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Pikieta hutników o wzrost płac
● 9 marca 2017 roku około półtora tysiąca hutników pod
hasłami żądającymi podwyżki płac wzięło udział w Pikiecie związkowej, w Dąbrowie Górniczej, przed budynkiem administracyjnym
dyrekcji Spółki. Z Krakowa wybrało się na Pikietę do Dąbrowy Górniczej około 400 hutników. Związkowcy w imieniu pracowników
AMP SA i Spółek hutniczych domagali się realizacji zapisów ZUZP
dotyczących negocjacji podwyżek płac. W pikiecie wzięli udział
przedstawiciele wszystkich zakładowych organizacji związkowych
działających w ArcelorMittal Poland S.A. Strona Pracodawcy określiła związkową pikietę jako nielegalną i zamknęła drzwi budynku administracyjnego pozostawiając wewnątrz ochronę, a pracowników
administracyjnych zwolniła do domu już o godzinie 12.00. Mamy
jednak pewność, że okrzyki dezaprobaty, gwizdy oraz żądania obecnych przed budynkiem związkowców dotarły do władz Spółki. Podpisanej Petycji przez wszystkie organizacje związkowe nie było niestety komu przekazać. Jak zauważono podczas wystąpień liderów
związkowych dyrekcja AMP SA wszelkimi sposobami starała się zniechęcić pracowników do udziału w proteście. Pomimo takich działań
pracowników na Pikiecie było dużo. Związki Zawodowe walczą o
prawo do godziwego wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych
w AMP SA i Spółkach hutniczych. Przedstawiane półprawdy przez
pracodawcę mogą sugerować opinii publicznej jak „dużo” Spółka
oferuje pracownikom i jak bardzo oni czekają na zakończenie rozmów. A tym czasem AMP SA proponuje się pracownikom...60 zł.
Czy to są godziwe podwyżki?
Podczas Pikiety było głośno, było hucznie, były petardy, syreny,
trąby i gwizdy, był też papier.. toaletowy dla pracodawcy, a na
transparentach przeważało hasło „Żądamy podwyżek płac”.
Mamy nadzieję, że Zarząd Spółki zrozumie, iż bez godziwych płac
planowanej produkcji nie da się wykonać bezproblemowo, że w
końcu człowiek będzie najwyższym dobrem w tej Firmie. Nasze
związkowe żądania nie są wygórowane, a mimo to pracodawca nie
zamierza się dzielić wypracowanym przez pracowników zyskiem
Spółki. Liderzy związkowi zapowiedzieli, iż jest to początek protestu
społecznego. Chyba, że Strona pracodawcy poważnie zacznie traktować pracowników AMP SA i Spółek hutniczych.
K.W.

Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.
P E T Y C J A.
Organizacje Związkowe oraz Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce, zgromadzone na
manifestacji w dniu 9 marca 2017 roku w Dąbrowie Górniczej, wzywają Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. do niezwłocznego uzgodnienia i podpisania porozumienia płacowego na 2017 rok, uwzględniającego związkowe postulaty płacowe zgłoszone w Stanowisku Strony Związkowej z dnia 12 października 2016 roku.
Organizacje Związkowe podkreślają, że kolejny raz z rzędu
nie został dotrzymany przez Pracodawcę termin zawarcia porozumienia płacowego wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz zostały złamane wszelkie deklaracje Zarządu, mówiące o zakończeniu
tych negocjacji do dnia 31.12.2016 r. Główną przyczyną braku zawarcia porozumienia płacowego na 2017 rok było i nadal jest przedstawianie przez Pracodawcę propozycji płacowych zupełnie nie
przystających do oczekiwań pracowników i realiów rynku pracy w
Polsce, a nie propozycji rzeczywistych podwyżek miesięcznych
wynagrodzeń pracowniczych. Przypominamy, że podstawą toczących się rozmów mają być możliwości finansowe oraz wyniki gospodarcze Spółki za ubiegły rok, które – jak pokazują oficjalne raporty
ogłoszone przez Grupę ArcelorMittal – w pełni uzasadniają zawarte
w stanowisku związkowym oczekiwania płacowe pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce.
