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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Pierwsze posiedzenie Zarządu NSZZ Pracowników AMP SA 

w Kadencji 2018 - 2022 

 21.05. 2018 roku zgodnie z zapisami Statutu Związku tj. w 

terminie siedmiu dni od zakończenia WZD NSZZ Prac. AMP SA 

odbyło się posiedzenie nowo wybranego Zarządu Związku. W 

pierwszej części spotkania dokonano wyborów Prezydium oraz 

Wiceprzewodniczących. Nowo wybrany Przewodniczący Związku 

kol. Krzysztof Wójcik biorąc pod uwagę  płynące od członków Za-

rządu Związku „podpowiedzi „by Prezydium działało w mniejszym 

składzie zaproponował powołanie 13 osobowego Prezydium, w 

którym będzie „swoista równowaga sił”. Zaproponował by w skład 

Prezydium weszła równa ilość przedstawicieli AMP SA oraz Spółek 

hutniczych, a także przedstawiciel EiR. Ponadto Przewodniczący 

Zarządu Związku zarekomendował zebranym by funkcję Wiceprze-

wodniczącego ds. Organizacyjnych pełnił kol. Józef Kawula, funkcję 

Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych pełniła kol. Halina Szpa-

kowska, funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Spółek pełnił kol. To-

masz Ziołek, pełniąc równolegle funkcję Przewodniczącego Zarzą-

du Zakładowego Związku w Spółce KOLPREM. Członkowie Zarzą-

du w głosowaniu tajnym przyjęli skład Wiceprzewodniczących i 

Prezydium Zarządu Związku.     

UCHWAŁA nr 1 ZARZĄDU NSZZ Pracowników AMP SA  

o powołaniu Prezydium Zarządu Związku z dnia 21.05.2018r. 

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Związku, Zarząd NSZZ Pra-

cowników ArcelorMittal Poland SA powołuje na nową Kadencję 

2018-2022, 13 osobowe Prezydium Zarządu Związku w skła-

dzie:  

1.Wójcik Krzysztof -  Przewodniczący Zarządu Związku 

2.Kawula Józef -  Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych  

3.Szpakowska Halina -  Wiceprzewodnicząca ds. Finansowych         

4.Ziołek Tomasz -  Wiceprzewodniczący ds. Spółek  

5.Bąk Krzysztof -  Członek Prezydium 

6.Łąka Jerzy  -  Członek Prezydium       

7.Kopeć Mirosław -  Członek Prezydium 

8.Żelichowski Marek -  Członek Prezydium 

9.Dudek Ireneusz -  Członek Prezydium 

10.Filus Ryszard -  Członek Prezydium 

11.Kosek Artur  -  Członek Prezydium 

12.Janczur Robert -  Członek Prezydium 

13.Czajkowski Marian -  Członek Prezydium 

 Ponadto Przewodniczący NSZZ Prac. AMP SA poinformo-

wał zebranych o powierzeniu obowiązków przedstawiciela Związku 

w Zespole Roboczym (AMP SA) kol. Krzysztofowi Bąkowi 

(Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku w PSK i WP), o 

powierzeniu obowiązków przedstawiciela Związku w GKŚS i 

MTKŚS (AMP SA), kol. Jerzemu Łące (Przewodniczący Zarządu 

Zakładowego Związku w BWG). Z kolei kol. Mirosław Kopeć odpo-

wiadał będzie za BHP i SIP, MPKZP oraz za Komisję Pojednawczą  

zarówno w AMP SA jak i Spółkach hutniczych natomiast kol. Marek 

Żelichowski będzie koordynował współpracę z BT HUT-PUS. W 

kolejnej części spotkania Zarząd Związku udzielił pełnomocnictw 

Prezydium. Ponadto ustalono, iż spotkania Zarządu Związku odby-

wać się będą w każdą drugą środę miesiąca (daty posiedzeń Zarzą-

dów Związku zostaną podane w kolejnych numerach Kuriera Aktu-

alności, także w tych samych dniach będą odbywały się dyżury 

prawników Związku), odprawy Przewodniczących i spotkania Prezy-

dium odbywać się będą w każdą środę. Zarząd Związku został tak-

że poinformowany o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej Związ-

ku. I tak Przewodniczącym został wybrany kol. Gajda Remigiusz, 

Wiceprzewodniczącym został kol. Curyło Kazimierz, a sekretarzem 

kol. Załecki Zbigniew. W końcowej części spotkania omówiono 

możliwości wzajemnej pomocy wszystkich członków Zarządu. Wice-

przewodniczący zostali zobligowani do powołania wewnętrznych 

zespołów, które będą nie tylko wspierały pracę Zarządu ale przede 

wszystkim będą wspierać swą wiedzą członków naszego Związku 

jak choćby prowadzić pomoc przy rozliczaniu rocznych dochodów. 

