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Kraków

Wybory Związkowe na kadencję 2023 – 2028
W ubiegłym tygodniu w kolejnym Okręgu Wyborczym, tj.

na Walcowni Gorącej, zakończono wybory związkowe na ka-
dencję 2023 – 2028.

Poniżej nazwiska wybranych osób z BWG + BTL-2:
Przewodniczący: Kukułka Janusz,
Zarząd: Kozak Tomasz, Manijak Wiesław i Strzebak Jan.
Delegaci na WZD MOZ: Kukułka Janusz, Kozak Tomasz i

Manijak Wiesław.
Wybory odbyły się już w 15 z 20 Okręgów Wyborczych.
Do tej pory wybrano 39 spośród wszystkich 62 delegatów.
Obecnie trwają wybory lub przygotowania do nich w pozo-

stałych pięciu Okręgach Wyborczych i są to: KOLPREM, Ko-
mórki Dyrekcyjne, Koksownia, AM Distribution Solutions oraz
Koło Emerytów i Rencistów. W miarę postępujących wybo-
rów w pozostałych 5 Okręgach Wyborczych o ich wynikach
będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Główna Hutnicza Komisja Wyborcza podjęła decyzję o ter-
minie wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ
„Solidarność” AMP S.A.- Kraków na dzień 9 marca 2023 r.
(czwartek).

Przewodniczący GHKW Andrzej  Gębara

38. (40.) Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej
W niedzielę 22 stycznia odbyła się 38., a ściśle mówiąc 40.

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sanktuarium Matki Bożej Szka-
plerznej i grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej w 160.
rocznicę Powstania Styczniowego. Jak co roku pielgrzymka
była okazją oddania hołdu św. Rafałowi Kalinowskiemu - kar-
melicie, byłemu powstańcowi i zesłańcowi na Syberię u Jego
grobu, który znajduje się w tym Sanktuarium.

Ze względu na pandemię COVID w ostatnich dwóch latach
pielgrzymka miała charakter duchowy tj. w tym terminie odby-
ły się wspólne modlitwy w parafiach Mistrzejowickiej i na Szkla-
nych Domach. Dlatego główny koncelebrant niedzielnej piel-

grzymki w Czernej, proboszcz o. Augustyn Spasowicz, Duszpa-
sterz Hutników z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej uznał,
że należy ostatnie dwa lata wliczyć jako odbyte pielgrzymki. W ten
sposób przyszłoroczna pielgrzymka będzie nie trzydziestą dzie-
wiątą a czterdziestą pierwszą.

Wśród ośmiu koncelebransów, oprócz ojców karmelitów, zna-
leźli się: ks. Władysław Palmowski - przedstawiciel arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz ks.
Jan Latowski z kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mi-
strzejowicach.

Po mszy św., w imieniu organizatora pielgrzymki Komisji Robotni-
czej Hutników, słowa podziękowania skierował do uczestników piel-
grzymki oraz duchownych przewodniczący Roman Wątkowski.

- Jak co roku przybywamy przed Oblicze Matki Bożej Szkaplerz-
nej i do grobu św. Rafała Kalinowskiego, by wspólnie podzięko-
wać za wszelkie otrzymane łaski. By przeprosić za odstępstwa od
wiary i wyprosić dla ludzi pracy i ich rodzin łaskę odkupienia.
Pragniemy również oddać hołd powstańcom, w 160. rocznicę Po-
wstania Styczniowego, walczącym o wolność i niepodległość Pol-
ski, więzionym, zesłanym i zamordowanym na Syberii – powiedział
przewodniczący KRH.

Jak zawsze uroczystość uświetniła obecność pocztów sztanda-
rowych: Komisji Robotniczej Hutników (w składzie: Janusz Klima-

szewski, Krzysztof Kantor, Krzysztof Chorążewicz),
NSZZ „Solidarność” Walcowni Zimnej (Adam Kmita,
Leszek Chruścik, Józef Bobela), Zarządu NSZZ „Soli-
darność” Regionu Małopolskiego, Duszpasterstwa
Hutników ze Szklanych Domów, Duszpasterstwa Lu-
dzi Pracy z Mistrzejowic.