Bardzo napiętą sytuację społeczną w naszych zakładach
pracy potęguje katastrofalna sytuacja w sferze stanu zatrudnienia
spowodowana licznymi wakatami i brakiem perspektywicznej polityki
płacowo – kadrowej, fatalny stan bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz powszechne i nagminne łamanie przepisów polskiego prawa
pracy, a także podejmowanie bardzo niekorzystnych dla pracowników działań w sferze płacowo – zatrudnieniowej, bez wcześniejszych informacji i konsultacji ze stroną społeczną.
Organizacje Związkowe ostrzegają, że w przypadku dalszego utrzymywania się impasu w negocjacjach płacowych podejmą
kolejne, bardziej radykalne działania protestacyjne mające na celu
realizację zgłoszonych przez Związki Zawodowe postulatów płacowych na 2017 rok, a wszelka odpowiedzialność za zaistniały i rozwijający się konflikt społeczny spadnie wyłącznie na Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.
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Dzień Kobiet na wesoło…..

10 marca 2017 roku dla członkiń naszego Związku, Zarząd
NSZZ Pracowników AMP SA przygotował niespodziankę. Atrakcją
piątkowego, popołudniowego spotkania w Sali Teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury był występ krakowskiego kabaretu „Pod
Wyrwigroszem”. Te coroczne spotkania „na wesoło” zostały wpisane na stałe w obchody „Dnia Kobiet”, które kultywuje nasz Związek. Przybyłe Panie życzeniami powitał Przewodniczący Związku
kol. Krzysztof Wójcik oraz Dyrektor Oddziału Kraków Pan Grzegorz
Maracha. Wśród zaproszonych gościnnie Pań były między innymi,
Panie reprezentujące krakowskie Spółki zależne i te, które powstały w ramach przekształceń własnościowych, Panie reprezentujące
Spółki ubezpieczeniowe, Panie z Centrum Medycznego „Ujastek”
oraz Panie reprezentujące prasę związkową. W głównym punkcie
„wieczoru na wesoło” wystąpił kabaret „Pod Wyrwigroszem” z Krakowa. Krakowski kabaret „Pod Wyrwigroszem” rozbawiał do łez
wszystkich obecnych na sali, bisując kilkakrotnie. Program przygotowany specjalnie z okazji „Dnia Kobiet” zawierał najzabawniejsze
skecze krakowskiego kabaretu. Po zakończonym występie wszystkie Panie oraz zespół kabaretowy został zaproszony na słodki poczęstunek przygotowany przez hutniczą Spółkę HUT - PUS SA. W
trakcie poczęstunku można było zrobić sobie pamiątkową „fotkę” z
poszczególnymi członkami Zespołu. Na zakończenie tego wieczoru, wychodzące Panie żegnała męska część Prezydium Zarządu
Związku wręczając każdej Pani czerwone róże.
Wszystkim Paniom dziękujemy za przybycie oraz udział w
tym „wieczorze na wesoło”. Mamy nadzieję, że pozwolił on choć
trochę zdystansować się do otaczającej nas rzeczywistości. A troski dnia codziennego zostały zastąpione uśmiechem.
Już teraz zapraszamy wszystkie Panie by pamiętały, iż za
rok na podobnym występie bawić się będą mogły w miłej koleżeńskiej atmosferze. Zarząd Związku, a właściwie jego męska część
także od dziś zastanawiał się będzie jaką niespodziankę przygotować by nasze członkinie Związku wesoło mogły spędzić z koleżankami wieczór, a także jakie dodatkowe niespodzianki przygotować
dla członkiń naszego Związku.
K.W.

BEK – spotkanie HR z pracownikami laboratorium
W budynku Końcowej Oczyszczalni Ścieków odbyło się
01.03.br spotkanie Załogi z przedstawicielami HR. Stronę pracodawcy reprezentowali Stanisław Ból i Jacek Kiełtyka oraz Gabriel
Gilis Dyrektor BEK. Obecni także byli przedstawiciele wszystkich
Związków Zawodowych działających w Zakładzie Energetycznym.
Pracownicy z niepokojem oraz nadzieją czekali na to spotkanie.
Wszyscy z niepokojem wpatrzeni byli w przedstawicieli delegacji
HR, która miała podać informację, w którym Zakładzie i kto znajdzie zatrudnienie. Niestety Panowie z HR przyjechali do pięknego
miasta Kraków chyba na wycieczkę, albo uciekali przed smogiem z
Dąbrowy Górniczej ale nie jesteśmy przekonany, że dobrze trafili.
