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Kraków

Zebranie przewodniczących z 27 lutego 2023 r.

Zespół HR informuje, że Główna Komisja Świadczeń Socjal-
nych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych or-
ganizacji związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecy-
dowała o wypłacie dodatkowego świadczenia finansowego z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zosta-
nie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do
Świąt Wielkanocnych.

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

a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w za-
trudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są upraw-
nieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe
świadczenie.

b) Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne
złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS
ArcelorMittal Poland w 2023 r.” Dotyczy tylko tych pracowni-
ków, którzy w 2023r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w
informacji uległy zmianie.

c) W przypadku pracowników z Krakowa - wniosek o przyzna-
nie świadczenia należy złożyć w terminie od 01.03.2023 r. do
28.04.2023 r. w Hut-Pus  przede wszystkim w formie poczty elektro-
nicznej, na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl (wzór wnio-
sku dla Hut Pus S.A. również na stronie krhhts.pl - do pobrania).

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

Jeśli pracownik w 2023 roku złożył wniosek o zmianę miejsca
obsługi socjalnej na Sanpro Synergy proszony jest o złożenie
wniosku za pośrednictwem strony SocialPartner, dostępnej pod
adresem https://socialpartner.pl

Dochód na osobę w rodzinie w zł     Wysokość świadczenia w zł

             do 3.000,00                                           500,00

      od 3.000,01 – 6.000,00                               400,00

         Powyżej 6.000,00                               nie przysługuje

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS
przed Świętami Wielkanocnymi

Jak wiemy, przepływ bieżących informacji pomiędzy praco-
dawcą, reprezentowanym głównie przez HR, a stroną związkową
ułatwiają cykliczne spotkania TOP6. Ogólne sprawozdanie z tych
spotkań jest z kolei przekazywane przewodniczącym komisji od-
działowych uczestniczącym co poniedziałek w zebraniach od-
bywających się w siedzibie KRH.  W tym tygodniu Roman Wąt-
kowski zrelacjonował czwartkowe spotkanie TOP6.

Poinformował o zakończeniu przez AMP współpracy z firmami
Sampro Synergy i ABC. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano
Porozumienie o zasadach zatrudniania pracowników Sampro Sy-
nergy  przez ArcelorMittal Poland. Na jego podsatwie wszyscy
pracownicy zostali przyjęci do AMP. Nastepnie 22 sierpnia 2022
nastapiło wypowiedzenie umowy dla ABC. Umowa przestała
obowiazywać z dniem 30 listopada 2022, po upłynięciu 3 miesię-
cy okresu wypowiedzenia. Osoby pracujące dotychczas w ABC
potwierdziły, że chca uczestniczyc w procesie rekrutacji do AMP
i zaaplikowały w ORACLE. W procesie rekrutacji zewnętrznej
zostali zaakceptowani i przyjęci do AMP. Na dzień 31 grudnia
2022 w AMP nie był zatrudniony żaden pracownik Interim, pra-
cownicy tacy są raportowani wyłącznie w AM Refractories.

Na koniec grudnia 2022 w oddziale krakowskim pracowało 2.142
pracowników, co stanowi mniej więcej 1/4 załogi AMP S.A. Doli-
czając pracowników trzech spółek ze 100% udziałem całościowe
zatrudnienie kształtuje sie na poziomie powyżej 9.600 osób.

Kolejnym tematem, któremu na zebraniu przewodniczących
poświęcono sporo czasu, były projekty dotyczące transforma-
cji. W tym temacie wypowiadali się zarówno przewodniczący ze
spółek jak Stanisław Lebiest czy Piotr Pastuszko, jak i przewod-
niczący pracujący w samej hucie,m.in.  Czesław Bujak, Paweł
Orzeł, Janusz Kukułka. Na ogół nikt nie kwestionuje koniecz-
ności wprowadzania zmian, szczególnie gdy wprowadzana
jest modernizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.
Niestety, w odczuciu pracowników proces ten nie przebiega
w sposób prawidłowy i sprowadza się przede wszystkim do
likwidacji stanowisk pracy. Zmniejszenie i tak ograniczonej
obsady powoduje, że pracownik jest obciążony dodatkowymi
zadaniami, co skutkuje przemęczeniem i w konsekwencji może
być przyczyną wypadku. Zdaniem pracowników takie zmiany
powinny być wprowadzane po dogłębnej analizie, w porozu-
mieniu z osobami zatrudnionymi na poszczególnych stanowi-
skach. W ten sposób można byłoby uniknąć nie do końca prze-
myślanych zmian i wdrożyć lepsze rozwiązania. Na pewno takie
podejście wpłynęło by pozytywnie na atmosferę w pracy i zapo-
biegło wielu niepotrzebnym napięciom. Liczymy, że osoby od-
powiedzialne za realizację projektów związanych z transformacją
rozważą taki sposób działania. Uważamy, ze transformacja nie
musi łączyć się tylko z redukcją zatrudnienia. Powinna poprawić
nie tylko wyniki, ale też warunki pracy. Tymczasem zdecydowa-
na większość załogi postrzega ludzi odpowiedzialnych za re-
strukturyzację jako wrogi desant.             dokończenie na str.3

