
Nr   31/ 19 / (1286)                                                                 11. 09. 2019 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ZESPÓŁ CENTRALNY – 05.09.2019 

 W obecności przedstawicieli nie wszystkich, działających 

w AMP S.A., związków zawodowych oraz Strony Pracodawcy, 

reprezentowanej przez Panów Stanisława Bóla, Cezarego Ko-

zińskiego oraz Jadwigi Radowieckiej ( wszyscy z HR) w siedzi-

bie spółki w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne w tym roku 

spotkanie ZC. Przed formalnym rozpoczęciem rozmów, w imie-

niu krakowskich organizacji związkowych ( NSZZ Pracowników 

AMP S.A., Solidarność i Solidarność 80) głos zabrał Władysła-

wa Kielian. Poruszył bardzo ważną - z punktu widzenia wszyst-

kich pracowników AMP S.A. – kwestię, dotyczącą planowanego 

przez pracodawcę obniżenia o parę milinów złotych dodatkowe-

go odpisu na fundusz socjalnego, przeznaczonego dla emery-

tów i rencistów. Przypominamy, że od początku istnienia fundu-

szu socjalnego stosowny odpis był tworzony, lecz nie został 

sformalizowany odpowiednimi zapisami w regulaminie lub w 

ZUZP. Wykorzystując ten fakt Strona Pracodawcy poinformowa-

ła już wcześniej, że nie zamierza tworzyć tego odpisu na lata 

przyszłe, ponieważ nie obligują ją do tego żadne przepisy praw-

ne. Krakowskie organizacje związkowe, rozumiejąc powagę 

sytuacji oraz grożący znaczący ubytek środków finansowych na 

koncie funduszu socjalnego, próbowały namówić pozostałe or-

ganizacje związkowe do wspólnego wystąpienia w tej sprawie 

do pracodawcy, proponując podjęcie rozmów, celem znalezie-

nia kompromisowego rozwiązania. Niestety nasza wspólna ini-

cjatywa nie spotkała się z pozytywnym odbiorem pozostałych 

przedstawicieli związkowych w ZC, którzy stwierdzili, że do koń-

ca roku obowiązuje odpowiedni regulamin ZFŚS i pracodawca 

nie może go zmieniać, uszczuplając lub nie przelewając odpo-

wiedniej kwoty pieniędzy do końca roku 2019. Z kolei o środ-

kach finansowych na lata przyszłe, wg propozycji pozostałych 

organizacji związkowych, będziemy rozmawiać w momencie 

rozpoczęcia negocjacji regulaminu ZFŚS na lata 2020 i następ-

ne. Poza tym, jak stwierdził jeden z mówców, podobno są odpo-

wiednie dokumenty, które gwarantują, iż taki dodatkowy odpis 

na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, obecnych oraz 

przyszłych, pracodawca jest zobligowany tworzyć. Z wielką oba-

wą podchodzimy do tej sprawy, bo chodzi o parę milinów zło-

tych i jeśli ich zabraknie, to informujemy, że NSZZ Pracowników 

AMP S.A. nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, ponie-

waż nasze stanowisko oraz pozostałych organizacji krakow-

skich zostało odrzucone na forum ZC i ruch w tej sprawie jest 

teraz po stronie pracodawcy. Po przybyciu na salę obrad przed-

stawicieli HR dyrektor biura dialogu społecznego Pan Stanisław 

Ból przedstawił w formie pisemnej propozycje zmian w Zakłado-

wym Układzie Zbiorowym Pracy, które zostały ujęte w piśmie nr 

DK/1745/2019 z dnia 05.09.2019 roku i podpisanym przez dy-

rektor personalną AMP S.A. Panią Monikę Roznerską. Cytuje-

my w całości treść tego pisma ponieważ stanowi ono swoiste 

motto działań, jakie przeświecają pracodawcy w sprawie zmian 

niektórych zapisów ZUZP:  