W sprawach organizacyjnych omówiono terminy szkoleń związko-

wych, termin Festynu związkowego, a także sprawy zgłaszane 

przez członków Zarządu Związku, między innymi omówiono prowa-

dzony dialog społeczny ERZ z Zarządem Grupy AM w sprawie za-

kupu włoskiej huty ILVA i sprzedażą części hut Grupy. 

Kończąc pierwsze posiedzenie Zarządu Przewodniczący Związku 

zaapelował do wszystkich zebranych o rzetelną i sumienną pracę 

przez całą Kadencję. „NSZZ Pracowników AMP SA tworzą związ-

kowcy z Huty i Spółek hutniczych, wspierajmy się wzajemnie mów-

my o problemach, rozmawiajmy o błędach ale także pokazujmy 

nasze wygrane” - tymi słowami zakończone zostało pierwsze posie-

dzenie Zarządu Związku.         K.W.   

 

JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ  

STRAŻY POŻARNEJ  

W AMP S.A. O/KRAKÓW ? 

 25 maja br. w siedzibie Zakła-

dowej Straży Pożarnej, przy ulicy 

Mrozowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy, straża-

ków oraz organizacji związkowych, poświęcone planom restruktury-

zacyjnym, jakie zamierza wprowadzić w tej komórce właściciel fir-

my. W rozmowach ze strażakami z tej jednostki uczestniczyli: Dy-

rektor BHP Pan Wojciech Kozak, Szef ochrony przeciwpożarowej – 

Komendant Pan Tomasz Nowicki, Z-ca Komendanta, odpowiedzial-

ny za jednostki ratownicze w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i Zdzie-

szowicach, Pan Tadeusz Techmański, Główny Specjalista HR Pan 

Cezary Koziński oraz przedstawiciele Strony Społecznej, reprezen-

tujący NSZZ Pracowników AMP S.A., NSZZ „Solidarność” O/

Kraków oraz NSZZ „Solidarność 80”. Obecny był również Zakłado-

wy SIP kol. Andrzej Grabski. Po szczegółowej ocenie schematów 

organizacyjnych i zakresów działania Straży Pożarnej, w poszcze-

gólnych oddziałach w AMP S.A. oraz po otrzymaniu pozytywnej 

opinii Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Straży pożarnej, Dyrektor 

GB (BHP),  w porozumieniu z Zarządem firmy, podjął decyzję o 

zmniejszeniu stanu osobowego tej jednostki. Decyzja ta wzbudziła 

uzasadnione obawy, wśród strażaków z O/Kraków oraz przedstawili 

Strony Społecznej, o zmniejszenie stanu bezpieczeństwa w naszej 

hucie.  

W powszechnym dniu pracy 2 strażaków oddelegowanych jest co-

dziennie do przeglądów gaśnic, hydrantów itd. W zależności od 

potrzeb, kolejnych 4 pracowników straży zabezpiecza od strony 

przeciwpożarowej różnego rodzaju prace i remonty przeprowadza-

ne w hucie. Z kolei cześć strażaków uczestniczy w różnego rodzaju 

interwencjach pogotowia ratunkowego. Doliczając do tego urlopy 

lub chorobowe liczba strażaków jaka przebywa na danej zmianie 

jest czasami niewystarczające i pozostali biorą dodatkowe dyżury, 

by uzupełnić stan osobowy załóg. Te argumenty nie przekonały 

Pracodawcy, ponieważ w trakcie spotkania można było odnieść 

wrażenie, że decyzja już zapadła,….   Cd str nr 2  

Biuletyn Informacyjny   
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Cd ze str nr 1…a teraz pod tą decyzję dopasowuje się argumenty i 

odpowiednie uzasadnienie. Gwoli prawdy, Strona Pracodawcy 

złożyła w trakcie rozmów zapewnienie, iż nie jest jej zamiarem 

zwolnienie kogokolwiek z pracy, a sam proces redukcji etatów od-

będzie w sposób naturalny ( odejścia na emerytury, odprawy itp). 