Niecałe dwa miesiące dzielą nas od 35. rocznicy strajków
kwietniowo-majowych w Hucie im. Lenina, które rozpoczęły
się 28 kwietnia 1988 r. W cotygodniowych odstępach zbiera
się komitet organizacyjny obchodów, którego członkowie przy-
jęli na siebie poszczególne zadania w ramach szeroko zakrojo-
nego programu uroczystości. Z planem obchodów zapozna-
my czytelników biuletynu w przyszłym tygodniu.

Miło nam donieść, że Prezydent RP Andrzej Duda wyraził
zgodę na objęcie honorowym patronatem obchodów 35. roczni-
cy hutniczych strajków kwietniowo-majowych w Krakowie.
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Spotkanie z dyr. Wojciechem Koszutą

We wtorek 28 lutego odbyło się cykliczne spotkanie z Dy-
rektorem Obszaru Wyrobów Płaskich. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele trzech największych organizacji związ-
kowych z oddziału krakowskiego (NSZZ Solidarność, NSZZ
Pracowników AMP oraz NSZZ Solidarność-80).

Informacja o stanie bhp zajęła pierwszą część spotkania.
W dalszym ciągu pracujemy bezpiecznie, od początku roku

w zasadzie bez wypadków, prócz jednego niegroźnego zda-
rzenia, którego skutkiem było przecięcie palca.

Dyrektor przypomniał, że od 20 lutego cały czas dostępna
jest dla wszystkich pracowników ankieta pt. „Jak postrzegasz
bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy?” Zwrócił się do
uczestników spotkania o możliwie jak najszersze rozpropago-
wanie ankiety i zachęcanie do jej wypełnienia. Poprzez link
https://www.research.net/r/ArcelorMittal SPS 2023 ankieta
dostępna jest zarówno z komputera, laptopa, tabletu, a także
ze smartfonu poprzez kod QR. Osoby nie korzystające z po-
wyższych urządzeń mogą pobrać ankietę w formie papierowej
u przełożonych w zakładzie pracy.

Wojciech Koszuta stwierdził, że głos każdego pracownika
jest bardzo istotny i zapewnił o anonimowości ankiety. Zwró-
cił uwagę, że ankieta jest dostępna dla wszystkich pracowni-
ków AM na całym świecie a także dla podwykonawców oraz
kooperantów koncernu.

Kolejny temat dotyczył produkcji w AMP, przede wszyst-
kim w segmencie wyrobów płaskich. Po bardzo słabym pro-
dukcyjnie styczniu luty okazał się bardzo dobrym miesią-
cem. Na wszystkich instalacjach zaplanowana produkcja
została zrealizowana z przekroczeniem. Dla przykładu wytra-
wialnia odrobiła ze styczniowych strat około 5 tys. ton. Po-
mimo dobrego wynikowo lutego nie można jednoznacznie
stwierdzić, że mamy do czynienia ze stałym trendem wzro-
stowym. Aktualnie portfel zamówień na marzec nie domyka
się. Oznacza to, że prawdopodobnie pod koniec marca br.
wytrawialnia i walcarka, a także linia cynkowania I mogą mieć
kilkudniowy postój, chyba że w ostatniej chwili napłyną bra-
kujące zamówienia.

Ze znacznie trudniejszą sytuację produkcyjną mamy do czy-
nienia w obszarach wyrobów długich i surowcowym. W kon-
sekwencji produkcję krakowskiej huty zasilają też slaby spro-
wadzane z zakładów AM ulokowanych w krajach Unii Euro-
pejskiej. Nie jest to sytuacja komfortowa.