Do powyższego dokumentu dołączono 25 stron propozycji Stro-

ny Pracodawcy, podkreślamy słowo propozycji, które mają 

dotyczyć ewentualnych zmian zapisów ujętych w ZUZP. Gene-

ralnie pracodawca proponuje: 1) częściowe włączenie dodatku 

zmianowego do płacy zasadniczej, 2) włączenie karty Hutnika 

do płacy zasadniczej, 3) zamianę nagród jubileuszowych na 

wzrost składki na PPE do 7 %, czyli wzrost o 3,5 %, 4) zmiany 

techniczne dotyczące pozostałych zapisów ZUZP (umowy o 

pracę, wypowiedzenia, czas pracy, warunki BHP, zasady wyna-

gradzania za pracę, dodatki brygadzistowskie i mistrzowskie, 

urlopy, polityka socjalna itd.). Przedstawiając te propozycje Pan 

Stanisław Ból stwierdził, że mają one uprościć system płacowy 

oraz ułatwić ( czytaj: uatrakcyjnić) możliwość zatrudniania mło-

dych pracowników w AMP S.A. na stawkach płac zasadniczych 

dostosowanych do ich oczekiwań i rynku pracy. Strona Społecz-

na poprosiła o przerwę by zastanowić się nad trybem rozpatry-

wania tych propozycji. Dotychczas takimi sprawami zajmował 

Zespół Roboczy ds. ZUZP, powołany z kolei przez Zespół Cen-

tralny. W skład ZR ds. ZUZP wchodzi 12 przedstawicieli z po-

szczególnych oddziałów AMP S.A. Jedna z przewodniczących, 

której organizacja jest sygnatariuszem ZUZP (13 takich organi-

zacji w AMP S.A.) zakwestionowała taki sposób prowadzenia 

dalszych negocjacji z pracodawcą, w sprawie proponowanych 

przez niego zmian w ZUZP.    Cd str nr 2 
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 Cd ze str nr 1... W związku z powyższym Strona Społeczna pod-

jęła decyzję, iż dopiero na kolejnym, planowanym na wtorek 10 

września br. posiedzeniu ZC, poinformuje Stronę Pracodawcy, 

kto będzie jej reprezentantem w dalszych rozmowach na temat 

zmian w ZUZP, przedstawionych przez przedstawicieli właści-

ciela. W sprawach różnych poinformowano nas o następują-

cych decyzjach pracodawcy: stołówka w budynku LTT będzie 

czynna we wszystkie piątki miesiąca, obsługa kadrowa, zgod-

nie z propozycją związków z Sosnowca, będzie przeniesiona z 

piątku na czwartek, natomiast odprawy emerytalno-rentowe dla 

odchodzących z pracy w AMP S.A. w tym roku pracowników 

będą pomniejszane o tzw. postojowe. Na marginesie tej sprawy 

dyrektor St. Ból poinformował zebranych, iż wg jego wyliczeń 

strata pracownika przebywającego na postojowym wynosi oko-

ło 0,008 % jego płacy brutto za 1 dzień. Poinformował również, 

że propozycja pracodawcy w sprawie porozumienia, dotyczące-

go postoju WP w Krakowie, pomimo jej czasowego zawiesze-

nia, jest w dalszym ciągu aktualna.   K. Bąk 

 

Główna Komisja BHP w AMP SA 

 4 września odbyło się posiedzenie GK BHP w AMP SA. 

Stronę Pracodawcy reprezentował Prezes Cz. Sikorski, Dyrek-

torzy poszczególnych Obszarów (B. Mikołajczyk, H. Mouille, T. 

Dziwniel, S. Ból). Służby BHP reprezentował Dyr.. BHP Pan W. 