Te racje Pracodawcy nie przekonały z kolei drugiej Strony, ponie-

waż w ocenie strażaków oraz przedstawicieli związków zawodo-

wych obniżenie stanu osobowego w Krakowie, spowoduje obniże-

nie szeroko pojętych standardów bezpieczeństwa przeciwpożaro-

wego w AMP S.A. Przypominamy, iż w Krakowie jeszcze do nie-

dawna funkcjonowały trzy oddziały straży pożarnej ( przy BWG, 

przy ZKK oraz przy ul. Mrozowej), a w wyniku różnego rodzaju 

„restrukturyzacji” utrzymał się tylko ten ostatni, przy ul. Mrozowej. 

Przedstawiciele Pracodawcy powoływali się w swojej argumentacji 

na aktualnie obowiązujące przepisy p.poż w Polsce oraz różnego 

rodzaju rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, z których 

wynika min., że za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w naszej 

hucie odpowiedzialne są głównie jednostki państwowej straży po-

żarnej. W naszym przypadku taką jednostką jest Szkoła Aspiran-

tów Straży Pożarnej z os. Zgody w Nowej Hucie. Spotkanie zakoń-

czyło się swoistą sytuacją patową, dlatego też z uwagą będziemy 

obserwować rozwój sytuacji i postaramy się na bieżąco informować 

naszych czytelników.     K. Bąk 

 

Spotkanie z Dyrektorem Obszaru Wyrobów Płaskich  

Panem Thomasem Dziwnielem 

 28 maja odbyło się comiesięczne spotkanie Organizacji 

związkowych działających w Oddziale Kraków (NSZZ Prac. AMP 

SA, KRH Solidarność oraz Solidarność 80) z Dyrektorem Obszaru 

Wyrobów Płaskich w AMP SA Panem Thomasem Dziwnielem. W 

pierwszej części spotkanie Pan T. Dziwniel przedstawił aktualną 

sytuację produkcyjną, poziom zamówień oraz planowane dochody 

związane z krakowską produkcją. Przedstawił także plany inwesty-

cyjne choć one zależą od wielu czynników i na dzień dzisiejszy są 

jedynie planami. Jeśli zostaną zatwierdzone przez Komitet Wyko-

nawczy wówczas będziemy mogli mówić o poważnej rozbudowie 

Walcowni Zimnej. Wiele uwagi Dyr. Obszaru Wyrobów Płaskich 

poświęcił realizacji planów związanych z logistyką transportową. 

Zgłaszany od miesięcy problem z tarasowaniem dróg przez TIR-y 

w pobliżu bramy nr 3 po uruchomieniu programu STRIP ma zostać 

rozwiązany. Niestety zakończenie prób i uruchomienie programu z 

przyczyn technicznych zostało przesunięte o kolejne trzy miesiące. 

Mamy nadzieję, że termin wrześniowy w końcu zostanie dotrzyma-

ny i ogromne zagrożenie transportowe jakie obecnie występuje 

zostanie zlikwidowane. Kończąc swe wystąpienie Dyr.. T. Dziwniel 

poinformował o przyjęciu do BWZ i BTL 17 pracowników z INTE-

RIM. Problem z obsadą kluczowych stanowisk jednak w dalszym 

ciągu istnieje. Obecnie poszukiwani są pracownicy, którzy mają 

wykształcenie techniczne i mogą bardzo szybko pracować na po-

szczególnych liniach produkcyjnych. Niestety jak zauważyła Strona 

społeczna przyjmowani pracownicy z INTERIM nie otrzymują pod-

wyżki swej płacy, a to może skutkować w niedługim czasie ich 

zniechęceniem i rezygnacją z pracy. Polityka płacowa w stosunku 

do tych pracowników według Związków Zawodowych jest zła. Ape-

lujemy o poważne potraktowanie naszych ostrzeżeń, bowiem wyni-

kają one z rozmów prowadzonych z nowo zatrudnionymi. Po roz-

mowach z wieloma osobami wydaje się, że wszyscy zdają sobie z 

tego sprawę tylko Zarząd AMP SA nie widzi problemu. Ponadto w 

dalszym ciągu nie rozpoczęto rozmów na temat przyjęcia odpo-

wiedniego Regulaminu  pracowników z INTERIM. W dyskusji Dyr.. 