Jeden z elementów dyskusji dotyczył planowanej od wielu
lat inwestycji, jaką jest budowa III linii cynkowania. Jak poin-
formował dyrektor w związku ze zmienną sytuacją rynkową
przystąpiono ponownie do przeliczenia zwrotów kosztów bu-
dowy i stopnia opłacalności. Istnieje dośc duże przekonanie,
że projkt budowy zostanie zaakceptowany jeszcze w tym roku.

Kolejny temat z zakresu inwestycji, jaki przedstawił dyrek-
tor Koszuta dotyczył instalacji nowych pieców wodorowych
w Wyżarzalni Walcowni Zimnej. Poniżej zamieszczamy infor-
mację na temat realizacji projektu przesłaną przez Wojciecha
Frasia - Kierownika Wsparcia - Projekty.

Nowe piece wodorowe
Informacje na temat realizacji projektu ,, Nowe piece wodo-

rowe w Wyżarzalni Walcowni Zimnej”
1. Zakres projektu obejmuje:
-  dostawę i zabudowę 9 sztuk pieców do wyżarzania stali
- dostawę i zabudowę 4 kołpaków grzewczych

- dostawę i zabudowę 5 kołpaków  chłodzących
- zabudowę nowej stacji mieszania gazów z zbiornikiem wodoru
- wykonanie instalacji energetycznych i elektrycznych niezbęd-

nych do uruchomienia nowych pieców
- demontaż grupy V i VI
- zabudowa nowego składu kręgów w miejscu grupy VI
- przygotowanie terenu pod nowe piece w miejscu grupy V
2. Technologia – nowe piece będą pracować w atmosferze ochron-

nej 100 %  wodorowej  zamiast dotychczasowej mieszanki azoto-
wo- wodorowej , zostanie wyeliminowany amoniak co wpłynie na
bezpieczeństwo pracowników i  zmniejszenie zagrożenia dla  śro-
dowiska.

3. Wydajność – nowe piece zastąpią wysłużone piece japońskie
 oraz piece francuskie  , wydajność  nowych  pieców będzie wyno-
siła  160 000 ton/rok.

 4. Harmonogram:
- obecnie ukończony został etap  opracowania dokumentacji tech-

nicznej  nowych pieców;
-  rozpoczął się  pod koniec lutego 2023 r etap prefabrykacji

urządzeń;
-  montaż nowych urządzeń planowany jest od października 2023

i potrwa do końca roku;
-  rozruch nowych pieców i przekazanie do eksploatacji  plano-

wane jest od początku 2024 roku.

Od 1 marca zmiana na stanowiskach

 1 marca 2023 r. Janusz Kantor obejmie stanowisko dyrekto-
ra do spraw optymalizacji struktury organizacyjnej i procesów Ar-
celorMittal Poland oddziału wyrobów długich. Jego przełożonym
będzie Marek Kempa, dyrektor zarządzający ArcelorMittal Poland
oddziału wyrobów długich.

Janusz Kantor pracuje w firmie od 1981 roku. Swoją karierę roz-
poczynał w Krakowie przechodząc wiele szczebli zarządzania, od
mistrza zmianowego do dyrektora zakładu Walcownia Zimna, gdzie
był odpowiedzialny za realizację kluczowych projektów moderniza-
cji Walcowni Zimnej, linii technologicznych wytrawialni, walcarki,
wygładzarki. W latach 2010 - 2012 był dyrektorem Akademii Postę-
pu kierując projektem TOP. W latach 2012 - 2023 jako dyrektor
zakładu Sosnowiec z sukcesem kierował modernizacją Walcowni
Walcówki oraz Walcowni Taśm Zimnowalcowanych i Elektrocie-
płowni.

Janusz Kantor jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej
Wydziału Metalurgicznego specjalizacji Przeróbka Plastyczna Me-
tali - Walcownictwo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu za-
rzadzania w AGH w Krakowie.

***
 Rafał Płazak 1 marca 2023 obejmie stanowisko dyrektora

zakładu Sosnowiec. Jego przełożonym będzie Marek Kempa, dyrek-
tor zarządzający ArcelorMittal Poland oddziału wyrobów długich.