Za to Załoga dowiedziała się, że decyzja już zapadła o Centralizacji (likwidacji) Laboratorium w Krakowie. Dyrektor BEK Pan Gabriel
Gilis przedstawił uzasadnienie dlaczego warto centralizować laboratoria. Mianowicie koszt funkcjonowania Laboratorium w Krakowie
to aktualnie ponad 1 milion złotych rocznie. W całym AMP Poland
istnieje kilka Laboratoriów, które wykonują zbieżne co do natury
badań typy analiz, Centralizacja Laboratoriów jest jednym z elementów poprawy kosztów i konkurencyjności naszej Firmy. Koszty
jakie ponosimy na procesy, które mogą być optymalizowane są
potrzebne aby być konkurencyjnym globalnie w ujęciu restrykcji
jakie wygeneruje nowa polityka klimatyczna UE. Dużo tu mowy o
kosztach, w takim razie zadano pytanie po co remontowano budynek i zainstalowano w nim nową aparaturę do badań? Obecne na
spotkaniu Panie pytały ponadto czy wożenie próbek do Dąbrowy
Górniczej i czekanie na wyniki 3 dni zamiast 3 godzin, to jest naprawdę dobry pomysł?...bijemy brawo pomysłodawcom. Pracowników najbardziej interesowało co z nimi się stanie? Jak zapowiedzieli przedstawiciele HR z dniem 1.06 br. mają już być laboratoria
zcentralizowane. Stwierdzono, iż część pracowników krakowskiego
laboratorium ma znaleźć zatrudnienie w BEK ( 3 osoby), reszta ma
dostać propozycję pracy w innych Zakładach. Pracownicy dostaną
jedną ofertę pracy, tych którzy się zdecydują czekają jeszcze badania lekarski dopuszczające do pracy. Obecne na spotkaniu Panie
pytały co będzie z tymi, którzy odmówią „oferty” lub zdrowie nie
pozwoli im na pracę w proponowanych warunkach? Zapewne ich
nadzieją pozostają Związki Zawodowe, które na pewno murem
staną za nimi. Pracownicy Laboratorium pytali dlaczego na spotkaniu nie było głównej osoby odpowiedzialnej za Centralizację Pana
Tomasza Ślęzaka, czyżby bał się spojrzeć prosto w oczy zrozpaczonym pracownikom? Na razie sytuacja jest rozwojowa. O decyzjach i dalszych losach Laboratoriów w Krakowie będziemy informować na łamach Kuriera Aktualności.
A. Bączkowski
Wielu może więcej Podaruj sobie 1%
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej oraz Partner
projektu ArcelorMittal Poland
zapraszają Darczyńców naszej Fundacji na przełomie marca i
kwietnia 2017 r. na bezpłatne pakiety świadczeń rehabilitacyjnych
w ramach którego wykonane zostaną : konsultacja lekarza specjalisty-rehabilitanta, masaż częściowy kręgosłupa, zabiegi fizykalne,
instruktaż ćwiczeń. Świadczenia te udzielane będą w siedzibie CM
UJASTEK. Rejestracja telefoniczna na konsultacje odbędzie się
w dniu 20 marca 2017 r., w godz. 9.30 -10.30 tel.: 12 290 4158
Ilość miejsc ograniczona
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Korzystamy z Opieki Medycznej PZU Życie
Przypominamy wszystkim pracownikom, iż od 1
lutego br. pracownicy ArcelorMittal Poland SA i członkowie ich rodzin, którzy podpisali ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych.
Świadczenia te uzależnione są od zdeklarowanego zakresu. W krakowskim oddziale AMP SA najwięcej ubezpieczeń OM podpisanych
zostało w zakresie refundowanym przez pracodawcę, czyli Standard
(prawie 2660). Około 630 osób zdeklarowało się na zakres Komfort,
a prawie 200 podpisało zakres Komfort Plus i Optimum. Przypomnijmy, że w podstawowym zakresie można skorzystać z bezpłatnej
porady lekarskiej, bez limitu i bez skierowań, do 16 lekarzy specjalistów oraz bezpłatnych zabiegów ambulatoryjnych i 49 badań diagnostycznych. Zakres Standard upoważnia także do zniżek w zakresie
stomatologii i 63 badań diagnostycznych. Każdy wyższy zakres rozszerza ilość lekarzy specjalistów, jak i dodatkowych świadczeń. Każdy kto będzie chciał skorzystać z oferowanego świadczenia musi
skontaktować się telefonicznie z infolinią PZU - 801 405 905 lub
22/566 56 66 i podać nr PESEL. Konsultant umawia wizytę u lekarza
i kontaktuje się telefonicznie lub poprzez SMS z osobą zgłaszającą.