Po nabożeństwie orszak pielgrzymów poprzedzony
przez poczty sztandarowe podążył na przyklasztorny
cmentarz, by wspólnie pomodlić się przy grobach za-
konników. Tutaj też mieliśmy możliwość zapoznać się
z wielu wspaniałymi życiorysami pochowanych braci.
Tradycyjnie pielgrzymkę zakończyło wspólne kolę-
dowanie oraz bigos spożyty w Sali konferencyjnej.
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Ważne informacje

Ubezpieczenie zdrowotne PZU
Jak informuje Dział HR z dniem 1 lutego 2023 r. wzrasta

cena ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA funk-
cjonującego w Spółce AMP S.A.

Nowa wysokość składki za Pakiet KOMFORT wynosić bę-
dzie 37,40 zł, z czego 95%, tj. 35,50 zł zapłaci pracodawca, a
1,90 zł zapłaci pracownik (o 0,50 zł więcej w stosunku do do-
tychczasowej kwoty uiszczanej przez ubezpieczonego pra-
cownika).

Decyzją PZU Życie S.A. wzrastają także ceny innych Pa-
kietów, które pracownik może wybrać, dopłacając różnicę
pomiędzy danym Pakietem, a Pakietem KOMFORT.

Szczegółowe informacje na temat przyczyn wzrostu cen
OPIEKI MEDYCZNEJ oraz nowe ceny wszystkich dostęp-
nych Pakietów zawiera załącznik opracowany przez PZU Życie,
którego treść przytaczamy obok.

UWAGA!
Jeżeli pracownik do dnia 31.01.2023 r. nie zgłosi rezygnacji z

Programu OPIEKA MEDYCZNA, zmiana składki  nastąpi au-
tomatycznie z dniem 01.02.2023 r.

W przypadku rezygnacji z OPIEKI MEDYCZNEJ po tym
terminie, powyższe zostanie zrealizowane w miesiącu następ-
nym po dokonaniu rezygnacji.

Ewentualną rezygnację z OPIEKI MEDYCZNEJ należy
składać:

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza:
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie Arcelor-

Mittal Poland S.A.) w Dąbrowie Górniczej al. Piłsudskiego 92
(budynek Unitechu)

tel. 32 794 59 96, godz. 7-15.
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków:
POLISHUT Sp. z o.o. Biuro obsługi PZU Życie:
ul. Mrozowa 1 pok. 28
31-752 Kraków
tel. 788 655 124
tel. 788 523 796
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice:
ul. Powstańców Śląskich 1
Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w nowym biu-

rowcu,  pok. nr 4,
Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.
Grażyna Waloszek
tel. 666 880 908
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Świętochłowice oraz

Huta Królewska w Chorzowie:
Pracownicy mogą składać rezygnacje do „skrzynek PZU”

umieszczonych:
- Huta Królewska, Biuro Dyspozytora, budynek dyrekcji,

pokój nr 1
- Oddział Świętochłowice, kadry, pok. nr 1
Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE S.A.
Katarzyna Teleśnicka-Kapica
tel. 666 880 904
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Sosnowcu
Oddział Sosnowiec ul. Niwecka 1.
Oznakowana „skrzynka PZU” umieszczona w Budynku

Ochrony i Kadr, 1 piętro – przed wejściem do kadr.
Informacji udziela pracownik PZU ŻYCIE SA
Agnieszka Malinowska-Baszczyńska
tel. 601 848 919

Zebranie przewodniczących z 23 stycznia 2023 r.

Roman Wątkowski zdał relację z posiedzenia ZKK ZOK, które
odbyło się w formie telekonferencji w dniu 20 stycznia. Wśród te-
matów poruszanych na posiedzeniu był stan zaawansowania ne-
gocjacji płacowych z pracodawcą na rok bieżący. Następne tury
rozmów z pracodawcą zaplanowane zostały na ten tydzień w Dą-
browie Górniczej.