T. Dziwniel zwrócił uwagę na wysoki współczynnik chorobowy wy-

stępujący we wszystkich Zakładach. Niestety Spółka musi zdawać 

sobie sprawę, iż średni wiek zatrudnionych (47 lat) ciężka praca w 

trudnych warunkach teraz skutkuje brakiem zdrowia wielu pracow-

ników. Strona społeczna z kolei poruszyła temat braku pomiesz-

czeń socjalnych dla pracowników do spożywania śniadań oraz 

nacisku kierownictwa Zakładów do tego by przysługującą przerwę 

śniadaniową skracać do minimum. Dyrekcja zakłada pracę ciągłą 

wszystkich linii, a to niestety przy absencji chorobowej niskiej obsa-

dzie jest niemożliwe. Zwracamy uwagę Kierownictwu Zakładów 

BWZ, BTL, BWG, że będziemy bezwzględnie bronić praw pracow-

niczych i każda próba ich łamania spotka się z odpowiednią reak-

cją do kontroli PIP włącznie. W końcowej części spotkania nawią-

zano do planów zakupu huty ILVA we Włoszech i możliwości prze-

jęcia części produkcji z Polski. Dyr.. T. Dziwniel zaprzeczył takim 

możliwościom. Ponadto po sprzedaży wytypowanych hut przez 

Grupę AM (między innymi Huty w Ostrawie) część ich produkcji 

mogłaby być uruchomiona w Krakowie. Jak zapewnił Dyr.. T. Dziw-

niel to dopiero wstępne przymiarki, które niekoniecznie muszą zo-

stać zrealizowane. Spotkanie zostało zakończone ustaleniem daty 

kolejnego spotkania.      K.W.   

 

Grupa ArcelorMittal wyłoniła pełnomocni-

ków ds.. Zbywanych Zakładów 

 Zbywane zakłady będą prowadzone niezależ-

nie przez "odrębne kierownictwo" aż do momentu sprzedaży, pod 

nadzorem "pełnomocnika ds. monitoringu" podlegającego Komisji 

Europejskiej. Niezależni kierownicy będą pełnić funkcję dyrektorów 

generalnych zbywanych zakładów i zarządzać nimi jako niezależ-

nymi podmiotami aż do ich ostatecznej sprzedaży. 

- Leandro NANNIPIERI zostaje niezależnym kierownikiem zbywa-

nych firm Piombino, Galati i Skopje oraz Liège i Dudelange. 

Ponadto powołano Frederica TANCREZA na stanowisko dyrekto-

ra zarządzającego zbywanych zakładów Liège i Dudelange, 

a Bogdana GRECU na stanowisko dyrektora zarządzającego zby-

wanego zakładu Galati/Skopje. Będą oni odpowiadać za zarządza-

nie w swoich zakładach w okresie rozdzielania działalności, współ-

pracując z pełnomocnikiem ds. monitoringu i niezależnym kierowni-

kiem. Bruno Ribo, dyrektor generalny klastra ArcelorMittal Galati/

Skopje, będzie wspierał przekazanie zakładów Bogdanowi Grecu, 

a jego przyszła rola zostanie wkrótce ogłoszona. 

- Ashok PATIL zostaje niezależnym kierownikiem Ostrawy. 

- Grant Thornton, w porozumieniu z Komisją Europejską, został 

nominowany pełnomocnikiem ds. monitoringu. Ich rolą będzie nad-

zorowanie zarządzania zbywanymi zakładami w oczekiwaniu na 

ich sprzedaż. 

Chciałbym podziękować Leandro, Ashokowi, Bogdanowi i Frederi-

cowi za ich zaangażowanie w akceptację tych ról i życzyć im powo-

dzenia w stojącym przed nimi wyzwaniu. W imieniu całego zespołu 

ds. wyrobów płaskich, deklaruję nasze pełne wsparcie w osiągnię-

ciu celów fazy przejściowej. Chciałbym również skorzystać z okazji, 

aby podziękować Bruno za jego wyjątkowy wkład jako dyrektora 

generalnego klastra Galati/Skopje oraz za wyprowadzenie tego 

klastra z bardzo trudnych czasów. Przywództwo Bruno i jego 

wsparcie dyrekcji wykonawczej europejskiego segmentu wyrobów 

płaskich są głęboko doceniane. - Geert Van Poelvoorde dyrektor 

generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie   

 

Uniserv-Piecbud wykonawcą inwestycji TAMEH Polska 

Z prasy : Spółka podpisała kontrakt na modernizację układu wody 

chłodzącej w krakowskiej elektrociepłowni TAMEH Polska. Inwe-

stycja ma zostać zrealizowana do końca grudnia 2019 r. Zadanie o 

wartości blisko 56 mln zł netto obejmuje m.in. wymianę kolektorów 

wody chłodzącej wraz z armaturą, zastosowanie napędów dla ar-

matury wraz z układem zasilania i sterowaniem miejscowym oraz 

modernizację dziesięciu pomp wody chłodzącej. Dionizy Boryczko, 

prezes spółki Uniserv-Piecbud, zaznaczył, że to kolejne duże zle-

cenie w sektorze energetycznym. Obecnie firma jest wykonawcą 

m.in. kilku kontraktów na budowie bloku 910 MW w Elektrowni 

Jaworzno III, m.in. chłodni kominowej. Tauron i ArcelorMittal posia-

dają po 50 proc. udziałów w TAMEH Holding (Tauron ArcelorMittal 

Energy Holding), który z kolei jest właścicielem 100 proc. udziałów 

w dwóch spółkach operacyjnych: TAMEH Polska i TAMEH Czech.  