Warto jeszcze przypomnieć, że można również skorzystać z refundacji. W tym przypadku udajemy się do lekarza w dowolnej placówce
medycznej, zabieramy fakturę lub paragon i z formularzem zgłoszeniowym, kopią skierowania oraz rachunkiem udajemy się do placówki
PZU. Może to być również Biuro Obsługi PZU Życie znajdujące się w
bud. Administracyjnym „S”, pok. 14. Wszystkie inne informacje, a
także wykaz placówek medycznych w całym kraju uzyskać można na
stronie www.pzu.pl.
Dzisiaj w Kurierze Aktualności przedstawiamy wykaz placówek medycznych mających podpisaną umowę z PZU tylko w samym Krakowie. W kolejnym numerze Kuriera znajdzie się wykaz z miejscowości
podkrakowskich.
*Centrum Medyczne BetaMed - ul. Cystersów 16/10, *Centrum Medyczne ENEL-MED Oddział Galeria Krakowska - ul. Pawia 5,
*Centrum Medyczne Falck - ul. Mazowiecka 4/6, *Centrum Medyczne iMed24 - ul. prof. Michała Życzkowskiego 29, *Intermed - ul. Rydlówka 44/6 LU, *NZOZ Euro-Diagnostyka - ul. Pilotów 2, *NZOZ
Euro-Medica - ul. Pilotów 2, *Polmed - ul. Lubicz 23 A, *Centrum
Medyczne CenterMed - ul. św. Łazarza 14, *Polmed - ul. Jasnogórska 11, *Wojciech Peszek Influmed - ul. Twardowskiego 37 lok. 1,
*NZOZ ALERGO-MED. - ul. Batorego 5, *VOXEL Pracownia MR - ul.
Wielicka 265, *VOXEL Pracownia MR - ul. Wrocławska 1-3,
*Przychodnia Lekarska Diamed - ul. Schweitzera 7, *Specjalistyczne
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży - ul. Wielicka 25, *Centrum
Medyczne Cegielniana - ul. Cegielniana 4 A, *Klinika Krakowska - os.
Urocze 7, *ZUM M-P-K - ul. Jana Brożka 1, *Ars-Medica - ul. Warszawska 17, *Ars-Medica - ul. Olszańska 5, *PRO-ORTO-DEN - pl.
Serkowskiego 10, *MEDICINA - ul. Grzegórzecka 67 C, *MEDICINA
- ul. Barska 12, *Centrum Medyczne IMIcare - ul. Walerego Sławka3,
*Telemedycyna - ul. Garncarska 4, *BELUGAMED - ul. Obopólna 4
A, *NZOZ Hipokrates-II - ul. Pachońskiego 12, *NZOZ Hipokrates-II ul. Lublańska 11, *Centrum Medycyny Profilaktycznej - ul. Olszańska
5, *Centrum Medycyny Profilaktycznej - ul. Komorowskiego Bolesława 12, *Lardent - ul. Śliczna 34 B, *Larmed ul. Lwowska 17, *CM4M
- ul. Krowoderska 17, *CM4M - ul. Borkowska 25 B, *Progamed - ul.
Działowskiego 1, *MEDI PARTNER - ul. Jasnogórska 1, *MEDI
PARTNER - ul. Świętokrzyska 14, *Maciej Meissner Prywatna Praktyka Lekarska Wizyty Domowe - ul. Karcza 9, *Jurajskie Centrum
Medyczne - ul. Wierzyńskiego 9, *Klinika Krakowska - ul. Mehoffera
6, *Klinika Krakowska - ul. Zachodnia 5/12 A, *Laboratorium Medyczne Synevo - ul. Na Błonie 1, *Laboratorium Medyczne Synevo - ul.