Kolejny temat, nad którym pochylili się członkowie ZKK doty-
czył posiedzenia prezydium i sesji plenarnej Europejskiej Rady Za-
kładowej AM. Relację z ERZ przedstawili koledzy Jakub Słomczyń-
ski, Andrzej Grabski oraz Andrzej Uglorz. Informacje o zakończeniu
wyborów w SIP na poziomie AMP S.A. przekazali Andrzej Grabski i
Mirosław Nowak. Wzorem lat ubiegłych funkcja Zakładowego SIP
w AMP S.A., zgodnie z zawartym porozumieniem, pełniona jest
naprzemiennie po dwa lata przez zakładowych SIP z oddziałów kra-
kowskiego i dąbrowskiego. Są nimi: Andrzej Grabski z Krakowa,
który pełnić będzie tę funkcję przez pierwsze dwa lata, a przez na-
stępne dwa lata Mariusz Pietruszka z Dąbrowy Górniczej.

Przew. ZKK Lech Majchrzak poinformował, że w związku ze zbli-
żającym się remontem wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej,
a także planowaną dekarbonizacją w AMP S.A. związki zawodowe
przygotowują umowę społeczną na okres prowadzenia dekarboni-
zacji. Celem umowy jest zagwarantowanie pracownikom ogólnopo-
jętego bezpieczeństwa socjalnego w okresie wprowadzanych zmian.
Według dostępnych nam informacji HR jest gotów do wprowadze-
nia takiej umowy. O postępach prac w tym zakresie będziemy infor-
mować na bieżąco. Na zakończenie ZKK podjęło uchwałę o za-
twierdzeniu realizacji budżetu Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej NSZZ „Solidarność” AMP S.A. w 2022 roku oraz o przyjęciu
budżetu na rok 2023. Sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego
budżetu oraz propozycję budżetu na rok bieżący przedstawił skarb-
nik ZOK Wiesław Zając.

W dalszej części zebrania przewodniczący nawiązali do przebie-
gu negocjacji płacowych, podtrzymując opinię, że należy w sposób
zdecydowany żądać znaczących podwyżek. Co do dopłat do posi-
łków regeneracyjnych, to przewodniczący rozumieją, że zmiany w
zapisie ZUZP są trudne do wprowadzenia. Dlatego nowa propozy-
cja strony społecznej o zawieszeniu zapisu mówiącego o dopłacie
przez pracowników do posiłków regeneracyjnych wydaje się naj-
bardziej logicznym wyjściem.

Na koniec przewodniczący KRH odniósł się do zmian w wysoko-
ści składki na ubezpieczenie zdrowotne PZU. Pracownicy, którzy
korzystają z pakietu KOMFORT obowiązującego w AMP, po do-
płacie ze strony pracodawcy, będą płacili tylko o 50 gr więcej, wy-
daje się więc, że nie będzie to dla nich stanowiło dużego problemu.

W innej sytuacji są pracownicy, którzy wykupili wyższe zakresy
ubezpieczenia bądź też ubezpieczają dodatkowo członków swoich
rodzin. W ich przypadku nowe opłaty są większe, co wynika z ta-
belki w ulotce PZU, której treść zamieszczamy na stronie obok.
Decyzja odnośnie akceptacji składki lub jej nie akceptacji należy do
każdego pracownika indywidualnie. Przed podjęciem decyzji prosi-
my o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu wysłanego przez
Dział HR oraz z treścią ulotki wydanej przez PZU. W razie wątpliwo-
ści należy dzwonić pod numery telefonów podanych w komunika-
cie HR.

Ta sama informacja o zmianach w wysokości składek na ubezpie-
czenie zdrowotne w PZU, z którą czytelnicy biuletynu mogą się
zapoznać na stronie 2 i 3, została rozesłana drogą elektroniczną do
osób otrzymujących e-paski (AM Poland E-Paski). Ci pracownicy
mogą się z nią zapoznać z komunikatu przesłanego na ich telefony
komórkowe.
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Treść ulotki wydanej przez PZU
1 lutego 2023 r. mija szósta rocznica funkcjonowania w ArcelorMittal Poland S.A.

ubezpieczenia zdrowotnego – OPIEKA MEDYCZNA.
Dziękujemy Ci za zaufanie i powierzenie nam tak ważnej sprawy, jaką jest Twoje zdrowie. Na bieżąco staramy się zapewnić Ci

usługi medyczne i obsługę na jak najwyższym poziomie. Dlatego, w trosce o utrzymanie jakości dostosowaliśmy składkę za
ubezpieczenie zdrowotne do cen, które obowiązują obecnie na rynku usług medycznych.

