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Towarzystwo Solidarnej Pomocy udostępnia
swoje konto na wpłaty dla ludności Ukrainy
Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla ogłosi-

ło zbiórkę pieniędzy na rzecz obywateli Ukrainy, którzy pomimo
niebezpieczeństw wojny, pozostali w swojej ojczyźnie.

Z myślą o osobach chorych i rannych TSP organizuje własny
transport łóżek i wózków inwalidzkich. Akcja pomocowa kiero-
wana jest do mieszkańców obwodu tarnopolskiego i jest koor-
dynowana przez polskiego księdza z Żytomierza.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty na konto: PKO BP
88 1020 2906 0000 1202 0108 2288 z dopiskiem UKRAINA.

Liczy się każda, nawet niewielka kwota. Za zebrane pieniądze
zakupione będą materiały higieniczne, opatrunkowe oraz żyw-
ność. Wszystkim, którzy odpowiedzą na nasz apel, serdecznie
dziękujemy.

Dodatkowe świadczenie na Święta Wielkanocne
Poniższa informacja dotyczy pracowników korzystających

z obsługi socjalnej prowadzonej przez Hut-Pus w Krakowie.

Dochód na osobę w rodzinie w zł    Wysokość świadczenia w zł

do 3.000,00                                                    600
od 3.000,01 – 6.000,00                                 500

  Powyżej 6.000,00                                                nie przysługuje

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca
obsługi socjalnej na Sanpro Synergy proszony jest o złożenie
wniosku za pośrednictwem aplikacji SocialPartner.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą
przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przed-
stawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie dodatkowego
świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przy-
gotowania pracowników do Świąt Wielkanocnych.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:
1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świad-

czenie:
a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w za-

trudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnie-
ni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świad-
czenie.

b) Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne
złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS
ArcelorMittal Poland w 2022 r.” Dotyczy tylko tych pracowni-
ków, którzy w 2022r. jeszcze nie złożyli ww. informacji/profilu lub
dane w informacji/profilu uległy zmianie.

c) W przypadku pracowników z Krakowa - wniosek o przyzna-
nie świadczenia należy złożyć w terminie od 14.03.2022 r. do
29.04.2022 r. w Hut-Pus, przede wszystkim za pomocą poczty
elektronicznej, na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl (wzór
wniosku dla Hut-Pus S.A. do pobrania w HRapce, jak również na
na stronie krhhts.pl w plikach do pobrania).

d) Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.
2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:

ArcelorMittal wstrzymał pracę huty w Krzywym Rogu
W ubiegły czwartek rozpoczęto proces wygaszania wielkich

pieców huty w Krzywym Rogu. Zarząd ArcelorMittal stwierdził,
że to decyzja konieczna. W przekazanej decyzji czytamy:

> Firma ArcelorMittal podjęła decyzje o wstrzymaniu pracy
huty w Krzywym Rogu z myślą o bezpieczeństwie pracowników
i aktywów.

> Jeszcze do niedawna praca huty była spowolniona do tech-
nicznego minimum (do ok. 1/3 poziomu produkcji).

> Rozpoczął się proces wygaszania wielkich pieców w Krzy-
wym Rogu, który potrwa od 7 do 10 dni.

Nie podano nowych informacji na temat działalności wydo-
bywczej koncernu. Wcześniej poinformowano o zamknięciu ko-
palń głębinowych. W Ukrainie koncern ma zarówno głębinowe
jak i odkrywkowe kopalnie rudy żelaza.

Wyższe wynagrodzenie za luty
Dla przypomnienia informujemy, że zgodnie z zapisami zawar-

tymi w Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.
z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie
wzrostu płac w roku 2022, wypłata za miesiąc luty br. zostaje
powiększona o:

1. nagrodę uzupełniającą (tzw. za styczeń) – 321 zł
2. wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników ob-

jętych ZUZP – 300 zł
3. nagrodę okolicznościową – 500 zł.

Zniesienie nakazu noszenia maseczek na zewnątrz
Biuro BHP informuje o zniesieniu nakazu noszenia maseczek

w przestrzeni otwartej na terenie ArcelorMittal Poland, o co od
kilku tygodni zabiegały związki zawodowe.

Zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki nadal obowiązuje:
> wewnątrz pomieszczeń, gdy znajduje się w nich więcej niż

jedna osoba (z wyłączeniem stołówek w trakcie konsumpcji)
> w częściach wspólnych budynków i zakładów (np. koryta-

rze, aneksy kuchenne)
> w transporcie autobusowym na terenie ArcelorMittal Poland
> w transporcie samochodowym na terenie ArcelorMittal Po-

land, jeśli jedziemy z pasażerami. Przypominamy, że limity osobo-
we w środkach transportu pozostają niezmienne zgodnie z aktu-
alnym wydaniem Procedury dot. zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

Cały czas pamiętajmy, że pandemia nadal trwa i musimy za-
chować czujność. Dlatego tak ważny nadal jest dystans, dezyn-
fekcja oraz zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek w za-
mkniętych przestrzeniach.
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Zebranie Przewodniczących
W poniedziałek rano odbyło się (za pomocą aplikacji Teams)

cotygodniowe zebranie Zarządu KRH z przewodniczącymi z huty
i spółek. Na początku przewodniczący Kielian podał najświeższe
informacje uzyskane podczas spotkania z Wojciechem Koszutą,
dyrektorem zarządzającym Jakości i Oddziału Wyrobów Płaskich
w ArcelorMittal Poland. Dyrektor poinformował, w jaki sposób
wojna na Ukrainie wpływa na bieżącą produkcję AMP, głównie tą
surowcową. Powiedział, że z uwagi na przerwanie produkcji w
Krzywym Rogu władze ArcelorMittal Poland starają się zapewnić
dostawy rudy z innych kierunków niż Ukraina, m.in. z Brazylii. To
samo dotyczy slabów czy innych elementów, które teraz będzie-
my sprowadzać z Zachodu. Według ostatnich doniesień, zakłady
w Krzywym Rogu muszą się mierzyć z gwałtownym spadkiem
liczby pracowników, albowiem mężczyźni w wieku poborowym
zostali wcieleni do wojska.

Mimo tych wszystkich problemów, w polskich hutach produkcja
idzie planowo, ruda dowożona jest na czas, także inne komponen-
ty potrzebne do produkcji, w tym produkcji blach walcowanych
na zimno. Jeśli chodzi o walcownię gorącą to problemy z dostawa-
mi jej nie dotyczą. Dyrektor Koszuta potwierdził, że nie ma powodu
do obaw, jeśli chodzi o obłożenie zamówieniami na marzec.

W tym roku w krakowskiej hucie w obszarze płaskim 26 osób
nabywa uprawnienia emerytalne. Można się spodziewać, że będą
potrzebne osoby na ich miejsce. Krakowskie związki domagają
się, aby w pierwszej kolejności brać pod uwagę pracowników
dojeżdżających do Dąbrowy Górniczej.

Kolejnym relacjonowanym przez Władysława Kieliana spotka-
niem było wtorkowe (1.03) spotkanie związkowej „szóstki” z praco-
dawcą. Związkowcy otrzymali między innymi informacje na temat
złożonych wniosków o wypłatę bonusa covidowego (zgłoszenia
tylko od osób zaszczepionych) oraz oświadczeń pracowników, któ-
rzy chcą korzystać z posiłków regeneracyjnych.

W niektórych spółkach nie skończyły się jeszcze negocjacje
płacowe. Dość opornie idzie to w Tabularze, ale miejmy nadzieję,
że zarząd spółki, aby nie prowokować niepokojów  wśród załogi,
zrewiduje swoje stanowisko. W Refractories, jak zapewnił dyr.
Stanisław Ból, do końca marca rozmowy powinny się zakończyć
podpisanym porozumieniem. Podobno w miarę szybko posuwają
się do przodu negocjacje w AMDS, na co zresztą liczą pracowni-
cy tej spółki. Niestety w wymienionych spółkach nie wprowa-
dzono, jak dotąd, bonu covidowego na wzór AMP.

