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Zebranie Przewodniczących
W najbliższą sobotę, po rocznej przerwie, odbędzie się jubileuszowy 25. Bieg Memoriałowy im. B. Włosika. Od strony
organizacyjnej najważniejsze sprawy są już domknięte, potrzebne zezwolenia uzyskane, a przydział zadań na czas przed biegiem, podczas biegu i po jego ukończeniu dokonany. Ostatnia
odprawa przed tym sportowym wydarzeniem odbyła się w poniedziałek w trakcie zebrania przewodniczących.
Pierwsza część zebrania, która zwykle poświęcona jest sprawom związkowym i pracowniczym, została skrócona do niezbędnego minimum, aby dać czas osobom zaangażowanym w
organizację biegu na omówienie poszczególnych zadań logistycznych, jakie czekają ich w dniu imprezy.
Zebranie rozpoczął przewodniczący KRH Władysław Kielian. Z informacji przez niego przekazanych wynotowaliśmy
to, co najistotniejsze.
* Jak do tej pory nie wszyscy pracownicy AMP oddali podpisane przez siebie nowe umowy o pracę zgodne z ZUZP obowiązującym od 1 lipca br. Na ponad 6900 osób, którym wręczono nowe umowy, 247 osób jeszcze tych dokumentów nie zwróciło. Jeśli nie zrobią tego w ciągu najbliższego tygodnia, ich
wynagrodzenia będą liczone tak jak dotychczas (z osobami
przebywającymi na zwolnieniach lekarskich, które nie mogą
osobiście przekazać podpisanych umów, służby HR będą się
osobno kontaktowały).
* Załącznik nr 7 do PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) został podpisany przez dwie reprezentacyjne organizacje
związkowe i obecnie czekamy na jego rejestrację.
* Odpowiedź na pytanie, kiedy zaczną się negocjacje płacowe na rok 2022, będzie możliwa po zakończeniu rozmów na
temat budżetu na rok przyszły, czyli za jakieś dwa tygodnie.
* Pracodawca deklaruje, że nie przewiduje większych ruchów zatrudnieniowych. Mimo to związki oczekują bardziej
szczegółowych informacji o planach zatrudnienia na 2022 r.
i lata kolejne.
* Głównym tematem spotkania z dyrektorem PED Radosławem Dziedzicem było zatrudnienie w zakładzie. Odpowiadając na pytanie związkowców, dyrektor przedstawił obecny stan
rzeczy odnoszący się do zatrudnienia w PED w rozbiciu na
Kraków i Dąbrowę Górniczą. Przy tej okazji zdementował pogłoski, jakoby pracownicy byli przekazywani do dyspozycji
HR. Stwierdził, że cały proces alokacji jest rozłożony w czasie
i na chwilę obecną nie można podać dokładnych liczb co do
ilości przesunięć pracowników. W przypadku likwidacji stanowisk dla każdej osoby, którą ta sytuacja dotyka, automatycznie poszukiwane jest inne miejsce pracy. Większość objęta alokacją to osoby, które były powiązane z obsługą części
surowcowej.
Realizowane są inwestycje, skutkiem których - wskutek modernizacji - następuje likwidowanie stanowisk pracy. Także i
dla tych osób HR poszukuje nowych miejsc pracy.

Na razie nie wiadomo, ilu pracowników PED dotknie planowana
sprzedaż elektrociepłowni Tamechu, ale jest propozycja przejęcia
tych pracowników przez nowy podmiot. Kolejne informacje będą
publikowane po uzyskaniu dokładnych danych nt. restrukturyzacji.
* Zgodnie ze wskazaniami sztabu kryzysowego i w reakcji na
ogólny wzrost zachorowań, od 14 października zostaną wzmożone
działania profilaktyczne, np. częściej odbywać się będzie dezynfekcja na stanowiskach pracy. Każdorazowo na szkolenia zewnętrzne
potrzebna będzie zgoda dyrektora, a osoby nie zaszczepione powracające z takich szkoleń będą kierowane na 10-dniową kwarantannę.
W drugiej części zebrania głos oddano Januszowi Klimaszewskiemu, szefowi zespołu odpowiedzialnego za organizację Biegu
Memoriałowego od strony technicznej. Kol. Klimaszewski podsumował to, co dotychczas zostało zrobione i wymienił czynności,
jakie jego zespół ma jeszcze do wykonania. Podał też kilka informacji ważnych dla zawodników, tj.:
- podczas odbierania numerów startowych i czipów każda osoba
obowiązana jest mieć na twarzy maseczkę;
- każdy zawodnik otrzyma gratis koszulkę z logo biegu;
- autobusy-szatnie staną przy ścianie zachodniej budynku „S”
czyli od strony przystanków autobusowych MPK. Autobusy odjadą na metę biegu na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem
biegu (start o 12:15), żeby nie blokować trasy;
- każdemu z biegaczy, który ukończy bieg (minie linię mety) wręczony zostanie okazjonalny medal;
- na zwycięzców wyłonionych w każdej kategorii czekają bardzo
atrakcyjne nagrody.