Uprzejmie informujemy, że w rocznicę polisy ulegają zmianie składki za poszczególne zakresy Opieki Medycznej.

O ile wzrośnie Twoja składka?

Zakres

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

nowa wysokość składki    składka opłacana przez pracownika     składka finansowana przez pracodawcę

        37,40 zł                                               1,90 zł                                                              35,50 zł

       59,80 zł                                               24,30 zł                                                              35,50 zł

       94,50 zł                                               59,00 zł                                                              35,50 zł

W dniu 25 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
Centralnego w temacie tegorocznych podwyżek płac. Strona praco-
dawcy oraz związkowcy przedstawili swoje skorygowane propozy-
cje wzrostu płac, na które składają się: wzrost płac zasadniczych
pracowników objętych ZUZP (dotyczy wszystkich pracowników
AMP) oraz wzrost płac indywidualnych dla pracowników objętych
ZUZP z podziałem: a/ wg decyzji dyrektora generalnego, b/ wg po-
działu na komórki organizacyjne. Dodatkowo negocjacje obejmują
nagrodę za wkład pracy, nagrodę dodatkową, nagrodę EBITDA i
nagrodę wyrównawczą. Strona społeczna jest przekonana, że wzrost
płac zasadniczych pracowników jest najważniejszym elementem
negocjacji. Dotychczasowa propozycja przedstawiona przez praco-
dawcę zakłada wzrost o 400 zł/pracownika.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki ekonomiczne,
wzrost płac w innych sektorach gospodarki, a także ostatni
wzrost najniższego wynagrodzenia powodują, że propozy-
cja pracodawcy jest nie do zaakceptowania przez nasz Zwią-
zek. Członkowie Zespołu Centralnego uzgodnili, że styl ne-
gocjacji narzucony przez stronę pracodawcy w praktyce
wyczerpuje możliwość konstruktywnego dialogu. Wobec
tego strona związkowa podjęła decyzję o zwróceniu się do
najwyższych władz Spółki z wnioskiem o włączenie się w
proces negocjacyjny. Powrót do rokowań zależeć będzie
od stanowiska pracodawcy. Brak porozumienia będzie skut-
kował podjęciem decyzji o przeprowadzeniu akcji protesta-
cyjnych.

Dlaczego podnosimy składkę?
Dzięki podniesieniu składki możemy:
utrzymać i nawiązywać współpracę z renomowanymi placówkami, które gwarantują wysoką jakość usług – uwzględniając

zmiany w cennikach usług naszych dostawców,
kontynuować rozwój sieci medycznej i zapewniać pacjentom dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia,
utrzymać i zatrudniać doświadczony personel medyczny, cieszący się zaufaniem pacjentów.
Nasza decyzja o zmianie wysokości składek jest podyktowana troską o najwyższą jakość opieki medycznej, a co za tym idzie o

zdrowie naszych Klientów. Wierzymy, że spotka się to z Twoim zrozumieniem.
WAŻNE! Zmiana składki nastąpi automatycznie, jeżeli nie zgłosisz rezygnacji.
Akceptacja składki nie wymaga od Ciebie podpisywania nowej deklaracji ubezpieczeniowej.
Warunkiem dalszego funkcjonowania ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA jest utrzymanie minimum 80 proc.

aktualnie ubezpieczonych.
Dlaczego warto być z nami:
- gwarantujemy dostępność lekarzy – konsultacje lekarskie realizujemy w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpie-

czenia (OWU) – 5 dni roboczych specjalista, 2 dni robocze lekarz pierwszego kontaktu,
- mamy rozbudowaną sieć placówek medycznych w całej Polsce – z naszej opieki medycznej można skorzystać w ponad 600

miastach (również powiatowych), nawet podczas delegacji czy urlopu,
- ograniczamy formalności do minimum – nie wymagamy skierowań na konsultacje lekarskie,
- honorujemy skierowania na badania diagnostyczne wystawione przez lekarzy spoza sieci PZU,
- dostosowujemy się do trudnych sytuacji (np. pandemii) i potrzeb pacjentów – oferujemy telekonsultacje, wystawiamy e-