TAMEH Polska składa się z elektrociepłowni w hutach w Dąbrowie 

Górniczej i Krakowie oraz Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-

Koźlu. TAMEH Czech posiada natomiast elektrociepłownię w hucie 

w Ostrawie.  
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DLA KOGO PIKNIK HUTNICZY W KRAKOWIE ? 

 Z takim pytaniem zwróciło się do nas telefonicznie lub osobi-

ście bardzko wielu naszych czytelników. Poza tym krótkim pytaniem 

padały też często sformułowania typu: ciasno, głośno i duże kolejki. 

Organizator pikniku nie określił w przekazanych do nas informacjach, 

czy ma mieć on charakter zamkniętego festynu, czy też będzie to 

impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Nowej Huty. Nie bę-

dziemy się też wypowiadać co do lokalizacji tej uroczystości, ponie-

waż nie leży to w naszej gestii. Sugerowaliśmy wcześniej Stronie 

Pracodawcy, że teren przy NCK nie jest dobrym wyborem, ale po-

dobno na inną lokalizację zgody nie wyraził Urząd Miasta Krakowa. 

Ostatecznie w słoneczną sobotę 26 maja br. przy NCK zebrała się 

spora grupa ludzi ( około 1000 osób) z czego zdecydowaną więk-

szość stanowili mieszkańcy dzielnicy, a nie pracownicy AMP S.A i 

spółek z huty. Najbardziej rozczarowane był dzieci, które chciały 

uzbierać 7 pieczątek, by otrzymać stosowną nagrodę. Okazało się to, 

ze względów na długie kolejki do poszczególnych urządzeń zabawo-

wych ( 1,5 godziny czekania w kolejce do jednej konkurencji), nie-

możliwe. Kolejki tworzyły się również do stoisk gastronomicznych 

przygotowanych przez firmę „HUT-PUS” S.A. ale to zasługa podawa-

nych w nich bardzo smacznych potraw i napojów. Niestety ciasnota 

terenu powodowała, że ciężko było znaleźć wolne miejsce przy stoli-

ku, nie wspominając o jakiejkolwiek rozmowie przy „napoju chmielo-

wym”, ponieważ dyskusje hutników skutecznie zagłuszało potężne 

nagłośnienie. W tym miejscu, po raz kolejny, zwracamy uwagę orga-

nizatorom, by w przyszłości jasno i przejrzyście określili się czy tego 

typu pikniki mają mieć charakter zamknięty ( dla hutników i ich ro-

dzin), czy też ma to być impreza masowa dla wszystkich mieszkań-

ców Nowej Huty oraz innych dzielnic Krakowa. O poziomie artystycz-

nym występujących na scenie „piosenkarzy” i „piosenkarek” możemy 

napisać tylko, iż z roku na rok jest co raz gorszy. Tym razem zamiast 

jednej gwiazdy wieczoru musiały wystarczyć występy ( głośna muzy-

ka i słabo słyszalny śpiew) „artystów”, którym udało się wystąpić w 

jakimś telewizyjnym turnieju muzycznym i coś tam wygrać. Przy oka-

zji, wszystkim zainteresowanym, wyjaśniamy, że już od paru lat orga-

nizator festynu ( Strona Pracodawcy) nie konsultuje ze Stroną Spo-

łeczną bardzo wielu spraw związanych z organizacją tego pikniku. 

Nie mamy więc, jako organizacja związkowa, żadnego wpływu na 

dobór wykonawców, miejsca organizacji pikniku, daty oraz jego for-

my i charakteru.       K. Bąk 

 

Wycieczka do Poznania 

 W dniach 24-27 maja grupa związkowców z BWZ i BTL prze-

bywała na wycieczce w Wielkopolsce. Poznań i okolice to kolebka 

naszej państwowości. Jak powiedział Św. Jan Paweł II „ to tu wszyst-

ko się zaczęło”. Dlatego też zaczęliśmy nasz pobyt od zwiedzania 

Katedry w Gnieźnie. To historyczne miejsce gdzie prawdopodobnie 

odbył się chrzest Mieszka I. Tu znajdują się relikwie pierwszego pol-

skiego świętego – Świętego Wojciecha. Zwiedziliśmy Muzeum Kate-

dralne, samą Katedrę i obejrzeliśmy słynne Drzwi Gnieźnieńskie. 