KOMUNIKAT dla ZMOTORYZOWANYCH
Pracownicy oddziału krakowskiego, którzy w dniu 16 października w godzinach południowych będą chcieli przejechać
przez bramę główną w kierunku do lub z terenu kombinatu muszą
liczyć się z pewnymi niedogodnościami, za które organizatorzy
tegorocznego Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika z
góry przepraszają. W związku z powyższym informujemy, że:
- w sobotę 16 października brama główna huty będzie zamknięta dla ruchu kołowego od godziny 10:00 do 13:00;
- w tym czasie wjazd i wyjazd na hutę możliwy będzie przez
bramę nr 2 (od ul. Mrozowej);
- w godz. od 12 do 13 będą utrudnienia na trasie biegu.

KONKURS HISTORYCZNY
Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ Solidarność – na tle dziejów dzielnicy Nowa Huta
W tym roku po raz trzeci Komisja Robotnicza Hutników NSZZ
Solidarność przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Huty
im. Tadeusza Sendzimira zorganizowały Konkurs Historyczny „Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
Solidarność – na tle dziejów dzielnicy Nowa Huta”. Jest on adresowany do uczniów nowohuckich zespołów szkół zawodowych.
cd. na str. 2
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dokończenie ze str. 1 KONKURS HISTORYCZNY

Dwuetapowy konkurs obejmuje zakresem tematycznym przebieg i skutki strajków robotniczych w Nowej Hucie, życiorys
Bogdana Włosika (ucznia Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza
Sendzimira, a następnie młodego hutnika, który został zastrzelony przez funkcjonariusza SB pod kościołem Arka Pana w
1982r.), a także historię Komisji Robotniczej Hutników NSZZ
Solidarność. Celem konkursu jest również upowszechnianie
wiedzy o Nowej Hucie - dzielnicy Krakowa, która z założenia
powojennych komunistycznych władz miała być wzorcowym
miastem socjalistycznym, a zarazem przeciwwagą dla intelektualnej stolicy Polski. Dzieje, budowa, rozwój Nowej Huty w
latach 1949-2021, architektura, kultura oraz historyczna i współczesna topografia dzielnicy to kolejne obszary wiedzy, jakimi
musieli wykazać się uczniowie. Od samego początku, zgodnie
z zamysłem organizatorów, konkurs stanowi integralną cześć
Biegu Memoriałowego organizowanego dla uczczenia pamięci Bogdana Włosika i innych ofiar stanu wojennego.
W konkursie brali udział uczniowie reprezentujący 6 nowohuckich szkół: Zespół Szkół Zawodowych HTS os. Złotej Jesieni 2, Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 os. Szkolne 26, Zespół
Szkół Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 os. Spółdzielcze 6, Zespół Szkół Budowlanych
PBP „Chemobudowa - Kraków” S. A. os. Urocze 13, Zespół
Szkół Gastronomicznych nr 1 os. Złotej Jesieni 16.
Pierwszy etap konkursu, do którego przystąpiło 23
uczniów i uczennic miał formę testów. Uczestnicy mieli
za zadanie w 40 minut odpowiedzieć na 66 pytań sondujących wiedzę historyczną. Test odbył się w budynku
Zespołu Szkół Huty im. T. Sendzimira we wtorek 12 października br. Uczestników przywitał Mirosław Ziarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych HTS. Komisję Robotniczą Hutników reprezentowali przewodniczący Władysław Kielian oraz z-ca przew. Wiesław Zając. Reguły
pierwszego etapu przedstawiła koordynator konkursu dr
Katarzyna Grudzińska. Test opracował Grzegorz Wyderka. Jest on również autorem testu finałowego. Skład komisji konkursowej: Grzegorz Wyderka, Dorota Klimek, Ewa
Dybaś, Beata Juchnik, Izabela Maziarczyk – Suszko.