recepty i e-skierowania,
- umożliwiamy samodzielne umawianie i odwoływanie wizyt dla siebie i dzieci oraz podgląd zakresu ubezpieczenia w

serwisie mojePZU.
Od dłuższego czasu odczuwamy znaczący wzrost cen na rynku usług medycznych, spowodowany zarówno obecną sytuacją

gospodarczą na świecie, jak i trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry medycznej.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie S.A. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  art. 66 Kodeksu cywil-
nego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i
ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka
Medyczna S, dostępnych na stronie pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów

Z posiedzenia Zespołu Centralnego
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Piotr Duda o emeryturach stażowych
– Jeżeli emerytury stażowe nie wejdą w życie to będzie poraż-

ka, ale nie Solidarności tylko Zjednoczonej Prawicy w wybo-
rach parlamentarnych. PiSu nie stać na to, żeby te wybory prze-
grać. Jeśli chcą mówić o tym, że są wiarygodni to muszą usiąść
i prowadzić dialog z nami na komisji sejmowej – mówił Piotr
Duda na antenie TVP3 Kraków.

Gdzie jest największa blokada? – dopytywał prowadzący. 
– Blokada jest polityczna. (…) Prezes Kaczyński mówi: musi-

cie jeszcze trochę poczekać. Nie, my czekać już nie będziemy.
Czekamy ponad 7 lat – zaznaczył przewodniczący NSZZ “Soli-
darność”. 

(...)
Na koniec Piotr Duda został zapytany, czy planuje kandydo-

wać w przyszłości do polskiego parlamentu. 
– Do polityki nigdy nie pójdę. Nie byłem, nie jestem i nie będę

w żadnej partii politycznej i nigdy nie będę zasiadał w parla-
mencie, czy to w izbie niższej czy wyższej – podkreślił przewod-
niczący “S”. (wg tysol.pl / TVP3 Kraków)

19 stycznia obradował Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, w którego posiedzeniu uczestniczyli Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej Związku oraz jego zastępca Jerzy
Jaworski.

– Zeszły rok zdominowała  pomoc udzielona naszym przyjacio-
łom z Ukrainy, okazaliśmy naszą solidarność. Życzę nam wszyst-
kim pokoju, ze wszystkimi innymi problemami sobie poradzimy -
powiedział Piotr Duda. - Przed nami rok trudny, to rok wyborczy w
Związku i wyborów parlamentarnych. Cieszymy się z tego, że je-
steśmy tak demokratyczną organizacją, bowiem w Związku od
najniższych szczebli jesteśmy wybierani. Wybory parlamentarne
to dla nas rok żniw, to czas wypełnienia uchwały programowej z
2018 r., czas przyciśnięcia do muru polityków i ugrania dla nas jak
najwięcej. To pozytywne wykorzystywanie polityków do naszych
celów. 

 Jako przykład skuteczności Związku przedstawił sprawę wy-
negocjowania, dwukrotnego w tym roku, i stosunkowo dużego
podniesienia płacy minimalnej. Podkreślał, że wynegocjowano
także dopłaty do kosztów zakupu energii dla zakładów przemy-
słów energochłonnych.

 Nie mogło zabraknąć rozmowy o podwyżkach w sferze finan-
sów publicznych – Według nas podwyżka w sferze finansów pu-
blicznych powinna wynieść minimum 20 proc., rząd proponuje 7,8
proc. i tak zostało przyjęte w Sejmie w ustawie budżetowej. Przez
to może dojść do spłaszczenia tych wypłat, to spowoduje, że
fachowcy, urzędnicy państwowi będą zarabiać na poziomie zbli-
żonym do minimalnego wynagrodzenia.

