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24. WZD MOZ NSZZ „Solidarność”
W minioną środę delegaci Międzyzakładowej Organizacji

Związkowej NSZZ „Solidarność” oddziału krakowskiego AMP
wzięli udział w corocznym Walnym Zebraniu, w trakcie którego
podsumowali wydarzenia minionego roku i zatwierdzili roczne
sprawozdanie finansowe.

Na nietypowy wrześniowy
termin sprawozdawczego
WZD miała wpływ sytuacja
pandemiczna w kraju. Szczę-
śliwie w ostatnich tygodniach
w AMP nie odnotowano no-
wych przypadków zachoro-
wań i zebranie mogło odbyć
się w miarę bezpiecznych wa-
runkach, tym bardziej że więk-
szość osób obecnych na ze-
braniu było zaszczepionych.

Tym razem na obrady hutniczej Solidarności nie zaproszono
przedstawicieli pracodawcy, co jak się później okazało było błę-
dem, gdyż w dyskusji poruszano wiele kwestii pracowniczych.
Honorowym i jedynym gościem Walnego Zebrania był nowo
wybrany przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego –
Adam Lach i to jemu oddano głos na początek, zaraz po wybo-
rach prowadzącego, protokolantów, komisji skrutacyjnej oraz
uchwał i wniosków.

Nowy przewodniczący ma w swoim związkowym CV imponu-
jącą liczbę funkcji pełnionych przez 41 lat swojej nieprzerwanej
działalności w NSZZ „Solidarność”. Wszystkie one wymienio-
ne zostały na oficjalnej stronie Zarządu Regionu, więc pominie-
my je, oszczędzając miejsce w biuletynie. Warto jednak zazna-
czyć, że Adam Lach od 1992 r. zasiadał w Zarządzie Regionu, a
od 1997 sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego. Jak z
tego wynika, obowiązki jakie za sprawą wyborów przejął po
zmarłym Wojciechu Grzeszku nie są dla niego nowością. Z jego
słów można wnioskować, że będzie kontynuował dzieło poprzed-
nika. Problemy małopolskich zakładów pracy nie są mu obce,
tym bardziej, że w wielu z nich w przeszłości bywał, m.in. jako
osoba nadzorująca związkowe wybory. Z tego tytułu bywał też
w krakowskiej hucie, wspierał naszą walkę o zachowanie części
surowcowej i jak sam podkreślał, był zawsze lojalny w stosunku
do ludzi tu pracujących.  Przy okazji podziękował przewodniczą-
cemu KRH za współpracę, wyrażając nadzieję, że będzie ona
owocna w przyszłości. W swoim wystąpieniu odniósł się do
zapoczątkowanych przez Solidarność inicjatyw, mając głównie
na myśli uczestnictwo w przygotowaniu obywatelskiej inicjaty-
wy ustawodawczej zmierzającej do przywrócenia emerytur sta-
żowych. Podziękował za zaangażowanie się w akcję zbierania
podpisów pod tym projektem.

Podczas krótkiej dyskusji, jaka potem nastąpiła, nasi dele-
gaci (Stanisław Lebiest i Paweł Orzeł) wskazali na pogłębiający
się problem związany z odchodzeniem ze Związku pracowników

osiągających wiek emerytalny, przy jednoczesnym niedoborze
„świeżej krwi”. Mówiąc o pomysłach na odbudowę i odmłodze-
nie struktur, przewodniczący ZRM zwrócił uwagę na rolę organi-
zacji zakładowych, które powinny być w tej kwestii bardziej ak-
tywne. Sam ma pomysł na kampanię zachęcającą do wstąpienia

do Solidarności. Poza tym nosi
się z zamiarem, aby w oddzia-
łach wprowadzić cykliczne
udzielanie darmowych, profe-
sjonalnych porad prawnych.
Taka działalność pro publico
bono wpisywałaby się w do-
bry PR dla Związku.