Basztowa 15/3, *NZOZ Centrum Medyczne Da Vinci - ul. Piekarska
3, *NZOZ Kraków Południe - ul. Szwedzka 27, *NZOZ Kraków Południe - ul. Kutrzeby 4, *NZOZ Kraków Południe - ul. Zachodnia 27,
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*NZOZ Kraków Południe - ul. Miłkowskiego 19, *NZOZ Kraków Południe - ul. Na Kozłówce 29, *Centrum Medyczne Scanmed Multimedis
- ul. Podgórska 36, *Centrum Medyczne Scanmed Multimedis - ul.
Armii Krajowej 5, *Centrum Medyczne Scanmed Multimedis - ul.
Bochenka 12, *TLK MED - ul. Cystersów 16, *ZOZ Medycyna Pracy ul. Centralna 51, *Centrum Medyczne Enel Med. - ul. Klimeckiego 1,
*ZOZ Centrum Medyczne ”Ujastek” - ul. Ujastek 3.
UWAGA!
Pomimo zakończenia akcji podpisywania polis ubezpieczeniowych,
każdy z pracowników może w każdej chwili zdecydować się i przystąpić do grupowego ubezpieczenia typu P Plus, ubezpieczenia lekowego oraz zapisać członka swojej rodziny do ubezpieczenia Opieka
Medyczna. Nie można jedynie zapisać siebie, jako pracownika AMP
do ubezpieczenia Opieka Medyczna. W tym przypadku trzeba zaczekać do momentu, kiedy pod koniec 2017 r. zostanie przez pracodawcę otwarta możliwość zapisania się do OM. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Biurze Obsługi PZU Życie, które mieści się w
budynku administracyjnym „S”, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP),
tel. (12) 390-40-50 lub 788 523 796, 788 655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w
godz. 7.00-15.00. lub w Biurze Obsługi PZU, które mieści się w
budynku administracyjnym „S”, kl. C, parter, pok. 15 (obok PKZP),
tel.: 12 390 40 51, 660 544 212, czynne w poniedziałek w godz. 8.0016.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
Halowy Turniej Piłki Nożnej OLDBOYS 2017 o Puchar
Przewodniczącego NSZZ Pracowników AMP S.A.
Puchar OLDBOYS 2017 dla METALODLEWU
W dniu 12.03.2017 W Hali Sportowej w Zielonkach
rozegrany został kolejny cykliczny Halowy Turniej Piłki
Nożnej OLDBOYS 2017 o Puchar Przewodniczącego NSZZ Pracowników ArcelorMittal POLAND S.A. W turnieju udział wzięło szczęść
drużyn: COS, Zakład Walcownia Zimna BWZ, Wydział Elektryczny
BEK 72, Metalodlew, Kolprem oraz Stalprodukt. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym, zwycięzcą turnieju została reprezentacja
Spółki Metalodlew, która po remisowym 1:1 meczu z Kolpremem
pozostałe spotkania wygrała pokonując kolejno: Stalprodukt, COS
po 1:0, Wydział Elektryczny 7:1, Zimną 4:2. Drugie miejsce zajęła
drużyna Stalprodukt z Bochni, która po niespodziewanej porażce z
Metalodlewem pokonała wysoko Wydział Elektryczny i Walcownię
Zimną 5:1 oraz COS 3:0 by w ostatnim meczu turnieju zremisować z
KOLPREMEM 1:1.Ten remis zapewnił im drugie miejsce w turnieju.
Drużyna KOLPREMU zajęła trzecie miejsce pokonując Walcownię
Zimną i COS po 3:1 oraz pozostałe spotkania zremisowała z Metalodlewem i Stalproduktem po 1:1 i Wydziałem Elektrycznym 2:2.
Czwarte miejsce przypadło COS-owi, który po trzech porażkach pokonał Wydział Elektryczny 5:1 i Walcownie Zimną 2:1. Kolejne piąte
miejsce zajął zespół Wydziału Elektrycznego pokonując tylko Walcownię 2:1. Drużyna Walcowni Zimnej zajęła szóste miejsce, co jest
dużą niespodzianką rozegranego turnieju. Na zakończenie turnieju
organizatorzy tradycyjnie wybrali wyróżniających się zawodników.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Damian Korfel reprezentujący Metalodlew. Najlepszym bramkarzem uznano Tadeusza Jamke z Kolpremu. Królem strzelców turnieju został Jarosław
Strach ze Stalproduktu zdobywca 5 goli. Najstarszym zawodnikiem
turnieju był Jerzy Dudzianiec z Wydziału Elektrycznego. Wymienieni
zawodnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez NSZZ Pracowników AMP
SA. Natomiast wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały
okazałe puchary, które wręczali przewodniczący NSZZ Pracowników
AMP – Krzysztof Wójcik oraz Prezes hutniczego TKKF - Kazimierz
Pyż i członkowie Zarządu - Łucja Kumpicka i Antoni Kowalski.