Kozak oraz Pani M. Kowalska i Pan T. Olszewski. W pierwszej 

części spotkania omówiono statystykę wypadków i zagrożeń, 

porównując obecny stan do 2018 roku. Pomimo poprawy wyni-

ków należy zwrócić uwagę na wystąpienie kilku zagrożeń wy-

padkowych. Szczególną uwagę Strona pracodawcy poświęciła 

wypadkom przy urządzeniach energetycznych w Dąbrowie Gór-

niczej. W tych zdarzeniach brali udział doświadczeni elektrycy, 

a także ich bezpośredni przełożony. Jak wykazało dochodzenie 

Komisji BHP, nie zachowali Oni odpowiedniej procedury i co 

gorsze nie posiadali odpowiednich zabezpieczeń. Strona praco-

dawcy uważa, że w takich przypadkach należy postępować  

bardzo surowo z osobami, które doprowadziły do wypadku. 

Mimo zaniedbań pracowników Strona Społeczna udowodniła 

pracodawcy, iż pośrednio to że dochodzi do takich wypadków 

to także wątpliwa „zasługa” AMP SA. Brak konserwacji urzą-

dzeń, niskie obsady pracownicze, brak nowych pracowników, 

którzy mogliby w przyszłości zastępować odchodzących na EiR 

oraz ograniczenia finansowe w zakupach wielu elementów słu-

żących bezpieczeństwu powodują, iż mimo doświadczenia pra-

cowników wypadki mogą się powtarzać.   

W kolejnej części spotkania omówiono status realizacji zadań z 

poprzedniej Komisji oraz nowe wnioski złożone do GK BHP: 

- Utworzenie stołówki w obiekcie 153 w Krakowie - Zadanie 

wstrzymane ze względu na sytuacje finansową firmy - Strona 

Społeczna skrytykowała zaniechanie realizacji tego zadania. 

Terminy realizacji były już kilkakrotnie odsuwane pomimo, iż 

brakuje jedynie wyposażenia.  

- Przedstawienie modelu docelowego ruchu samochodowego i 

parkowania realizowany w ramach projektu zmiany organizacji 

ruchu na działkach administracyjnych AMP. Przedstawienie 

planu - wniosek częściowo zrealizowany. 

- Zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielami 

strony społecznej w kwestii podjętych działań dot. organizacji 

ruchu i parkingów na terenie zakładu. Zadanie powiązane z zad 

2 i 4 protokół 2/2018 - wniosek w trakcie realizacji. 

- Przedstawienie na GK BHP we wrześniu koncepcji dotyczącej 

organizacji ruchu na bramie nr 5 w Krakowie (wyjazd przez 

bramę) uwzględniającą  zakończenie remontu ulicy Igołomskiej. 

Kontakt z Zarządem Dróg Państwowych co do dalszych planów 

rozbudowy tego odcinka ulicy Igołomskiej - przedstawiono kon-

cepcję inwestycji przy bramie nr 5     Cd str nr 3  

Sprawozdanie z Festynu Sportowo – rekreacyjnego  

zorganizowanego przez NSZZ Pracowników  ArcelorMittal 

Poland S.A.  w dniu  31.08.2019r. 

      „   ZWIĄZEK   WSPIERA   DZIECI   „ 
Wystartowały  793 osoby w następujących konkurencjach : 

- Zbieranie piłeczek                                   58 osoby 

- Rzuty kostkami                                         72 osoby 

- Punktowana drabina    45 osoby 

- Rzuty ringo na szachownicę                         50 osoby 

- Bieg Sprawnościowy                                    30 osoby 

- Rzuty hula - hop               31 osób 

- Bieg po zdrowie                99 osoby 
- Rzut lotką rodzinny              120 osób 

- Rzut do kosza rodzinny             144 osoby 

- Sztafeta rodzinna ( 9 rodzin)              27 osoby 

- Strzelanie               117 osób 

Wyniki poszczególnych konkurencji : 