O skali trudności konkursu świadczył zestaw pytań, na które prawidłową odpowiedź znałoby naprawdę niewielu nowohucian.
Dla przykładu cytujemy kilka z nich:
*Od którego roku pracował Bogdan Włosik?
*W którym roku została otwarta pierwsza linia tramwajowa nr
5 z Krakowa do Nowej Huty?
*Ile metrów ma długość trasy Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika?
*W którym roku powstała KRH NSZZ „Solidarność”?
*Kto zaprojektował m.in. Wydział Mechaniczny Politechniki
Krakowskiej, os. Mistrzejowice, Kościół na Wzgórzach Krzesławickich?
To tylko kilka z konkursowych pytań i to nie najtrudniejszych.
Uczestnicy musieli wykazać się również dobrą wiedzą ze znajomości topografii dzielnicy oraz historycznych nazw ulic i osiedli.
Podczas gdy jury sprawdzało testy, o historii powstania i działalności Komisji Robotniczej Hutników, o przebiegu strajku kwietniowo - majowego z 1988 roku opowiadał uczniom Władysław Kielian.
W krótkim rysie historycznym omówił okoliczności śmierci Bogdana Włosika, postawienia pomnika jego imienia, a także historię biegu memoriałowego. Następnie zebrani obejrzeli film Jerzego Ridana
pt. Strajk na Zgniataczu.
Ostatecznie po sprawdzeniu testów do finału zakwalikowało się
pięciu uczestników. Wszyscy, oprócz dyplomów uznania za wej-
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ście do ścisłego finału otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości
100 zł ufundowaną przez Fundację Własności Pracowniczej.
Finalistami konkursu są:
Miejsce 1 - Patrycja Jastrzębska - Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16
Miejsce 2 - Wojciech Dycha, Zespół Szkół Zawodowych HTS,
os Złotej Jesieni 2
Miejsce 3 - Jakub Rybka - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os.
Spółdzielcze 6
Miejsce 4 - ex aequo - Aleksander Żołkwa, Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa - Kraków” S. A., os. Urocze 13 oraz
Jakub Polus, Zespół Szkół Zawodowych HTS, os Złotej Jesieni.
Na zakończenie słowa podziękowania za przygotowanie i uczestnictwo w konkursie wyraził przewodniczący KRH. W sposób
szczególny podziękował dyrektorowi Mirosławowi Ziarkowi oraz
nauczycielom za dodatkowy trud włożony w zorganizowanie okolicznościowej wystawy związanej z historią Bogdana Włosika,
nowohuckiej Solidarności oraz 72-leciem budowy Nowej Huty.
Wystawę w świetlicowych gablotach przygotowały Dorota Klimek oraz Katarzyna Domagała. Za zaprojektowanie konkursowych
plakatów, dyplomów oraz opiekę nad stroną internetową szkoły
w zakresie zamieszczania informacji o konkursie odpowiedzialna
była Beata Juchnik.
Drugi, ustny etap konkursu odbędzie się 16 października br.
podczas XXV Memoriałowego Biegu im. Bogdana Włosika. Finał
konkursu przeprowadzony zostanie na mecie przed kościołem Arka
Pana po zakończeniu biegu. Tym razem pięciu finalistów odpowiadać będzie na wylosowane zestawy pytań. Uczestnikom zostaną wręczone nagrody ufundowane przez hutniczą Solidarność.
Serdecznie zapraszamy na metę biegu i dopingowanie zarówno
uczestnikom biegu, jak i finalistom konkursu.

Kwiaty pod pomnikiem Bogdana Włosika
W tym roku 13 października mija 39. rocznica śmierci młodego
hutnika Bogdana Włosika zastrzelonego przez funkcjonariusza SB
w trakcie demonstracji, jaka odbywała się pod nowohucką Arką
Pana w miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego. Każdego roku
hutnicza Solidarność daje wyraz pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, kładąc wieńce i paląc znicze pod pomnikiem Bogdana
Włosika i ofiar stanu wojennego, postawionym naprzeciw bieńczyckiego kościoła. Z tego samego powodu członkowie Zarządu
KRH wraz z pocztem sztandarowym Solidarności BWZ (w składzie:
J. Bobela, Cz. Bujak, A. Kmita) udali się 13 października bieżącego
roku, po Nabożeństwie Fatimskim, pod wspomniany pomnik, by
złożyć wiązanki kwiatów.