Z kolei Andrzej Grabski
chciał wiedzieć, czy są podej-
mowane jakieś działania w celu
uproszczenia struktur związko-
wych. Dopóki nie będzie takiej

chęci wśród liderów, to zdaniem przewodniczącego Adama La-
cha nie da się zrobić tego „na siłę”. Na szczęście widać pewne
dobre zmiany w tym względzie.

Władysław Kielian, który zgodnie z porządkiem obrad przed-
stawił podsumowanie działalności Zarządu KRH za rok miniony,
już na wstępie stwierdził, że rok 2020 należy zaliczyć do jednego
z najgorszych okresów naszej hutniczej „Solidarności”. Ogólno-
światowa pandemia zaowocowała decyzjami, które były dla nas
niezwykle przykre, a mianowicie całkowitą likwidacją części su-
rowcowej w Krakowie. „Trudno było się nam z tą decyzją pogo-
dzić - mówił przewodniczący. - Podjęliśmy jako największa or-
ganizacja związkowa w ArcelorMittal Poland, ale także we
współpracy z innymi organizacjami związkowymi, działania
które ze względu na czas jaki nam towarzyszył, musieliśmy ogra-
niczyć do żądań pisemnych – poczynając od Prezydenta RP,
Premiera, parlamentarzystów, europosłów, Wojewody, Prezyden-
ta miasta Krakowa, aż po nagłośnienia medialne i ogłoszenie
pogotowia strajkowego. Niestety,  pozostawiono nas samych so-
bie. Patrząc z perspektywy czasu, kiedy dziś odczuwalny jest brak
stali na rynku, co wpływa na jej cenę, wielu przyznaje nam rację,
że decyzja o zatrzymaniu pracy wielkiego pieca była błędna.

W tym okresie - przypominał przewodniczący Kielian - musieli-
śmy dokonywać wielu działań związanych przede wszystkim z
zabezpieczeniem pracowników, którzy tracili z dnia na dzień miej-
sca pracy. Do dzisiaj ta sprawa się ciągnie, bo nie wszystko zała-
twione jest do końca po naszej myśli. Mamy nie rozwiązany problem
osób dojeżdżających do Dąbrowy Górniczej. Te osoby cały czas liczą,
że zaproponuje się im stanowisko pracy w Krakowie.

Informacja dla przewodniczących
Od 27 września br. wznawiane są cykliczne zebrania prze-

wodniczących w siedzibie KRH w bud. LTT, w każdy ponie-
działek o godz. 14:15.
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(...) Wciąż nie znamy zamiarów eu-
ropejskiej polityki względem hutnic-
twa, nie wiemy do czego ostatecznie
może ona doprowadzić. Ostre przepi-
sy klimatyczne powodują, że produk-
cja stali jest coraz droższa, a to wpły-
nie zapewne na dalsze decyzje właści-
ciela hut w Polsce, który daje sygna-
ły, że jeśli rządy europejskie nie
udzielą pomocy, to huty nie będą w
stanie funkcjonować. Można już od-
czuwać pewne tego skutki - planowa-
ny remont wielkiego pieca w Dąbro-
wie Górniczej będzie wykonany jedynie w ograniczonym za-
kresie. Świadczy to o tym, że jeszcze nie jest rozstrzygnięta
sprawa, jak będzie wyglądała docelowo dąbrowska huta i jej
produkcja w części surowcowej.

Kolejnym tematem poruszonym w wystąpieniu przewodniczą-
cego KRH były zakończone w tym roku negocjacje Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy, wypowiedzianego przez praco-
dawcę, oraz porozumień okołoukładowych.

- Wielokrotnie zdawało się, że nie będzie możliwe osiągnię-
cie porozumienia. Strona związkowa stała na stanowisku, że
byle czego nie podpisze. Z kolei strona pracodawcy nie chcia-
ła ustąpić ze swych propozycji. Wyczuwaliśmy jednak, że stro-
nie pracodawcy bardzo zależało, aby doszło do podpisania
ZUZP i Porozumienia okołoukładowego. A my jeszcze w ostat-
nich tygodniach rozmów dorzuciliśmy równoległe rozmowy o
podwyżkach. Ostatnie godziny były nerwowe, ale z drugiej stro-
ny maksymalnie osiągnęliśmy to, co było możliwe. (...)