Związkowcy z niecierpliwością czekają na Plan zatrudnienia w
2022 roku. Na jego podstawie związki zawodowe będą mogły od-
nieść się do polityki zatrudnieniowej w firmie. Ze strony związko-
wej po raz kolejny padło pytanie o pracowników z interimów - ilu
z nich przejdzie do huty i w jakim czasie? Interesowało ich też
rozwiązanie problemu pracowników, którzy składają wypowie-
dzenia z pracy. HR zapowiedział wydanie zarządzenia, które bę-
dzie regulowało postępowanie służb pracowniczych w przypad-
kach indywidualnych wypowiedzeń, aby poznać przyczynę ta-
kiej decyzji. Zaznaczmy, że nie zawsze powodem wypowiedzenia
są przyczyny finansowe.

Z uzyskanych informacji wynika, że w 2022 r. zmiany w obsza-
rze zatrudnienia obejmą 108 osób w całym AMP, przy czym nie
będą one dotyczyły zwolnień. W tej grupie są m.in. 22 osoby,
które od początku roku odeszły na świadczenia, kolejne 3 z naby-
tymi uprawnieniami emerytalnymi, 2 osoby przeznaczone do alo-
kacji, 11 osób (w tym 6 z Krakowa) odchodzących na E-48 oraz
17osób (w tym 16 z Krakowa), które mają uprawnienia FEB.

Podczas tego samego spotkania dyr. Łukasz Skorupa przekazał
dane na temat oszczędności uzyskanych dzięki realizacji kluczo-

wych zadań z zakresu transformacji w minionym roku. Do tych
zadań zaliczył m.in. zlikwidowanie 30 km torów, wycofanie loko-
motyw i złomowanie wagonów, wprowadzenie automatycznych
linii pakowania w Świętochłowicach i Krakowie itd. Tytułem
poczynionych zmian uzyskano znaczne oszczędności (jednora-
zowe w wysokości 55,4 mln zł i powtarzalne na kwotę 47,8 mln
zł). Zaoszczędzone kwoty są sukcesywnie przekazywane na re-
monty. Również w tym roku wprowadzane będą kolejne projek-
ty oszczędnościowe.

Po wysłuchaniu relacji Władysława Kieliana z obu spotkań,
w których uczestniczył, głos zabierali kolejni przewodniczący.
W trakcie dyskusji Janusz Klimaszewski nadmienił o grupie pra-
cowników z Krakowa, którzy dojeżdżają do Dąbrowy, a chcieli-
by powrócić do krakowskiego oddziału. Ten temat wciąż po-
wraca podczas spotkań z pracodawcą, ale natrafia na pewien
opór. Problem w tym, że dany pracownik musi mieć jednocze-
śnie zgodę przełożonego z Dąbrowy Górniczej i zgodę z Krako-
wa. Pracownik odchodzący z oddziału dąbrowskiego musi być
podmieniony kimś, kto przejmie jego obowiązki, a to wymaga
czasu na przeszkolenie.

Beata Suder poinformowała o ustaleniach Komisji Socjalnej,
w tym o przyznaniu bonów świątecznych (patrz 1 str. biuletynu).
Wystosowano wniosek, aby dla bezpieczeństwa zrezygnować
z wyjazdów zagranicznych w kierunku wschodnim. Od maja
będzie obowiązywać nowa umowa odnośnie kart Multisport i
wejdą nowe zasady, o czym pracownicy będą powiadomieni.

Czesław Bujak zdał krótkie sprawozdanie z posiedzenia Rady
Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, która m.in. dokona-
ła rozliczenia za rok ubiegły i przyjęła preliminarz na rok 2022.
W jednej z kilku podjętych uchwał wyrażono zgodę na przeka-
zanie środków na rzecz Biegu Memoriałowego im. B. Włosika.
Przedstawiciele zrzeszonych w Sekcji przedsiębiorstw poinfor-
mowali o wynikach negocjacji płacowych w swoich firmach.