Rafał Płazak swoją karierę zawodową rozpoczął w 2010 roku w za-
kładzie Sosnowiec, jako inżynier stażysta, zatrudniony w ramach pro-
gramu „ZainSTALuj się”. Po odbyciu stażu został specjalistą w dzia-
le doskonalenia i wsparcia produkcji. W 2013 roku objął stanowisko
lidera produkcji na wydziale walcowni walcówki i zastępcy kierow-
nika wydziału. W roku 2016 został kierownikiem wydziału osprzętu
walcowniczego, a następnie w latach 2017 – 2020 pełnił funkcję
kierownika wsparcia i lidera technicznego. Był odpowiedzialny za
przygotowanie i realizację projektu modernizacji linii produkcyjnej
na wydziale walcowni walcówki. Po realizacji projektu w roku 2021,
objął stanowisko kierownika Walcowni Walcówki w Sosnowcu.
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W poniedziałek 6 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w ko-
ściele Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy
odbędzie się Msza święta w intencji:

40-lecia powstania Duszpasterstwa Hutników
oraz 2. rocznicy śmierci śp. Zbigniewa Ferczyka,
założyciela i prezesa Duszpasterstwa Hutników.

Duszpasterstwo Hutników informuje i zaprasza

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę śmierci ks. Kazimie-
rza Jancarza, nowohuckiego duszpasterza i patrioty, prowa-
dzącego w latach 80-tych 20. wieku czwartkowe msze święte
za ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Mistrzejowicach. Do mistrzejowickiej parafii został skiero-
wany w 1978 r. to jest w roku wyniesienia Karola Wojtyły na
tron papieski. Po 13 grudnia 1981 r. głównym obszarem jego
posługi stało się środowisko solidarnościowe, a szczególnie
okołohutnicze. Między innymi jego zasługą było powstanie
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w 1984 r. w  Mistrzejowicach.

Wychowywał się we wsi Grzechyni w gminie Maków Pod-
halański i tam w Makowie został pochowany. Zmarł na serce
25 marca 1993 r. przed ukończeniem 46 lat.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych
związanych z 30. rocznicą śmierci ks. Jancarza.

2 marca (czwartek)
godz.18.00 - msza św. w kościele w Mistrzejowicach
25 marca (sobota)
8.00 - wyjazd z Mistrzejowic do Wadowic (zatrzymujemy

się przy kinie Kijów i na Matecznym)
9.30 - Droga Krzyżowa w kościele św. Piotra w Wadowicach
12.00 - Juszczyn - przejście na cmentarz parafialny, złoże-

nie kwiatów i modlitwa przy grobie ks. Adolfa Chojnackiego
14.00 - Msza św.w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Ro-

dzin w Makowie Podhalańskim w intencji śp. ks. Adolfa Choj-
nackiego oraz śp. ks. Kazimierza Jancarza w 30. rocznicę
śmierci i za zmarłych z jego rodziny

 Po mszy św.przejście do grobu śp. ks. Kazimierza Janca-
rza, koronka do Bożego Miłosierdzia, złożenie wiązanek, za-
kończenie ok.godz.16 i powrót do Krakowa.

Info.:Grzegorz Kowalski; e-mail: iskra_kowalski@interia.pl

 Działania inspirowane i animowane przez ks. Jncarza
uczyły niezależnego myślenia, życia społecznego, politycz-
nego, literackiego, kulturalnego, gospodarczego. Dawały
namiastkę wolności i samorządności. Formowały świado-
mość i przygotowywały uczestników tych przedsięwzięć do
wzięcia odpowiedzialności za wolną Polskę.

     (fragment tekstu Łucji Marek ze strony krakowskiego IPN )

30. rocznica śmierci ks. Jancarza

Work-life balance to koncepcja prowadząca do odnalezienia rów-
nowagi między życiem prywatnym i pracą zawodową. W zgodzie z tą
koncepcją do polskiego prawa wchodzą nowe przepisy mające uła-
twić pogodzenie pracy z rodzicielstwem. Znowelizowane przepisy ko-
deksu pracy zostały 9 lutego przyjęte przez Sejm i trafiły do Senatu.

Nowelizacja - czytamy na stronie katowickiej Solidarności - zakła-
da m.in. przedłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni. W tej chwili
trwa on 32 tygodnie i następuje po 20-tygodniowym urlopie macie-
rzyńskim. W Polsce w zdecydowanej większości z urlopu rodziciel-
skiego korzystają matki. Nowelizacja przedłuża urlop rodzicielski o 9
tygodni. Zastrzega jednak, że 9 tygodni tego urlopu jest wyłącznie dla
matki lub wyłącznie dla ojca. To rozwiązanie angażujące ojców i nie-
odbywające się kosztem urlopu, który mogłaby wykorzystać matka.