ZBIERANIE PIŁECZEK 
Dziewczynki  

  4 –  6 lat      1.  Pazdro Aleksandra 

                      2.  Klęsk Hania 

                      3.  Mucha Amelia 
7 -  9  lat 1. Senk Liliana 

  2. Łabędź Zofia 

  3. Babczyk Lena 

Chłopcy 

  4 –  6 lat      1. Jabłoński Borys 

                      2. Cisowski Sebastian 

                      3. Łabędź Jan 

  7 -  9  lat      1. Pajka Alan 

  2. Biel Tomasz 
  3. Piecuch Mateusz 

RZUTY KOSTKAMI 
Dziewczynki  

  4 –  6 lat      1.  Pazdro Aleksandra 

                      2.  Klęsk Hania 

                      3.  Smaciasz Malwina 

7 -  9  lat 1. Pituch Justyna 

  2. Czyż Wiktoria 

  3. Dziura Kinga 

Chłopcy 
  4 –  6 lat      1. Kwiecień Dominik 

                     2. Wierciak Piotr 

                     3. Chyła Tomasz 

  7 -  9  lat      1. Pełka Franciszek 

  2 .Biel Tomasz 

  3. Mackiewicz Miłosz 

PUNKTOWANA DRABINA 
Dziewczynki  

  8 –  9 lat      1.  Święch Dagmara 
                      2.  Babczyk Oliwia 

                      3.  Piecuch Klaudia                             

10 -  12  lat 1. Czyż Oliwia 

  2. Majka Weronika 

  3. Leniewicz Julia 

Chłopcy 

  8 –  9 lat      1. Cisowski Sebastian 

                     2. Mackiewicz Miłosz 

                       3. Ruszaj Stefan                    

10 -  12  lat    1. Grochowski Aleks 
  2. Siemieński Rafał 

  3. Piecuch Mateusz 

RZUTY  RINGO NA SZACHOWNICĘ 

Dziewczynki  

  8 –  9 lat      1.  Świrkosz Zuzia 

                      2.  Święch Magda 

                      3.  Dziura Kinga   

10 -  12  lat 1. Czyż Wiktoria 

  2. Pałka Maja 

  3. Biel Ola 

 Chłopcy 8 –  9 lat      1. Kuszaj Stefan 

                       2. Cisowski Sebastian 

                                 3. Łabędź Jan         
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10 -  12  lat    1. Siemieński Rafał 