Andrzej Gębara uzupełnił tę wypowiedź informacją o tym, że
Rada Sekcji zaplanowała kolejne spotkanie w Hucie Kościusz-
ko w Chorzowie, gdzie znajduje się Muzeum Hutnictwa. Jest to
miejsce, do którego warto wybrać się z wycieczką. Może uda się
taką zorganizować w tym roku, bo sezon wycieczkowy dopiero
się rozkręca. Np. niedawno odbył się z sukcesem kulig zorgani-
zowany przez związkowców z BWZ i PED.

Paweł Orzeł zadał pytanie, co dzieje się w sprawie pracowni-
ków IT, którzy w Załączniku nr 1 mieli być osobno uwzględnie-
ni, a teraz realizacja tego dokumentu została przeniesiona na
2023 r. Przewodniczący KRH zapewnił, że sprawa nie została
odłożona ad acta, bo w najbliższym czasie związkowcom zosta-
nie przedstawiona tabelka obejmująca tę grupę pracowników.

Ostatnim ważnym tematem odnotowanym na zebraniu prze-
wodniczących były tegoroczne wybory w Społecznej Inspekcji
Pracy. Mówił o tym Andrzej Grabski pełniący funkcję ZSIP. Po-
informował ponadto o wznowieniu, po obostrzeniach covido-
wych, wiosennych przeglądów BHP.

Z ostatniej chwili
Wczoraj tj. 8 marca w spółce Kolprem zebrała się Zakładowa

Komisja Świadczeń Socjalnych, która jak zwykle rozpatrywała
zapomogi oraz oferty biur podróży na 2022 r. Jednak najważniej-
szym, bo też najbardziej oczekiwanym punktem obrad było przy-
znanie dodatkowego świadczenia pieniężnego na święta wiel-
kanocne dla uprawnionych pracowników spółki.

Szczegółowa informacja będzie dostępna w wewnętrznych
komunikatach Kolpremu, które ukażą się wkrótce.
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Informujemy, że w dniu 1 marca br. oddano do użytku sto-
łówkę mieszcząca się w budynku Laboratorium (obiekt 133).

Zapewne pracownicy pamiętają, iż pierwotny termin reali-
zacji inwestycji określony został na dzień 30.04.2019 roku.
Niestety ze względu na wprowadzone oszczędności m. in. z
powodów covidowych, a także problemy dotyczące wypo-
sażenia stołówki w specjalistyczny sprzęt, przedłużyły otwar-
cie aż o trzy lata. Ostateczne porozumienie pomiędzy AMP
S.A. i HUT-PUS S.A. zakończyło oczekiwania przyszłych
konsumentów.

Wejście na stołówkę jest tylko od strony dziedzińca bu-
dynku laboratorium.

Stołówka czynna jest do południa od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach: od 8:00 do 14:45;

przerwa techniczna: od 11:00 do 11:30.
Kontakt telefoniczny: 12 643-87-20.

Stołówka w budynku Laboratorium uruchomiona

Nowy program ubezpieczeniowy PZU
Dział HR przypomina, że od 1 marca 2022 funkcjonuje nowy Pro-

gram ubezpieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA.
Jednocześnie zachęca do skorzystania z nowej, szerszej oferty i do -
możliwie szybkiego - złożenia deklaracji, w celu zachowania ciągło-
ści ubezpieczenia. Z tego powodu HR informuje:

Żeby skorzystać z nowego ubezpieczenia od 1.04.2022 należy
złożyć deklarację w wersji papierowej lub elektronicznej  najpóź-
niej do 23. 03.2022 r.

Specjalnie dla Państwa pracownicy PZU ŻYCIE SA będą pełnić
dyżury informacyjne:

* w AMP Oddział Kraków
w każdy poniedziałek i wtorek  marca w godzinach 12:00 – 15:00

w budynku LTT pok. 27 na parterze.
W przypadku chęci przystąpienia do programu za pomocą trady-

cyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej wypełnienie oraz prze-
kazanie odpowiednio do:

1. Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.
2. Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach.
3. Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do

przekazywania poczty wewnętrznej.
Poza ww. miejscami deklaracje przystąpienia są również dostępne

w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicieli PZU Życie (pod-
czas dyżurów można również wypełnić deklarację).