Projekt zmian w Kodeksie pracy został raczej pozytywnie przyjęty
przez stronę związkową, ale pewne rozwiązania, które się w nim zna-
lazły, budzą wątpliwości związkowców (patrz tekst w NBS z ubiegłe-
go tygodnia). Zastrzeżenie 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego
dla jednego z rodziców jest właśnie jednym z nich. Zdaniem związ-
kowców problem może pojawić się wówczas, gdy dziecko ma tylko
jednego z rodziców. Zgodnie z nowelizacją nie będzie on mógł sko-
rzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.  

Nowelizacja zakłada także specjalne rozwiązania dla rodziców dzieci,
które nie ukończyły 8. roku życia. Podobnie w przypadku opiekunów
dzieci do lat 4., pracodawca nie będzie mógł im nakazać pracy w
porze nocnej, w nadgodzinach oraz w uciążliwych systemach czasu
pracy. Ponadto będą mogli zwrócić się do pracodawcy o elastyczną
organizację czasu pracy, o którą będą się mogli także starać rodzice
dzieci z niepełnosprawnością i osoby opiekujące się niesamodziel-
nym członkiem rodziny. Dodatkowo prawo ojca do urlopu rodziciel-
skiego ma przestać być zależne od tego, czy w dniu porodu matka
dziecka była zatrudniona.  

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, pracownik będzie mógł skorzy-
stać ze zwolnienia od pracy z powodu „działania siły wyższej”, np. w
pilnych sprawach rodzinnych. Z tego powodu będzie miał prawo do
nieobecności w pracy przez 2 dni lub 16 godzin i zachowa prawo do
połowy wynagrodzenia.

Zmiany w Kodeksie pracy przewidują także wprowadzenie 5-dnio-
wego urlopu opiekuńczego. Niestety ma on być niepłatny, co spo-
tkało się z krytyką ze strony związków zawodowych. Może się bo-
wiem okazać, że ze względów ekonomicznych rodzice nie będą z tego
urlopu korzystali.

Godzenie pracy z rodzicielstwem w przepisach K.p.

W poniedziałek 6 marca br. o godz. 13.00 planowane jest
spotkanie załogi Zakładu Energetycznego oddział Kraków z
Dyrektorem Generalnym Frederikiem Van De Velde.

Miejsce spotkania: warsztat utrzymania ruchu koło Wy-
działu Gazowego.

Wszystkich zainteresowanych pracowników PED serdecz-
nie zapraszamy do udziału w spotkaniu i w dyskusji dotyczą-
cej problemów jakie dotykają pracowników tego zakładu.

Zapowiedź spotkania z Dyrektorem Generalnym

Rafał Płazak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Techno-
logicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również stu-
dia podyplomowe z zakresu przeróbki plastycznej na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie.

W dalszej części zebrania Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Andrzej Grabski oraz kilku przewodniczących poruszyło problem jed-
noosobowej pracy na stanowiskach wymagających co najmniej ob-
sady dwuosobowej. Stwierdzono, że od wielu lat pracodawca nie
przedstawia stronie społecznej wykazu stanowisk wieloosobowych,
a tego należy się bezwzględnie domagać z uwagi na bezpieczeńswo
tych pracowników.

W przyszłym tygodniu podczas XXVI WZD delegaci wybierać
będą nowego Przewodniczącego, skład Komisji Robotniczej Hutni-
ków i jej Zarząd, jak również delegatów do struktur ponadzakłado-
wych. Z tego powodu ponawiamy apel o stuprocentową frekwencję.

Zebranie przewodniczących - dokończenie ze str.1
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ZK Reprezentacja mistrzem Turnieju Piłki Siatkowej

* Bogata oferta zajęć wliczona w czesne, m.in.: program MEN,
codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć
muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, nauko-
wych, rytmika, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Me-
toda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M.
Montessori, koncerty, gimnastyka ogólnorozwojowa, wyciecz-
ki, opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z
udziałem dzieci jako aktorów.

* Czesne dla pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z
grupy ArcelorMittal wynosi aktualnie ok. 380 zł., dzienna staw-
ka za wyżywienie ok. 15,50 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

* Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy spo-
łecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Po-
land 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-przedszkolaki@eduges.pl 
* Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel.

kom. 668-024-681 lub 696-507-756,
e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl
Spotkanie informacyjne
Chętnych rodziców zapraszamy do kontaktu z przedszkolem,

w celu umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.
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.

Nabór dzieci do przedszkoli AMP

W ostatnią sobotę 25 lutego br. odbył się finał Turnieju Piłki
Siatkowej JESIEŃ 2022 - WIOSNA 2023. Osiem drużyn walczyło
o jak najlepsze miejsce w punktacji w swojej grupie.