Czy jestem usatysfakcjonowany? Na pewno jestem zadowo-
lony, że jest Układ, że jest Porozumienie i są podwyżki, których
w roku ubiegłym nie było. Zgadzam się, że podwyżki są sta-
nowczo za małe. Prawda też, że już zostały skonsumowane przez
inflację. Ponadto mamy problem z ludźmi, którzy nie garną się
do pracy w hutnictwie. To wszystko jest prawda, ale życie toczy
się dalej. Przed nami są następne działania, które należy pod-
jąć, aby nie stać w miejscu. (...) Musimy się zmierzyć z nowymi
problemami, jak likwidacja stanowisk pracy i majątku nie-
chcianego, bo za skutkami tych działań stoją ludzie. Zbliża się
też okres rozpoczęcia działań w kierunku następnych nego-
cjacji płacowych, bo bez upominania się związków, pracodaw-
ca na pewno sam nie dokona podwyżek.

Przewodniczący KRH zachęcał do otwartej, szczerej dyskusji ,
zgłaszania wszelkich uwag i propozycji, które umocnią Związek i
spowodują, że pracownicy będą się chcieli do niego zapisywać,
by to właśnie „Solidarność” reprezentowała ich przed pracodawcą.

W tych trudnych czasach związanych z pandemią - zaznaczył
przew. Wł. Kielian - potrzebna jest nam wzajemna życzliwość i
zrozumienie. Pomimo różnic w spojrzeniu na sytuację tutaj w
hucie czy w kraju, wspierajmy się nawzajem w swoich działa-
niach. Pamiętajmy, tylko będąc jednością, jesteśmy silni - zakoń-
czył i wyraził gotowość odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Tymczasem tematy poruszane po tym wystąpieniu przez dele-
gatów dotyczyły w mniejszym stopniu spraw związkowych, a w
większym spraw pracowniczych, które oczywiście dla związku
zawodowego są równie ważne, lecz ich adresatem nie zawsze są
władze związkowe. Zwrócił na to uwagę Jerzy Wojcieszak, który
sugerował, by z takimi tematami nie czekać na Walne Zebranie,
lecz na bieżąco zgłaszać je podczas odbywających się co ty-
dzień, zdalnie prowadzonych spotkaniach, np. z biurem BHP.

Dobrym miejscem na zgłaszanie
spraw do interwencji są wzna-
wiane od 27 września zebrania
przewodniczących.

O czym mówili delegaci?
Dla przykładu: Wiesław Mani-

jak mówił o pracownikach prze-
noszonych do innych zakładów.
Wyraził opinię, że taki pracow-
nik powinien trafiać na dane sta-
nowisko, zanim pracująca tam
wcześniej osoba nie odejdzie na
emeryturę, tak aby skorzystać z

jej doświadczenia. - Taka procedura zapisana jest w nowym ZUZP
– odpowiedział Wł. Kielian, mając na myśli wypłatę tzw. mentor-
kowego. Dyrekcja ma za zadanie nie dopuszczać do sytuacji, gdy
przenoszony pracownik obejmuje nowe stanowisko bez możliwo-
ści zaadoptowania się.

Warto również odnotować bardzo emocjonalne wystąpienie
Wiesława Jakubca z Eko-Energii, który wyraził oburzenie na sto-
sowany w AMP katalog kar kierowany do pracowników spółek
nieprzestrzegających zasad obowiązujących na terenie huty.
Kary są nieadekwatne do przewinień i jest to wysoce niespra-
wiedliwe i dyskryminujące – powiedział. Niestety, związki nie mogą
zabronić właścicielowi firmy wprowadzania takich, jakby nie było
mocno dyskusyjnych, praktyk. Mogą natomiast, i to robią, co
podkreślił Władysław Kielian, występować w obronie swoich człon-
ków, jeżeli grożą im z tego tytułu dotkliwe kary pieniężne.