 – Ważny jest dla nas temat DPS-ów, wiemy jakie tam są zanie-
chania. Większość pracowników zajmujących się naszymi senio-
rami jest wynagradzana przez samorządy. Najłatwiejszym rozwią-
zaniem byłoby stworzenie systemu, gdzie samorządy odpowia-
dają za sprawy technicznie, a cała kasa na wynagrodzenia idzie z
budżetu. To byłoby przejrzyste. Nie jesteśmy usatysfakcjonowa-
ni tym, że do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowni-
ków medycznych i niemedycznych rząd nie jest w stanie wpisać
opiekunów seniorów. To trudna praca, ci ludzie zastępują nie raz
swoim podopiecznym rodzinę. Dlatego mamy też specjalny „pod-
stolik” dotyczący DPS-ów. Jeśli chcemy żeby nasi seniorzy byli
dobrze zaopiekowani to najpierw musimy zaopiekować się pra-
cownikami DPS-ów. – mówił przewodniczący Duda.

 Działalność związkowa to nie tylko działania na terenie kraju,
ale także walka o zachowanie pryncypiów na związkowym fo-
rum międzynarodowym, a szczególnie w Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych, której przedstawiciele z zachod-
niej Europy potrafili nas krytykować za opublikowania wywia-
du z Mary Le Pen, a bronili członkostwa w Konfederacji związ-
ków rosyjskich, przyjmując całkowicie rosyjską narrację na te-
mat przyczyn agresji Rosji na Ukrainę. – Na szczęście Rosjanie
sami wycofali swe członkostwo w Konfederacji – skomentował
sytuację Piotr Duda.

 Wiele uwagi poświęcił także na problemy związane z ochroną
pracowniczą działaczy związkowych, gdyż nadal się zdarza, że
przewodniczący organizacji zakładowych są bezprawnie usuwani
z pracy, mimo, ze chroni ich immunitet związkowy. – Dzieje się tak,
mimo, że nasz immunitet nie dotyczy zachowań w życiu prywat-
nym jak w przypadku polityków, sędziów, czy prokuratorów. Cho-
dzi tylko o działalność czysto związkową. Ale pracownicy zdają
sobie sprawę, że zwolnienie działacza związkowego jest dobrym
sposobem na zastraszenie całej załogi, choćby i później sąd

przywrócił go do pracy, gdyż rozstrzygnięcia sądowe zapadają
nawet po kilku latach. – mówił Piotr Duda.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Związku złożył ze-
branym życzenia spokoju oraz dobrych wyborów w trwającej
kampanii wyborczej „Solidarności”.

(na podst. tekstu z serwisu Regionu Małopolskiego)

Media związkowe donoszą

Przewodniczący Piotr Duda na obradach ZRM

Specjalną Ofertę dla Członków i ich rodzin (żona/mąż/part-
ner/partnerka/dzieci) NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Małopol-
ski przygotowało Biuro sprzedaży turystycznej NEPTUN z Lu-
blina. Oferują oni  po cenach promocyjnych wypoczynek nad
jeziorem Selmęt Wielki na Mazurach osobom, które okażą  ważną
legitymację członka związku. Proponowane terminy:

MAJÓWKA - 28.04 do 03.05.2023 r. - cena: 690 zł
BOŻE CIAŁO - 7.06 do 11.06.2023.r. - cena 580 zł
Dzieci do 3 lat - cena 45 zł, od 4 lat do 12 - cena 590 zł/480 zł

B.T . NEPTUN –  SELMENT
Rezerwacje:
tel. 817- 426 - 681, 535 -734 -179
selment@poczta.fm, WWW.SELMENT.COM.PL

Wypoczynek na Mazurach dla posiadaczy
legitymacji Solidarności

Ośrodek SelmentResort położony jest nad jeziorem, około 2 km
od Ełku. Posiada apartamenty 40 m2 z dwiema sypialniami 2 i 4
osobowymi, poza tym wyposażony jest w lodówkę, czajnik, TV
LED, łazienkę z prysznicem, z dostepem do WI-FI . Do dyspo-
zycji gości m.in. drink bar z tarasem, stół do ping ponga, bilard,
piłkarzyki, sauna, boiska sportowe. Ogólnodostępna plaża
ok.100 m od ośrodka z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie, śniadanie, obiadokolacja -
bufet szwedzki, bar sałatkowy, desery.

Szczegóły oferty na czas majówki i Bożego Ciała oraz odrębnej
oferty na turnusy wczasowe znajdują się na ulotkach zamiesz-
czonych na www.krhhts.pl w zakładce Działalność - turystyka.