W pierwszej turze rozpoczętej o 7:30 grały drużyny GU, ZSZ
(Zespół Szkół Zawodowych HTS), Tubular oraz PSK/BWG. Wy-
mienione drużyny walczyły o miejsca od V do VIII.

Od godz. 10:00 do meczów finałowych przystąpiły pozostałe
drużyny tj.: ZK Reprezentacja, ZSZ Nauczyciele, ZK Oldboje i
ZK Młodzi. Mecze rozgrywane między tymi drużynami miały za-
decydować kto zdobędzie puchar zwycięzcy.

Ponieważ drużyny grały w systemie każdy z każdym, do końca
nie było wiadomo kto zajmie jakie miejsce. Było bardzo ciężko,
ale i tym razem drużyny z Koksowni wyszły zwycięsko, o czym
zadecydowały małe punkty.

Wyniki meczów:
ZK Oldboje - ZK Młodzi 0:2
ZSZ Nauczyciele - ZK Reprezentacja 1:1
ZSZ Nauczyciele - ZK Oldboje 2:0
ZK Reprezentacja - ZK Oldboje 2:0
ZK Młodzi - ZSZ Nauczyciele 2:0
Końcowa tabela:
I miejsce - ZK Reprezentacja
II miejsce - ZK Młodzi
III miejsce ZSZ Nauczyciele
IV miejsce ZK Oldboje

Uprzejmie informujemy, że do 20 mar-
ca prowadzimy nabór dzieci do przed-
szkoli ArcelorMittal Poland - Równych
Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej
oraz Akademii Małych Pociech w Kra-
kowie na rok szkolny 2023/2024.

Zaskoczeniem była dobra gra nauczycieli, ale to w końcu „wu-
efiści”, natomiast drużyna Bogusia Pieruckiego, choć też walczy-
ła bardzo dzielnie, zajęła nielubiane IV miejsce.

Jak zwykle na koniec turnieju drużyny otrzymały okazałe pu-
chary, dyplomy i rzeczowe upominki.

Bardzo się cieszę, że nie zawiedliśmy dyr. Opyrchała, który po-
stawił na trzy drużyny z Koksowni i trzymał kciuki za naszych
zawodników. Swój udział w zwycięstwie miał menadżer drużyny
Krzysiu Kozaczka, który mądrze doradzał i pokierował zawodni-
kami. W imieniu swoim i zawodników dedukuję mu to zwycię-
stwo jako prezent urodzinowy. Zaś załodze ZK i kibicom deduku-
ję drugie i czwarte miejsce wywalczone przez pozostałe dwie dru-
żyny koksowników. Miło jest, gdy pracownicy dopytują się kie-
dy gramy i jakie są wyniki.

Myślę, że nowy przewodniczący „Solidarności” ZK, Krzysiu
Pociecha, będzie tak samo dobrym opiekunem naszych siatkarzy
jakim był odchodzący na emeryturę Mietek Trembacz, który w
dowód wdzięczności otrzymał honorowy tytuł Opiekuna druży-
ny siatkarzy ZK.

Na koniec pragnę podziękować moim kolegom, współorganiza-
torom turnieju Zbigniewowi Gąsce, Krzysztofowi Karwowskie-
mu i Bogusławowi Pieruckiemu. Finałowe rozgrywki obserwowa-
li przedstawiciele związków zawodowych, które wspierają finan-
sowo tę imprezę (Wiesław Zając z NSZZ”Solidarność” i Józef

Kawula z NSZZ Pracowników) oraz przedstawiciele sponsorów,
bez których zawody by się nie odbyły.

Dziękujemy Wam serdecznie!
Szczęśliwy Tadeusz Kowalczyk

W bieżącym roku pracodawca przygotował nowy zestaw ba-
dań dodatkowych, z których mogą skorzystać pracownicy Ar-
celorMittal Poland S.A. przy okazji realizowania badań okreso-
wych.W nowym pakiecie można znaleźć między innymi badanie
RTG i spirometrię dla osób uzależnionych od nikotyny, czy ba-
danie UKG i UDP dla osób z otyłością.

Szczegółów należy szukać pod linkiem:
 STUDNIA/BHP/ZdrowieIMedycynaPracy/ProgramPro-

mocjiZdrowia/BadaniaDodatkowe

Pracodawca proponuje

Regularny przegląd zdrowia