  2. Grochowski Aleks 

  3. Szwagierczak Jan 

BIEG SPRAWNOŚCIOWY   
DZIEWCZYNY    

13   -  16 LAT       1.  Florek Nadia  

   2.  Polak Natalia 

   3.  Napora Oliwia  

CHŁOPCY  13   -  16 LAT 

   1. Kotula Marcin 

   2. Pyż Bartłomiej 

   3. Mackiewicz Patryk 

RZUTY HULA - HOP 
DZIEWCZYNY   13   -  16 LAT 
   1.  Majka Weronika  

   2.  Czyż Oliwia 

   3.  Florek Nadia 

CHŁOPCY  13   -  16 LAT 

   1. Kotula Marcin 

   2. Długosz Jakub 

   3. Pyż Franciszek 

B I E G I  
Dziewczynki 
 Do  3 lat                    1. Klęsk Hania 

                                  2. Obrat Martyna  

od  4 – 6 lat               1. Kaczor Pola 

   2. Majcherkiewicz Madzia 

                                  3. Sonik Madzia 

od  7 – 9 lat               1. Piecuch Klaudia 

                                  2. Święch Dagmara 

   3. Dziura Kinga 

od 10 – 12 lat            1. Czyż Wiktoria 

   2. Czyż Oliwia 
   3. Święch Magdalena 

od 13 – 16 lat             1. Polak Natalia 

```   2. Moskała Urszula  

  Chłopcy 

do 3 lat                      1. Barczyk Filip 

                                  2. Jabłoński Antoni 

                                  3. Biez Arkadiusz 

od 4 – 6 lat                1.  Cisowski Sebastian 

   2. Jabłoński Borys 
   3. Cisowski Darek 

 chłopcy 

od  7 – 9 lat                1. Pajka Alan 

    2. Świerk Łukasz 

    3. Kuzioł Michał 

od 10 – 12 lat             1. Szafrański Bartek 

                                   2. Chruściel Adrian 

    3. Piecuch Mateusz 

od 13 – 16 lat             1. Kotula Marcin 

    2. Długosz Jakub 
    3. Romański Maksymilian 

STRZELANIE 
Juniorki  1. Florek Nadia 

 Juniorzy  1. Pyż Bartłomiej 

   2. Wójcik Dominik 

   3. Palimąka Bartosz 

Kobiety 

             1. Cisowska Izabela 

             2. Długosz Beata  
             3. Jurkowska Małgorzata 

  Mężczyźni 

   1. Klimek Piotr 

   2. Kopeć Mirosław 

   3. Prokop Rafał 

SZTAFETA  RODZINNA 
1.  Cisowski   Dawid, Izabela, Sebastian 

2.  Mackiewicz Jarosław, Izabela, Patryk 

3.  Święch Michał, Katarzyna, Magdalena 

 RZUT      LOTKĄ    RODZINNY                         
1.  Majka Ryszard, Weronika, Agnieszka                                                          

2.  Rerutko   Weronika, Małgorzata, Maciej                                     

3.  Palimąka  Grzegorz, Małgorzata, Bartosz                             

RZUT   DO  KOSZA    RODZINNY             
1. Święch Michał, Katarzyna, Dagmara    

2. Jurkowski Wojciech, Grzegorz, Anna    

3. Rerutko Maciej, Wiktoria, Karolina      

 

Cd ze str nr 2...  - Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na 

stanowiskach pracy na których pomiary tych czynników są prze-

terminowane. Utrzymanie realizacji pomiarów do momentu wybo-

ru i uzyskania pełnej gotowości przez firmę zewnętrzną wybraną 

do realizacji usługi. Informację o realizacji przedstawić na posie-

dzeniu wrześniowej GK BHP - wniosek realizowany. 

W kolejnej części spotkania omówiono nowe wnioski oraz przy-

gotowanie do jesiennego przeglądu warunków pracy. Pracodaw-

ca przypomniał, iż przegląd wiosenny (organizowany przez stro-

nę społeczną) przeprowadzany jest w kwietniu, a przegląd je-

sienny (organizowany przez pracodawcę) we wrześniu. Raz na 

kwartał w przeglądach organizowanych przez Terenowe Komisje 

BHP biorą udział członkowie Głównej Komisji BHP, ze strony 

Pracodawcy i ze strony Społecznej.  

W kolejnym punkcie spotkania omówiono przygotowania do 

„Tygodnia zdrowia”. W oparciu o roczny raport o stanie zdrowia 

załogi przygotowany przez ośrodki medycyny pracy współpracu-

jące z AMP najczęstsze zdiagnozowane problemy zdrowotne 

wśród naszych pracowników to: choroby układu krążenia, nikoty-

nizm (w konsekwencji progresja chorób układu krążenia), zabu-

rzenia metaboliczne (w konsekwencji progresja chorób układu 

krążenia, układu ruchu i oddechowego), choroby układu ruchu 

(zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, dolegliwości przeciążenio-

we), uszkodzenia wzroku i słuchu (głównie wynikające z wieku i 

narażeń z lat poprzednich). Dlatego też hasło tygodnia zdrowia 

to: Rusz się po zdrowie. W poszczególnych oddziałach zaplano-

wano szereg działań by poprawić zdrowie pracowników. 

Kolejny punkt spotkania to pierwsza pomoc i tworzenie Central-

