjątkowy sposób. Kibicom zapewniamy niesamowitą kibicowską atmosferę
oglądania meczy, a niezainteresowanych rozgrywkami zapraszamy na
zajęcia kulturalne, kulinarne i sportowe. Wszystkie dzieci są mile widziane, ponieważ nad ich opieką będą czuwać wykwalifikowani animatorzy,
którzy zapewnią im świetną zabawę. Zapraszamy do udziału całe rodziny oraz wykupienia rodzinnego karnetu wejść na cały miesiąc w cenie
tylko 50 zł. Dzięki temu będziecie mogli oglądnąć wszystkie mecze i
uczestniczyć w towarzyszących im atrakcjach.
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej współorganizowane przez Polskę, to
nasze wspólne święto, które warto spędzić w wyjątkowy sposób. Publiczne transmisje meczów są wspaniałą okazją do spotkań z przyjaciółmi oraz zapewnienia rozrywki całej swojej rodzinie.
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Z prasy: Hutnictwo zapomina o kryzysie. Światowe hutnictwo zapomina o kryzysie. Koncerny wydobywające rudę żelaza
zapowiadają wzrost eksportu. Wraca popyt na stal i wzrasta produkcja. Poprawę widać także na rynku polskim. W latach 2016-17
eksport rudy z Australii ma wzrosnąć o 62 proc. w porównaniu z
okresem 2011-12 roku. Wzrost przewidują także brazylijscy producenci rudy żelaza. Eksperci szacują, że w 2012 eksport rudy
żelaza z Australii wzrośnie o 12 proc. w porównaniu z ubiegłym
rokiem do 493 mln ton. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu
wydobycia w australijskich kopalniach. W najbliższych latach
eksport rudy z Australii wzrośnie o 10 proc. w skali roku, by osiągnąć poziom 779 mln ton w roku 2017. Z kolei wartość eksportu
australijskiej rudy ma wzrosnąć w roku finansowym 2011 -2012 o
2 proc. do 59,7 mld dolarów australijskich. Zwiększenie eksportu
rudy żelaza przewidują także brazylijskie koncerny wydobywcze.
W tym roku Brazylia wyeksportuje 333 mln ton rudy żelaza, czyli
o 6 proc. więcej niż w 2011 roku. - Moim zdaniem anonsowanie
wzrostu obrotów przez koncerny wydobywające rudę żelaza to
początek rozpędzania koła zamachowego światowej gospodarki
po mijającym kryzysie - uważa Wojciech Szulc, kierownik Zakładu
Analiz Techniczno- Ekonomicznych Instytutu Metalurgii Żelaza.- I
choć po części informacja o zwiększeniu eksportu zawiera element propagandowy, z drugiej strony trudno pominąć fakt dynamicznego rozwoju inwestycji australijskich czy brazylijskich koncernów wydobywających rudę żelaza. Moim zdaniem te zapowiedzi są oparte na konkretnych przesłankach ekonomicznych. Widać, że hutnictwo kryzys ma już za sobą. Według World Steel
Association światowa produkcja stali w lutym tego roku wyniosła
119,18 mln ton, więcej o 1,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Największym światowym producentem
pozostają Chiny, które w lutym tego roku wytworzyły 55,9 mln
ton stali, co oznacza wzrost o 3,3 proc. W Unii Europejskiej liderem w produkcji stali surowej pozostają Niemcy. W lutym niemieccy producenci wytworzyli 3, 6 mln ton stali. Produkcja stali
surowej w Niemczech może wynieść w tym roku 44 mln ton,
utrzymując się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej - 44,3
mln ton. Według German Steel Federation w 2012 roku popyt na
stal na niemieckim rynku będzie stabilny, podobnie jak i ceny.
Światowa produkcja stali notuje wzrost. Jak informuje
World Steel Association na podstawie raportu z 59 krajów światowa produkcja stali w lutym tego roku wyniosła 119,18 mln ton,
co oznacza wzrost o 1,9 proc w porównaniu do analogicznego
okresu 2011 roku. Dla porównania Japonia odnotowała produkcję
rzędu 8,6 mln ton (spadek o 3,7 proc.), natomiast Południowa
Korea 5,4 mln ton (wzrost 7,6 proc.) Francja wytworzyła 1,3 mln
ton (wzrost o 9,3 proc), Hiszpania 1,2 mln ton (spadek o 14,3
proc. Dla porównania Polska w lutym 2012 roku wyprodukowała
810 tys. ton stali, więcej o 20,4 proc. licząc rok do roku. Z poza
unijnych krajów odnotowujących wzrost produkcji stali surowej w
lutym 2012 roku znalazły się: Turcja z produkcją 2,8 mln ton
(wzrost 12,3 proc.), Stany Zjednoczone z produkcją 7,3 mln ton
(wzrost o 8,5 proc.) oraz Brazylia, która wytworzyła 2,8 mln ton
stali (wzrost o 3,4 proc.). Według World Steel Association wykorzystanie mocy wytwórczych stali surowej wyniosło w ubiegłym
miesiącu 79,7 proc. czyli spadło o 2,8 pkt. proc. rok do roku, ale
wzrosło o 3,1 pkt. proc. w porównaniu do stycznia tego roku.
Zużycie stali w Polsce wzrośnie w 2012 roku o 2-5%.
Polska gospodarka zużyje w 2012 roku w wariancie optymistycznym 11,6 mln ton stali, czyli o ponad 5% więcej jak w 2011 roku.
Wariant konserwatywny zakłada wzrost zużycia o 2% do 11,3
mln ton, podaje „Rzeczpospolita" powołując się na szacunki Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Według HIP-H, produkcja
wyrobów hutniczych w 2012 r. ma być zbliżona do ubiegłorocznej. Wówczas wyniosła 8,8 mln ton, czyli o 8% więcej niż rok
wcześniej.