Aby przystąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, należy za-
cząć od wypełnienia formularza danych osobowych, który znajdą
Państwo pod linkiem: https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl   

Uwaga! – formularz wypełnia tylko pracownik. Członkowie rodzi-
ny nie wypełniają  formularza.    

Bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza:
* prawidłowo wybrać oddział AMP, w którym się pracuje;
* wypełnić i wysłać go tylko jeden raz;
* podać adres e-mail i numer telefonu.
Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu,

zostanie wysyłany e-mail (w ciągu ok. 3 dni) z zaproszeniem
do założenia konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny
przez 72 godziny. Na dany adres mailowy można założyć tyl-
ko jedno konto mojepzu! Np. jeżeli małżonkowie mają jeden
wspólny adres mailowy, to na ten adres będzie mogła zało-
żyć konto tylko jedna osoba.

Deklaracja papierowa
Bardzo ważne, aby przy wypełnianiu deklaracji:
* nie uzupełniać rubryki III - Partner życiowy, jeżeli pra-

cownik ma formalnego małżonka,
* Rubrykę III „Partner życiowy” wypełnia tylko osoba,

która funkcjonuje w związku nieformalnym.  
Apelujemy o jak najszybsze składanie nowych deklaracji. 

Czwartkowe nabożeństwo „za Ojczyznę”
W dniu 3 marca br. w kościele św. Maksymiliana Marii

Kolbego w Mistrzejowicach odbyła się Msza św. za Ojczy-
znę poświęcona pamięci ks. Kazimierza Jancarza w 29 roczni-
cę Jego śmierci (25 marca). To ks. Kazimierz w 1982 r. zapo-
czątkował tradycję czwartkowych nabożeństw „za Ojczyznę”.
Uroczysty charakter nabożeństwa podkreśliła obecność

Negocjacje płacowe w Tubular Products Kraków Sp. z o.o.
W dniu 7 marca br. w Tubular Products Kraków Sp. z o.o. odbyło

się spotkanie z przedstawicielami Organizacji Związkowych działają-
cych w ArcelorMittal Poland S.A. Stronę pracodawcy reprezento-
wał m.in. członek zarządu Rene Fabik natomiast organizacje związko-
we Władysław Kielian, Krzysztof Wójcik, Jacek Krewniak, Leszek
Baran oraz Jan Rozwadowski. Rozmowy dotyczyły przede wszyst-
kim negocjacji placowych na 2022 rok. Strony zgodnie postanowiły
zaproponować wspólnie stanowisko w celu uzyskania akceptacji
wynegocjowanych warunków porozumienia w zakresie wzrostu płac
w roku 2022 na szczeblu korporacyjnym. Na podstawie zgodnego
stanowiska Stron ustalono poniższe zapisy:

1. Wzrost płac zasadniczych pracowników objętych ZUZP w
łącznej kwocie 320 zł z przyjęciem podziału 270 zł dla wszystkich
pracowników objętych ZUZP oraz kwota 50 zł na pracownika z prze-
znaczeniem na indywidualny wzrost plac zasadniczych wg decyzji
CEO w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce

2. Nagroda wyrównawczo-inflacyjna w kwocie 600 zł na pracow-
nika w jednej części, wraz z wynagrodzeniem za miesiąc w którym
zostaną wprowadzone zmiany stawek płacy zasadniczej

3. Nagroda za nadzwyczajny wkład pracy w kwocie 1000 zł. Wy-
płacona w 2022 roku w podziale na dwie równe części (płatność w 2
etapach)

4. Nagroda EBITDA w kwocie 400 zł. Nagroda za wynik EBITDA
w roku 2022 w podziale na 2 równe części (płatność w 2 etapach).

Szczegółowe ustalenia dotyczące treści porozumienia płacowego
w roku 2022, m.in. terminy płatności zostaną uregulowane przez stro-
ny na etapie podpisywania porozumienia. Dodatkowo uzgodniono,
że zgodnie z polityką określoną przez segment AMDS szczegóły
dotyczące Bonusu Covidowego zostaną przekazane po konsultacji
z AMDS.

dokończenie na str. 4
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HFOZiPS zaprasza na badania w Krakowie
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej za-

prasza do udziału w akcji 1000 bezpłatnych badań kreatyniny.