nych Punktów Pierwszej Pomocy. CPPP będą zlokalizowane w 

obiektach straży pożarnej. W tych punktach nastąpi ocena stanu 

zdrowia pracownika. Przypadki „lekkie” będą diagnozowane i 

opatrywane przez kwalifikowanych ratowników medycznych w 

sterylnych warunkach w Centralnym Punkcie Pierwszej Pomocy. 

Jedną z zalet tych punktów będzie brak konieczności długiego 

oczekiwania pracownika na udzielenie pomocy w SOR lub w 

godzinach nocnych, możliwy szybki powrót pracownika na stano-

wisko pracy, zwolnienie do domu lub skorzystanie z konsultacji 

lekarskiej POZ. W przypadku podejrzenia zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracownika natychmiastowy transport na SOR przez 

karetkę AMP. Kolejny punkt to monitorowanie zaleceń PIP, PIS i 

PSP. W ostatnim punkcie poruszono sprawę zamiarów likwidacji 

Stacji Ratownictwa Gazowego w Zakładzie PED Kraków. W trak-

cie burzliwej dyskusji przedstawiono zagrożenia dla pracowników 

jakie niesie ten pomysł. Nie zgadzamy się by produktywność (a o 

niej w tym przypadku mówi dyrekcja) zwyciężyła dobre zasady 

BHP, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Oczekujemy wycofa-

nia się z tego złego dla pracowników pomysłu. Według praco-

dawcy są to jedynie prace koncepcyjne, a rezultaty zostaną 

przedstawione Stronie Społecznej i dopiero wówczas mogą na-

stąpić jakieś rozstrzygnięcia.    K.W. 

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             4 

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 44e mail:  

turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 

kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, mło-

dzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości 

Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i 

Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od 

Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 17 kilometrów. 

Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, kupując JE-

DEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich urządzeń i 

atrakcji, do woli i bez limitu.  

Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i 

scenografią, podzielone są na 4 strefy: Bajkolandia, Strefa familijna, 

Strefa ekstremalna, Water Park. DODATKOWO: 20 gier i zabaw inte-

raktywnych, 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), no-

woczesne kino 7D a dla wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilka 

dedykowanych sklepów. 

CENA BILETU: 

BILET NORMALNY dla dorosłego oraz dzieci powyżej  140 CM – 

122,55/ osoba 

BILET ULGOWY dla dziecka poniżej  140 CM – 75,05/ osoba 

Dzieci do lat 3 cena 0,95zł /osoba 

Bilet jest ważny w sezonie 2019, zgodnie z kalendarzem otwarcia 

parku  (w terminie 20.06 – 27.10.2019 r.) 

Szczegółowa oferta  na stronie internetowej: www.energylandia.pl 

Uprawniony pracownik lub emeryt/rencista ma możliwość jednorazo-

wego zakupu biletów do Energylandii. Uprawniony pracownik lub 

emeryt/rencista może zakupić maksymalnie tyle biletów ile jest upraw-

nionych osób w rodzinie do korzystania z funduszu. Dofinansowanie 

zgodnie z TABELĄ NR 4C – dopłaty z ZFŚS do „wypoczynku po pra-

cy” – dofinansowanie do pozostałych form wypoczynku. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja                              

o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. 

- Bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp.: 

Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mro-

zowa 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 14,. Tel. 12 643-87-42 

 

Zapraszamy do Teatru Ludowego  na komedię pełną pomyłek pt. „Akt 

Równoległy”. Gramy 6.09.19( piątek) i 7.09.19(sobota) o godzinie 

18:00 na Dużej Scenie. Cena biletu to jedyne 25 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewnego wieczoru w małym, zacisznym hoteliku zjawiają się dwie 

pary kochanków i jak zapewne domyślacie się Państwo, każdy z nich 

pełnoprawnego małżonka zostawił w mieście. I w tym momencie ten 

opis właściwie powinien się skończyć, aby nie popsuć Wam zabawy, 

co i tak jest zupełnie niemożliwe! 

https://ludowy.pl/pl/spectacle/akt-rownolegly 

Rezerwacji można dokonać: Telefonicznie – 12 680 21 12/14 

Mailowo – rezerwacja@ludowy.pl 
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