K. Pyż

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 S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok
Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej
okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na wypoczynek
rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi
całodzienne wyżywienie.
BT HUT PUS SA zaprasza na koncerty
1. Oferta zakupu biletów - Koncert - Piotr Rubik
26 maj , godz. 2000 - Tauron Arena Kraków Cena: 60,00 zł
2. Koncert pt. Kiepura Forever w reżyserii Jacka Cygana
W programie przewidziano utwory z 40 regionów Polski, które wykona 150
tancerzy, śpiewaków oraz Orkiestra, którą poprowadzi Jacek Boniecki. W
koncercie wystąpią same gwiazdy : Wiesław Ochman (tenor) Jacek
Wójcicki (tenor) Leszek Świdziński (tenor) Beata Rybotycka (śpiew) Iwona
Tober (sopran) Jacek Cygan (śpiew i prowadzenie) Orkiestra Strausowska
OBLIGATO pod dyr. Jerzego Sobeńko. Program poświęcony życiu wielkiego śpiewaka jakim był Jan Kiepura. To będzie niezwykle interesująca opowieść o jego życiu i zdobywaniu światowej kariery, którą zaprezentuje
Jacek Cygan. Ponadto usłyszymy dużo pięknej muzyki w mistrzowskim
wykonaniu Termin: 01 kwiecień, godz. 1800 - Centrum Kongresowe
ICE Cena: 80,00; 100,00; 120,00; 140,00
BT HUT PUS SA zaprasza na wycieczkę
WYCIECZKA - WARSZAWA– AUTOKAR – 3 dni. Zakwaterowanie: Hotel
- HIT **- Dwugwiazdkowy Hotel Hit usytuowany jest przy II linii metra dzięki czemu łatwo i szybko można dostać się do Centrum Miasta. Jest idealnym miejscem dla osób, które pragną spędzić czas w Warszawie. Do
dyspozycji Państwa 54 eleganckie pokoje hotelowe oraz profesjonalne
zaplecze konferencyjne składające się z 2 sal szkoleniowych. W zależności od Państwa preferencji hotel oferuje trzy kategorie pokoi: Standard, de
lux, superior. TV sat. z radiem, w pokoju radio-budzik, bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu, łazienka.
TERMIN:
08-10.09.2017 CENA: 580,00 zł / osoba
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: transport autokarem/ bus: Kraków
– Warszawa – Kraków, noclegi w pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką,
wyżywienie śniadanie, obiadokolacja w formie bufetu szwedzkiego, przewodnik., ubezpieczenie NNW, taksę klimatyczną, zestaw słuchawkowy do
zwiedzanych obiektów, podatek VAT. ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W
CENIE: biletów wstępu ok 50zł, dopłata do pok. 1 os ok. 80zł
Program wycieczki: Dzień I - Wyjazd z Krakowa godz. 600 , przyjazd do
Warszawy spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Łazienek Królewskich
Łazienki Królewskie- zwiedzanie XVIII-wiecznego zespołu pałacowo- ogrodowego, Pomnik Fryderyka Chopina, Stara Oranżeria , Wodozbiór, Biały
Dom, Pałac na Wyspie, Pomnik Jana III Sobieskiego. Pałac Kultury i Nauki
– wjazd na XXX piętro , punkt widokowy Przejazd na miejsce noclegu
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II - Śniadanie. Godz. 9.00 Spotkanie z przewodnikiem w hotelu
Plac M. J. Piłsudskiego – Grób Nieznanego Żołnierza , Ogród Saski Spacer Krakowskim Przedmieściem na Stare Miasto, Pomnik Adama Mickiewicza… Zwiedzanie Starego Miasta: Plac Zamkowy, Zamek Królewskiwejście do wnętrz ok. godz. 13.30 i 13.35,Rynek Starego Miasta, Barbakan, Mury Obronne, Świątynia Opatrzności Bożej – Panteon Wielkich
Polaków Przejazd Traktem Królewskim do Wilanowa, Wilanów – XVII –
wieczny zespół pałacowo-ogrodowy , Pałac Króla Jana III, spacer po ogrodach królewskich. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
Dzień III - Śniadanie, Godz. 9.00 Spotkanie z przewodnikiem w hotelu
Przejazd na cmentarz Stare Powązki- miejsce pochówku wielu wybitnych
osób. Przejazd na Wojskowe Powązki- m.in. Kwatera Smoleńska, kwatery
powstańcze, czas wolny, obiad we własnym zakresie. Powrót do Krakowa
w godzinach wieczornych.