Światowy Dzień Nerek

Hutnicza Fundacja Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza do
udziału w akcji 1000 bezpłatnych badań kreatyniny w kierunku
PChN, które można będzie od 10 marca 2022 r. wykonać w 15 punk-
tach pobrań Diagnostyki na terenie Krakowa – infolinia 799 399 361.

Adresy:
Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, ul. Olszańska 5,  Al. Pokoju 4, ul.

Komorowskiego 12,  Pl. Szczepański 3, os. Kolorowe 21, ul. Rusz-
nikarska 17,  ul. Wolska 1, ul. Miłkowskiego 23, ul. Kijowska 12/
wejście od Lea/, ul. Stojałowskiego 6 lok.15, ul. Daszyńskiego 12,
os Na Skarpie 6,  ul. Modrzewiowa 22, ul. Ks. Józefa 20.

Od jakiegoś czasu dziennikarze i sami internauci ostrzegają
innych użytkowników sieci przed rosyjskimi trollami, którzy w
rozsyłanych fake newsach szerzą dezinformację i podsycają
nienawiść do narodu ukraińskiego, a także podważają zasad-
ność udzielanej im pomocy. Na polskim Instagramie pojawiły
się konta podszywające się pod lokalne serwisy, jak np. „kra-
ków_online”, będące tubą rosyjskiej propagandy (wspomnia-
ne konto jest założone na maila w domenie .ru).

Kremlowskie konta na polskim Instagramie

XXV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidar-
ność” AMP S.A. - Kraków odbędzie się w czwartek 24
marca 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Hut-
Pusu, ul. Mrozowa 1.

Nabór do przedszkoli ArcelorMittal Poland
Uprzejmie informujemy, że do 31 marca prowadzony jest na-

bór dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przed-
szkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Po-
ciech w Krakowie.

* Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN,
codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć
muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, nauko-
wych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ru-
chu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Mon-
tessori, koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa,
opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udzia-
łem dzieci jako aktorów.

* Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z
grupy ArcelorMittal ok. 380 zł., dzienna stawka za wyżywienie
ok. 14,5 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

* Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy
społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal
Poland dodatkowo ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
* Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,

tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail: rowne-przedszkola-
ki@eduges.pl 

* Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel.
kom. 668-024-681 lub 696-507-756, e-mail: przedszkole.amp@e-
duges.pl

Spotkanie informacyjne w przedszkolach:
17 marca o godz. 12:00 i 16:00 (prosimy o telefoniczną lub

mailową rejestrację).
 Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci-

.pl/ znajdą Państwo:
* szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto

może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka;
* dokumenty rekrutacyjne do pobrania.
Fundacja Nasze Dzieci

pocztów sztandarowych, wśród których tradycyjnie nie zabra-
kło sztandaru Komisji Robotniczej Hutników w asyście Janu-
sza Klimaszewskiego, Krzysztofa Kantora oraz Jerzego Zbo-
cha. Jak zawsze po zakończeniu mszy uczestniczący w nabo-
żeństwie  udali się do dolnego kościoła, gdzie po krótkiej mo-
dlitwie złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Jego pamięci. W
imieniu hutniczej „Solidarności” wiązankę złożyli przewodni-
czący Władysław Kielian oraz wiceprzewodniczący Roman
Wątkowski.

Ostatnio na ten temat głos zabrał szef polskiego rządu.
- To bardzo charakterystyczne, jak działa propaganda Putina w

Polsce. Mają dziesiątki tysięcy kont. O kilkaset razy wzrosła liczba
tak zwanych fake newsów - powiedział w minioną sobotę premier
Morawiecki. - Rosjanie, jak wcześniej sowieci, w tej propagandzie,
w tym fałszu, w tym kłamstwie są sprawni.

- Uważajmy na to. Strzeżmy się, blokujmy tego typu działania,
działajmy solidarnie - zaapelował premier.

cd. ze str. 3 Czwartkowe nabożeństwo „za Ojczyznę”