- Za mało chwalimy się tym, co dla pracowników robi „Soli-
darność” - zauważył jeden z delegatów. - Skromność nie popła-
ca, bo ludzie nie wiedzą, co i komu zawdzięczają, jakie sprawy
zostały „wychodzone” i „załatwione”.

- W trudnych, życiowych sytuacjach, czasami tragicznych,
staramy się pomóc naszym członkom - zapewniał przewodniczą-
cy Zarządu KRH - często po wyczerpaniu wszystkich możli-
wych środków z ZFŚS i innych instytucji. To jest między innymi
nasza siła, że na tego typu pomoc zawsze znajdą się środki.

(...) Pomimo sporego ubytku członków związku, który przede
wszystkim spowodowany był zamknięciem części surowcowej
w Krakowie, finanse mamy „zdrowe”. Gospodarujemy naszymi
wydatkami tak, aby wystarczało na wszystkie zobowiązania.

W dalszej części zebrania delegaci wysłuchali sprawozdania
Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący Jerzy
Wojcieszak. Sprawozdanie obejmowało czas od 25 marca ubie-
głego roku do 26 sierpnia roku bieżącego. Kontrole nie wykazały
żadnych nieprawidłowości. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wniósł o przyjęcie dołączonego przez Główną Księgową spra-
wozdania finansowego oraz sum bilansowych za 2020 r.

Delegaci przy jednej osobie wstrzymującej się przyjęli Uchwałę
nr 1 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.

Jednogłośnie została przyjęta kolejna Uchwała nr 2, dotyczą-
ca podniesienia od 1 października 2021 r. kwot świadczeń sta-
tutowych. Od przyszłego miesiąca wypłacane będzie 600 zł za
zgon członka i urodzenie dziecka, 300 zł za zgon członka rodziny
oraz 200 zł na pożegnanie emeryta. Wartość paczki chorobowej
wzrośnie do 100 zł. (Zmiana świadczeń zostanie uwzględniona
na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania, aby każdy
przewodniczący mógł tę informację wydrukować i powiesić od
przyszłego miesiąca na związkowej tablicy).

Na zakończenie obrad wystosowano apel i prośbę, aby wszy-
scy delegaci włączyli się aktywnie do pomocy przy październi-
kowym Biegu Memoriałowym.
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39. Pielgrzymka Ludzi Pracy
Dwudniowa, 39. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę,

jak co roku rozpoczęła się po południu w sobotę. Pierwszy
dzień rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, następnie pomodlono się na Szczycie
wspólnie z ks. bp Andrzejem Jeżem. Potem ksiądz biskup
poprowadził Apel Jasnogórski i drogę krzyżową na wałach.
Późnym wieczorem odbyło się całonocne czuwanie w kapli-
cy Matki Bożej.

Tegoroczne spotkanie pracowników na Jasnej Górze od-
bywało się pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę
i Ludzi Pracy”. Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę za-
początkował bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan i obecnie
patron Solidarności, organizując ją po raz pierwszy we wrze-
śniu 1983 r. dla robotników Huty Warszawa. W kolejnych
latach do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z
różnych części Polski. Idea bł. ks. Popiełuszki przerodziła
się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, od-
bywającą się zawsze w trzecią sobotę i niedzielę września.

Niedzielne uroczystości poprzedziło odczytanie listów do
uczestników pielgrzymki, które skierowali prezydent Andrzej
Duda i premier Mateusz Morawiecki. Prezydent dziękował sze-
fom i członkom „Solidarności” za to, że tworzą „wyjątkową
organizację związkową, dbającą o respektowanie praw pra-
cowniczych, a jednocześnie pielęgnującą tradycję patrio-
tyczną i chrześcijańską”. Przed mszą świętą tradycyjnie głos
zabrał przewodniczący Solidarności, Piotr Duda. Podzięko-
wał pielgrzymom za świadectwo, które po raz 39. dają tutaj u
stóp Jasnogórskiej Pani. Jak powiedział, „nie wszyscy mogą
być dzisiaj z nami, bo część z naszych członków Solidarności,
a także pracowników w ciągu tego roku odeszło do Pana”.
Wspomniał tutaj przewodniczącego regionu małopolskiego,
Wojciecha Grzeszka. Przewodniczący Piotr Duda omówił ostat-
nie 12 miesięcy, które określił czasem wytężonej pracy. Na
zakończenie zwrócił się do uczestników z apelem dotyczącym
pandemii COVID-19: –  Jako szef „Solidarności”, ale też kato-
lik i przyjaciel apeluję do wszystkich, by szczepili się przeciw-
ko COVID-19. To akt wielkiej solidarności, także wobec kole-
żanek i kolegów z pracy.

Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył metro-
polita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, krajowy duszpa-

Od 1 kwietnia do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które nie poddały się temu obo-
wiązkowi mają czas do końca miesiąca. Spisując się przez internet,
zajmie to nie więcej niż kwadrans.

Za osoby małoletnie (tj, w wieku 0-17 lat) zgodnie z przepisami
ustawy o NSP spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli
wspólnie zamieszkujący z nami członek rodziny zmarł po 31.03.2021 r.
należy go dopisać jako mieszkającego w tym obiekcie w dniu 31
marca (jeśli osoba ta zmarła 31 marca lub wcześniej, nie należy jej
dopisywać).

Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny

sterz Ludzi Pracy. Abp Jędraszewski, który wygłosił homilię, poświę-
cił ją przede wszystkim nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, wy-
niesionego przed tygodniem do godności błogosławionego oraz św.
Jana Pawła II. Przytaczał ich wypowiedzi m.in. na temat miłości, spra-
wiedliwości, solidarności i etosu pracy. Arcybiskup przekonywał, że
prawdziwa solidarność powinna dotyczyć każdego człowieka. Ape-
lował o odwagę solidarności, która będzie zawsze jednoznacznie
mówiła „NIE” wobec wszelkiego rodzaju przemocy, zwłaszcza wo-
bec najmniejszych, ale także wobec tych, których chce się za wszelką
cenę usunąć na tzw. margines, zapomnieć, wzgardzić, nie przejmo-
wać się ich losem. Podkreślił też, że każdy ma podstawowe prawa,
jak prawo do właściwego kształtowania sumienia i edukacji oraz do
godnej pracy.

- Zdajemy sobie sprawę z tego i za to także chcemy dzisiaj Panu
Bogu dziękować, jak NSZZ „Solidarność” od samych swych począt-
ków pragnęła i pragnie służyć autentycznemu dobru polskiego spo-
łeczeństwa i polskiemu narodowi – powiedział.

W uroczystej Pielgrzymce Ludzi Pracy wzięli udział przedstawicie-
le różnych branż i zawodów, przede wszystkim członkowie NSZZ
„Solidarność”. Jak co roku do Częstochowy przyjechali członkowie
rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jak zwykle nie zabrakło też przed-
stawicieli hutniczej „Solidarności”, której przewodniczył Władysław
Kielian, szef KRH. Na jasnogórskich wałach wśród bardzo licznych
pocztów sztandarowych obecny był sztandar KRH oraz sztandar
Walcowni Zimnej.

Finał konkursu BHP w ramach Tygodnia Zdrowia
W pierwszym etapie konkursu BHP „W podróży do zera wypad-

ków” wpłynęło 48 zgłoszeń z różnych lokalizacji AMP. Zamiarem
pomysłodawców konkursu było poszukiwanie pomysłów na inno-
wacyjne projekty i rozwiązania poprawiające stan bezpieczeństwa w
naszej firmie. Jak się okazało, uczestnicy konkursu wykazali dużą
kreatywność oraz wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do finału wybrano 9 projektów, które otrzymały najwyższą ocenę
interdyscyplinarnej komisji kwalifikacyjnej, składającej się z przed-
stawicieli Społecznej Inspekcji Pracy, Biura BHP, Centralnego Utrzy-
mania Ruchu, Biura Inwestycji i oddziału produktowego lub spółki
zależnej dla projektów z danego obszaru.