Nasza baza wypadowa znajdowała się w Środzie Wielkopolskiej, w 

niewielkiej odległości od Poznania, który był kolejnym celem naszego 

wyjazdu. W stolicy Wielkopolski zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ostro-

wa Tumskiego, gdzie w podziemiach Katedry znajdują się groby 

Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Potem był Rynek, gdzie na wieży 

ratuszowej o godz. 12.00 pokazały się słynne Koziołki. Sobota to 

wyprawa do Puszczykowa, gdzie odwiedziliśmy dom znanego pisa-

rza i podróżnika, Arkadego Fiedlera. Po domu pełnego pamiątek po 

pisarzu oprowadzał nas jego syn też Arkady. Największe wrażenie 

sprawiła na nas niezliczona ilość eksponatów, które są wynikiem 

wielu wypraw pisarza do różnych zakątków świata. W ogrodzie obok 

domu stoją repliki w skali 1:1 samolotu Hurricane i okrętu Santa Ma-

ria. Na takich samolotach walczyli polscy piloci podczas Bitwy o An-

glię. Santa Maria to okręt, na którym Kolumb dotarł do Ameryki w 

roku 1492. Dalsze etapy naszej wyprawy po Wielkopolsce to pałace 

w Kórniku i Rogalinie. Towarzyszący nam Przewodnik opowiedział 

historię znamienitych rodów arystokratycznych takich jak Zamojscy, 

Raczyńscy czy Działyńscy, które to w latach zaborów pielęgnowali 

polskość, a także walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Pełnili 

również ważne funkcje w rządach emigracyjnych. Jeden z nich 

Edward Raczyński był nawet Prezydentem RP na uchodźctwie. War-

te podkreślenia i przypomnienia jest to, że jedynym zwycięskim pol-

skim powstaniem było Powstanie Wielkopolskie z 1918 roku. Udany 

pobyt w Wielkopolsce zakończyła uroczysta kolacja połączona ze 

wspaniałą zabawą.     M. Kopeć 

Metalowcy i Hutnicy - XII Ogólnopolskie zawody 

wędkarskie w wędkarstwie spławikowym. 

 W dniach 25-26 maja 2018r. na Jeziorze Ło-

trzykowskim w Krotoszynie odbyły się XII Ogólnopol-

skie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Branży 

OPZZ Metalowcy. W tym roku organizacja zawodów 

przypadła Związkowi Zawodowemu „Metalowcy” Mahle 

Polska Krotoszyn. Zawody miały także uczcić 110 – Lecie Federacji 

„Metalowców”. Do tej pory w zawodach startowały drużyny z trzech 

Federacji Związkowych tj.: Federacji Hutniczych Związków Zawodo-

wych, Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego oraz 

Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. W tym roku po połą-

czeniu Federacji Hutniczych Związków Zawodowych i Federacji 

Związków Zawodowych Metalowcy, Powstała nowa Federacja Meta-

lowców i Hutników i to ona objęła patronat nad zawodami. Do startu 

w zawodach zaproszono reprezentacje Zakładowych Organizacji 

Związkowych zrzeszonych w wyżej wymienionej federacji. A tam 

gdzie metalowcy i hutnicy z całej Polski stają do rywalizacji nie mogło 

zabraknąć drużyny NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Prezydium i Zarząd Związku do zawodów zgłosiło drużynę w skła-

dzie: Jerzy Łąka, Ciastoń Andrzej i Krzysztof Bąk. Drużyna wyposa-

żona została w najlepsze profesjonalne zanęty i przynęty. W tym 

roku na zawody nie pojechał kapitan drużyny Andrzej Bączkowski, 

„dusza drużyny”, który tak wspaniale wyjazdy zorganizował i dbał o 

stronę logistyczną. W piątek wczesnym rankiem zapakowanym po 

dach busem wyruszyliśmy w drogę do Krotoszyna. Pan Krzysztof 

sprawnie i bezpiecznie dowiózł nas do miejsca zakwaterowania. Po 

szybkim rozpakowaniu i przywitaniu się z drużynami, które przyje-

chały wcześniej udaliśmy w kierunku łowiska. Znaliśmy je tylko z 

opisu organizatorów. Zbiornik o powierzchni 8 ha, linia brzegowa 

uregulowana, głębokość 0,5 do 1,3 m. Nikt z nas nigdy tutaj nie łowił. 