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c
– dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie”
na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki,
środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00.
pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16
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Oferta "Wielkanoc w górach"
dostępna w terminie 14.04.-17.04.2017 roku
UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
Święta to czas pełen ciepła, miłości i rodzinnej atmosfery.

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w Ośrodku Wypoczynkowym Chata pod Pustą, pośród budzącej się przyrody, w promieniach wiosennego Słońca. Gwarantujemy świąteczny nastrój oraz
wyśmienitą kuchnię. Pobyt rozpoczyna się kolacją w piątek
14.04.2017, kończy obiadem w poniedziałek 17.04.2017 roku.
Pakiet Wielkanocny obejmuje:
- 3 noclegi w pokojach z łazienkami, TV
- 2 pyszne śniadania w formie bufetu
- 2 urozmaicone obiadokolacje, 1 obiad
- uroczyste, wielkanocne śniadanie z tradycyjnymi potrawami i produktami regionalnymi w sali kominkowej
- słodki poczęstunek z wyśmienitymi wypiekami
- bezprzewodową sieć internetową na terenie całego ośrodka
- zadaszony grill
- bezpieczny, bezpłatny parking
W okolicy:
- kryty basen, SPA - odległość 300 m
- liczne szlaki turystyczne
- czteroosobowe krzesełko linowe na szczyt Pustej Wielkiej
CENY:
Osoba dorosła – 395,00 zł/ pakiet
Dziecko od 3 do 12 lat – 290,00 zł/pakiet
Dzieci do 3 lat - pobyt gratis.
Rezerwacje: telefon 184468289 lub 502866301
Turniej siatkówki zima 2017
W dniu 21.01.2017 roku zakończono rundę finałową
turnieju siatkarskiego. Poniżej przedstawiamy wyniki
turnieju finałowego oraz:
Mecz o miejsca 9-10
GU - COS - 1-2 (25-22,23-25,5-15)
Mecz o miejsca 7-8
ZSZ HTS - ZB - 1-2 (25-15,22-25,8-15)
Mecz o miejsca 5-6
ZE - ZH OLDBOJE - 2-0 (25-17,25-20)
Półfinały : UNIHUT - ZH MŁODZI
- 1-2 (22-25,25-21,8-15)
ZKK
- AMP OLDBOJE - 2-0 (25-21,25-14)
Mecz o 3 miejsce UNIHUT - AMP OLDBOJE - 0-2 (20-25,13-25)
Mecz o 1 miejsce ZKK
- ZH MŁODZI - 0-2 (18-25,18-25)
Organizatorzy Turnieju wybrali najbardziej wartościowych zawodników
turnieju, którymi zostali:
Najlepszy Rozgrywający - LISOWSKI DAMIAN (ZKK)
Najlepszy Atakujący - ADAMIAK RYSZARD (AMP OLDBOJE)
MVP Turnieju - LASZUK WIKTOR (ZH MŁODZI)
KOLEDZE TOMASZOWI ZIOŁKOWI
WICEPRZEWODNICZĄCEMU DS. SPÓŁEK
WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI TATY
SKŁADA ZARZĄD NSZZ PRAC. AMP SA
ORAZ KOLEŻANKI I KOLEDZY
KOLEŻANCE JADWIDZE ZIELIŃSKIEJ
WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI TATY
SKŁADA ZARZĄD ZAKŁADOWY DNA NSZZ PRAC. AMP SA
ORAZ KOLEŻANKI I KOLEDZY