Autorzy poszczególnych projektów będą mieli możliwość ubiega-
nia się o nagrodę główną podczas spotkania finałowego, które od-
będzie się w październiku w ramach Tygodnia Zdrowia. W wyniku
głosowania wyłonieni zostaną zwycięzcy, na których czekają nagro-
dy pieniężne.

Cieszy nas, że wśród nominowanych do finału projektów znalazły
się w projekty pracowników z Krakowa: trzy projekty z krakowskiej
Koksowni i dwa z Walcowni Zimnej. Dwa wyróżnione projekty zgło-
szone zostały przez zespoły ze spółki KOLPREM, a dwa kolejne przez
Transport i Logistykę oraz przez pracowników oddziału z Sosnowca.
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MOZ NSZZ „Solidarność” oddziału krakowskiego

zaprasza do uczestnictwa w wycieczce 

"Jesień w Bieszczadach"
w dniach: 09 - 12 października 2021 r.

TRASA: Pasma: Równia, Żuków, Wańka Dział, Otryt oraz Gniaz-
do Tarnicy i Halicza, w tym również Bukowe Berdo w Parku Kra-
jobrazowym Doliny Sanu i w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Przełęcze: Przeł. pod Hulskiem (806 m), Przeł. Goprowska (1160
m) i Przeł. pod Tarnicą (1286 m). Miejscowości: Ustrzyki Dolne,
Równia, Teleśnica Oszwarowa, Polana, Dwernik, Wołosate,
Ustrzyki Górne. Szczyty: Magura Stuposiańska (1016 m) - Wide-
łki (1016 m) - Połonina Dźwiniacka (1312 m), NAJWYŻSZY
PUNKT Połoniny i całego Bukowego Berda - Krzemień (1335 m).

KOSZT  UCZESTNICTWA : 465 zł                                                  
W KOSZTACH  ŚWIADCZEŃ: • przejazdy autokarem, opła-

ty  parkingowe, ubezpieczenie NNW, 3 razy noclegi, 3 razy śnia-
dania (w formie bufetu), 3 razy obiady, opłata miejscowa oraz
informacja turystyczno-krajoznawcza.    

ZAKWATEROWANIE: • OSW "Jawor" w Polańczyku,
pokoje: 2, 3 i 4-osobowe z łazienką i z odb. TV        
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW - w sobotę 9 października br.,

godz. 6.00  na pętli autobusowej w Mistrzejowicach;  · WYJAZD 
o godz. 6.15, · POWRÓT we wtorek 12.10. br. ok. godz. 20.30.

 INFORMACJA i REZERWACJE: • Rezerwacja miejsc (osobi-
ście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) do dnia
26 września br. lub do wyczerpania miejsc – tylko i wyłącznie u
prowadzącego wycieczkę.

ZAPISY / WPŁATY: • w dniach: 27 września - 1 października
2021 r. w BT „HUT-PUS” S.A. ul. Mrozowa 1, pok. nr 10, w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Informacji udziela, zgłoszenia (rezerwacja miejsc) przyjmuje oraz
wycieczkę prowadzi: Ryszard Wawiórko tel. 793 539 904.

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) - KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

zaprasza Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków
w dniach 18 - 22 października 2021 r.

- w ramach Tygodnia Zdrowia -
na badania wybranego markera nowotworowego

   PSA całkowity (prostaty) lub
   Ca-125  (jajnika) lub
   Ca-19,9 (jelita grubego).
Rejestracja odbędzie się w dniu 5 października 2021 r.
w godz. 9.30-11.00,  pod nr tel. 12 290 41 58.
Badania odbędą się Centrum Medycznym „Ujastek” Sp. z o.o.
(nie trzeba być na czczo). Ilość miejsc ograniczona.

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Or-
ganizacyjnego Biegu Memoriałowego im. B. Włosika. Podzielo-
no się uwagami co do postępu prac i potwierdzono rozdział za-
dań, zgłoszono też kilka propozycji mających usprawnić pracę
osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg imprezy.