Rybostan dominujący na tym łowisku to płoć, leszcz, karaś. Po dotar-

ciu na łowisko koledzy Krzysztof i Andrzej przystąpili do treningu, 

który organizator zapewnił każdej drużynie. Przynajmniej teoretycz-

nie, bo nie wszystkie z tych gatunków ryb połakomiły się na przynęty 

umieszczone na naszych haczykach. Ryby te znają już zapewne 

wszystkie rodzaje zanęt, atraktorów i sztuczek stosowanych do ich 

przechytrzenia. Po pysznej obiadokolacji kapitanowie drużyn rozloso-

wali sektory dla zawodników……   Cd str nr 4 

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;   
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 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 

 

WYCIECZKA - WARSZAWA - HOTEL - 

ARKADIA ROYAL  - AUTOKAR 3 DNI - 

Cena: 580.00 zł, Data wyjazdu: 24/08/2018 

Warszawa - jest miastem leżącym nad 

Wisłą, w województwie mazowieckim. Od 

1596 r. jest stolicą Polski,  a także ważnym 

ośrodkiem naukowym, kulturalnym, poli-

tycznym oraz gospodarczym. Siedziba 

władz państwowych, przedstawicielstw 

dyplomatycznych innych państw, organizacji o zasięgu ogólnokrajo-

wym. Turyści chętnie odwiedzają m.in. Stare Miasto i Nowe Miasto, Trakt 

Królewski, biegnący od Zamku Królewskiego, przez Krakowskie Przedmie-

ście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie w kierunku Wilanowa, zabytkowy 

cmentarz - Powązki. 

Zakwaterowanie: Hotel – Arkadia Royal - to nowy hotel położony w 

Warszawie w pięknym ogrodzie, a zarazem bezpośrednio przy głównej 

ulicy Czecha w jednej z piękniejszych części stolicy - Aninie, przy trasie na 

Terespol-Lublin. Na Gości czekają eleganckie, przestronne i wygodne 

pokoje, pyszne dania w restauracji Pałacowej, Wszędzie jest dostępny 

bezpłatny internet bezprzewodowy. 

TERMIN : 24 - 26.08.2018, CENA:    580,00 zł / osoba  

- Do naliczania dofinansowania do ww. wycieczki 150 zł / dzień. 

- Dofinansowanie jednak nie większe niż 1 000,00zł (tabela 4c Regula-

minu ZFŚS AMP w 2018r.) 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: transport autokarem/ bus: Kraków 

– Warszawa – Kraków, noclegi w pokoju 1 lub 2-osobowym z łazienką, 

wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja), przewodnik, ubezpie-

czenie NNW, opieka, zestaw słuchawkowy do zwiedzanych obiektów, 

podatek VAT. 

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: 

- bilety wstępu ok 90zł, dopłata do pok. 1 os ok. 70zł 

 Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 4c 

– dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania dofi-

nansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” 