Na dzień dzisiejszy w związku z aktualną sytuacją epidemiolo-
giczną w tego typu imprezach może brać udział do 500 osób nie
zaszczepionych. Jednak do daty biegu (16 października) warunki
te mogą się zmienić. Dlatego zwracamy się do zawodników, któ-
rzy są zaszczepieni, aby posiadali przy sobie tzw. paszport covi-
dowy. W czasie odbierania numerów startowych w dniu biegu
zawodnicy zobowiązani są do założenia maseczek.

Prośba od organizatorów „Biegu Włosika”

Wrześniowy Rajd Walcowników
W dniach od 17 do 19 września br. odbył się - po rocznej

przerwie spowodowanej pandemią - 57.  Rajd Walcowników. Or-
ganizatorzy tj. NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Pracowników
AMP (z BWZ i BTL) postanowili, by miejscem tegorocznego
rajdu była Bukowina Tatrzańska z zakwaterowaniem w O.W. Grand
Stasinda.

Wrześniowy Rajd Walcowników rozpoczął się w piątkowe
popołudnie. Dwa autokary wyruszyły spod budynku „S”, aby
zawieźć 106 uczestników rajdu na miejsce zakwaterowania. Trze-
ba przyznać, że od samego początku pogoda nie sprzyjała uczest-
nikom. Krótko mówiąc, padało przez całą drogę. Po zakwatero-
waniu w ośrodku wypoczynkowym wszyscy udali się na trady-
cyjnego grilla. To całkowicie wynagrodziło deszczową drogę.
Pod chwilową nieobecność dyrektorów zakładów, symboliczne-
go otwarcia 57. Rajdu Walcowników dokonali organizatorzy. Po
godzinie dyrektor BWZ Dawid Latkowski oraz dyrektor BTL
Grzegorz Bielski wraz z małżonkami dołączyli do biesiadników.
Jak zwykle w Stasindzie stoły uginały się pod dużą ilością jedze-
nia; był smaczny żurek, kiełbasa, golonka i wiele innych potraw.
Przez cały czas biesiadnikom towarzyszyła przyjemna muzyka,
która umilała wspólnie spędzony czas.

Sobotni poranek przywitał nas dużo lepszą pogodą. Przede
wszystkim przestał padać deszcz, co pozwoliło wyruszyć na tra-
sę rajdową. Ze względu na wcześniejsze opady zrezygnowano z
wyprawy na Gęsią Szyję, ponieważ trasa okazała się zbyt niebez-
pieczna. O godzinie 10:00 grupa ok. 70 osób wraz z przewodni-
kiem wyruszyła na szlak do Rusinowej Polany. Podczas przemar-
szu nareszcie zza chmur zaczęło wyglądać słońce. Wspaniałe
widoki i czyste powietrze w stu procentach wynagrodziły trudy
marszu. Po krótkim odpoczynku cała grupa udała się do kościoła
na Wiktorówce. Nieocenionym towarzyszem wycieczki okazał

się nasz przewodnik, który w interesujący sposób przedstawił
historię okolicznych terenów.

Osoby, które pozostały w ośrodku wypoczynkowym mogły
skorzystać z nieodpłatnych basenów oraz sal i boiska sporto-
wego. Popołudniowe godziny wypełniły uczestnikom liczne
konkursy i zawody przygotowane przez organizatorów. Nato-
miast wieczorem czekała uroczysta kolacja, której przewodził DJ.
Był to dobry czas na rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie
licznych nagród, których fundatorami były związki zawodowe
oraz dyrektorzy obu zakładów. Wspólna zabawa trwała do bia-
łego rana.

W niedzielę, by tradycji stało się zadość, większość uczestni-
ków wyruszyła autokarami do Zakopanego. Wspólny obiad za-
kończył tegoroczny Rajd Walcowników. Można uczciwie powie-
dzieć, że oprócz piątku pogoda dopisała, była wręcz odpowied-
nia na piesze wycieczki.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
Rajdu za wspólne spędzenie czasu oraz dodatkowo dyrektorom
zakładów za ufundowanie nagród.

Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznym 58.
Rajdzie Walcowników. Czesław Bujak