na potrzeby ZFŚS AMP 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 

Cd ze str nr 3…. Na korytarzach hotelowych i w pokojach słychać było 

rozmowy o strategii łowienia. O 4.00 pobudka, nawilżanie i mieszanie 

zanęt, sute śniadanie i wyjazd na łowisko. Obsługą i czuwaniem nad 

prawidłowym przebiegiem zawodów zajęli się sędziowie wędkarscy 

zrzeszeni w Związku Zawodowym „Metalowcy” Mahle Polska Kroto-

szyn. Ich niebywały profesjonalizm spowodował, że już po chwili było 

po odprawie, losowaniu stanowisk w sektorach i można było rozkładać 

sprzęt. Otwarcie Zawodów uświetnił swoją obecnością Burmistrz Kro-

toszyna, który przywitał przybyłych gości i stwierdził że zawody te będą 

promocją Krotoszyna w Polsce. Wkrótce miało się okazać czy obrana  

przez  nas taktyka przyniesie skutek. O godzinie 10.20 sędziowie dali 

sygnał do zanęcania łowiska. Zapachniało nad Jeziorem wanilią i cze-

koladą, piernikiem i konopiami, nostrzykiem i kolendrą. Do wody wpa-

dały z pluskiem zlepione kule zanęty wymieszane z gliną i ochotką. O 

godzinie 10.30 na sygnał „można łowić” nad lustro kanału wysunęły się 

cicho 13 metrowe „tyczki” ,świsnął 7 metrowy bat, zakołysał się w od-

dali  spławik odległościówki. Rywalizacja rozpoczęła się. Wraz z upły-

wającym czasem okazało się, że tego dnia ryba chce współpracować z 

wędkarzami. Brania były dobre chociaż z niewielkimi przerwami. Na 

łowisku dominował Pan leszcz i płoć. A później było pakowanie sprzę-

tu, ogłoszenie wyników, powrót na kwatery. Następnie uroczyste roz-

danie   pucharów w obecności Burmistrza Krotoszyna i Dyrektora Mah-

le Polska Krotoszyn.. A gdzie zwycięzcy i przegrani? Jak to pięknie 

powiedział podsumowując zawody przewodniczący Federacji Związ-

ków Zawodowych Metalowcy i Hutnicy w Polsce:” nie ma wśród Nas 

przegranych. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami.. Spotkała się tutaj grupa 

ludzi myślących podobnie, wyznajemy takie same wartości i kierujemy 

się nimi w życiu zawodowym. Jesteśmy z różnych rejonów Polski, a 

myślimy podobnie. A wspólna pasja, która Was jednoczy jest tylko 

powodem by się znów spotkać za rok na innym łowisku, może w więk-

szym gronie, ale spotkamy się na pewno”. Drużyna dziękuje Zarządowi 

NSZZ Pracowników AMP S.A za zorganizowanie wyjazdu. PRZED-

STAWIAMY WYNIKI ZAWODÓW: 

1. MIĘDZYZAKŁADOWY NSZZ PRACOWNIKÓW MAGAZYNÓW 

PIŁA – 5 pkt. 

2. MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ST LOGISTICS –KROTOSZYN – 

11 pkt. 

2. MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ST LOGISTICS –KROTOSZYN – 

11 pkt druga drużyna 

3. ZZ METALOWCY PHILIPS PIŁA –13 pkt. 

4. METALOWCY MAHLE BEHR OSTRÓW WIELKOPOLSKI –17 pkt. 

4. MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK BRANŻY HUTNICZEJ AR-CELOR 

MITTAL POLAND  SOSNOWIEC –17 pkt.  

5. NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA -

KRAKÓW –20 pkt. 

5. ZZP FERROXCUBE SKIERNIEWICE – 20 PKT 

6. NSZZ ARCELOR MITTAL POLAND S.A. –ŚWIĘTOCHŁOWICE – 

22 pkt. 

7. ZZ METALOWCY MAGNETI MARULLI EXHAUST SYSTEMS –

SOSNOWIEC –30 pkt. 

8 . PCO S.A. WARSZAWA –32 pkt. 

Największą rybę złowił Józef Bogdał z Sosnowca. Był to leszcz o wa-

dze 2150 dkg. Marek Skiba z Piły mógł się pochwalić największą ilo-

ścią złowionych ryb - ponad 14 kg.   J. Łąka 

UWAGA!!! Następny nr Kuriera Aktualności ukarze się 20.06.2018r 

OFERTA  ŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNO 
REKREACYJNYCH na 2018r. 

ilość dni/nocleg. cena 

Szczawnica "Budowlani" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/1 620,00 

Iwonicz Zdrój Sanatorium Górnik 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 120,00/ 1 600,00 

Jastarnia "OW Posejdon" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/ 1 620,00 

Ustronie Morskie"Leśna Polana" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 

od 698,00 do 1 620,00     
(w zależ. od terminu) 

Krynica Zdrój " DWL Jagiellonka" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 100,00/1 500,00 

Ciechocinek "Dom Zdrowia Lila" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 030,00/1 600,00 

Ustroń Hotel Ziemowit 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/1 620,00 

Świeradów Hotel Świeradów 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 750,00/1 050,00 

Zakopane "Grań" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/1 620,00 

Jarosławiec "OW Za Wydmą" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/1 620,00 

Sarbinowo "Hotel Jawor" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 1 134,00/1 620,00 

Dźwirzyno "BRYZA" 
8 dni (7 nocleg.) -                    
11 dni(10 nocleg.) 

740,00/1 620,00                    
( w zależn. od terminu) 

Zajęcia rekreacyjne cena 

CM Medyczne - Ujastek 500,00 

MCK Al..Pokoju Kraków 500,00 

RehaMotion ul Kocmyrzowska Kraków (dawne PROMOS) 500,00 

mailto:turystyka@hutpus.com.pl
http://www.hpturystyka.pl/