Zapraszamy na bieg zawodników i kibiców
Informujemy, że w dalszym ciągu można zapisywać się na Bieg
Memoriałowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Start o godzinie 12:15 spod bramy głównej Kombinatu.
Zapisu można dokonać poprzez stronę internetową Komisji Robotniczej Hutników www.krhhts.pl pod zakładką Działalność - Bieg
memoriałowy lub bezpośrednio ze strony www.sport-timing.pl przechodząc do zapisów on-line z przekierowaniem na XXV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania na trasie biegu, jak i na
samej mecie przed Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1 na os.
Złotej Jesieni 16 (za placem targowym). Uroczyste rozdanie nagród
wraz z rozstrzygnięciem finału konkursu odbędzie się na placu przed
Arką Pana około godziny 13:15.
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37. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Zbliża się 37. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” bestialsko zamordowanego
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz Jerzy został porwany 19 października 1984 r., gdy wracał z nabożeństwa w Bydgoszczy. Przed śmiercią był bity i torturowany.
Był charyzmatycznym duszpasterzem, który po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził regularnie odbywające się
Msze za Ojczyznę. Na jego kazania w kościele św. Stanisława
Kostki w Warszawie przybywały tłumy wiernych. W tym samym okresie (w 1982 r.) w Krakowie ks. Kazimierz Jancarz
zainicjował w kościele w Mistrzejowicach czwartkowe Msze
za Ojczyznę, które kontynuowane są po dziś dzień.
W ostatni czwartek tj. 7 października podczas Mszy św. za
Ojczyznę odprawianej w kościele św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Mistrzejowicach zgromadzonym wiernym asystowały poczty sztandarowe: Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ „Solidarność” (Beata Suder, Agnieszka Biały, Mieczysław Trębacz), Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa
Hutników oraz Szkoły Podstawowej nr 85 im. ks. Kazimierza
Jancarza.
Uroczystą mszę św. koncelebrowali ks. Jan Latowski, ks.
Prałat Józef Łuszczek oraz ks. Damian Obrał. Wierni w modlitwie wspomnieli bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. W refleksji
podczas kazania, które wygłosił ks. Damian, przypomniane
zostały słowa, jakie ks. Jerzy kierował do wiernych. Jednakże głównym motywem, skłaniającym do przemyśleń, było
odniesienie się do tego, co stanowi istotę prawdziwego
szczęścia człowieka. Iluzoryczna władza, pieniądze, rozgłos,
czy to wszystko może zastąpić prawdziwą miłość? Czy posiadając te pierwsze, osiągnie człowiek spełnienie, kiedy
wraca do domu, w którym czeka go „piekło”? I wreszcie, czy
możemy żyć bez prawdziwych przyjaciół, otoczeni tylko osobami od siebie uzależnionymi? Na te pytania musimy sobie
sami odpowiedzieć.
Po zakończeniu nabożeństwa wierni wraz z kapłanami, w
asyście pocztów sztandarowych, przeszli pod krzyż bł. Jerzego Popiełuszki, gdzie odmówiono wspólną modlitwę i złożono kwiaty. Odśpiewany hymn Solidarności był ostatnim
akcentem Mszy św. za Ojczyznę.
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Przystąp do grupowego
ubezpieczenia na życie
w PZU – bez karencji

Zniżki dla seniora na bilety PKP - 30% i 37%
Osoby, które ukończyły 60 lat są uprawnione do ulgi 30%
przy przejazdach w klasie 1 i 2 w pociągach TLK, IC, EIC, EIP.
Jeżeli podróżny chce wykupić miejsce sypialne lub do leżenia
na przejazd pociągiem TLK, IC wtedy zobowiązany jest nabyć
odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne/do leżenia, uiszczając należność w pełnej wysokości.
Uprawnienie do ulgowych przejazdów poświadcza dowód
osobisty albo inny dokument tożsamości, na podstawie którego
możliwe jest stwierdzenie wieku osoby uprawnionej (w tym również poprzez aplikację mObywatel na telefonie).
Ponadto renciści i emeryci posiadają uprawnienie do 2 przejazdów w roku środkami transportu publicznego kolejowego (PKP)
z ulgą 37% pociągiem osobowym, pospiesznym i ekspresowym
zgodnie z zasadami ogólnymi. Ulga dotyczy również ich współmałżonków, na których pobierany jest zasiłek rodzinny.
Warunkiem korzystania z uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez związki zawodowe oraz stowarzyszenia (związki) emerytów i rencistów wymienione w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Zaświadczenie jest ważne wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Przypominamy, że zaświadczenia na 37% zniżkę PKP można
otrzymać zgłaszając się do Komisji EiR przy KRH. Zaświadczenia wydawane są tylko w czwartki w godzinach od 10 do 13.
Komisja Oddziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „SolidarnośćAMP SA - Kraków ma swoją siedzibę w budynku LTT
przy ul. T. Sendzimira 1 (poprzeczna do ul. Mrozowej) obok
bramy nr 2 do kombinatu.
Zarząd Komisji EiR pełni dyżury w pokoju nr 8 na parterze
w każdy poniedziałek i czwartek od 10:00 do 14:00. W tym
czasie czynny jest telefon nr: 12 290- 60-55.

Czy wiesz, że:
* Obecnie około 230 tysięcy emerytów otrzymuje z ZUS emeryturę minimalną.
* Od 1 marca 2021 r. emerytura minimalna to 1250,88 zł
brutto, czyli 1066,24 zł netto.
* Ok. 365 tys. Polaków dostaje niższą emeryturę niż emerytura minimalna, a więc mniej niż tysiąc złotych na miesiąc. To o 15
razy więcej osób niż 10 lat temu i trzykrotnie więcej niż w 2015 r.

Akcja promocyjna skierowana jest do
pracowników następujących podmiotów:
- „Hut-Pus” S.A.
- Alliance Green Services Polska Sp. z o.o.
- Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy
w Krakowie
- Cognor Spółka Akcyjna Oddział PTS w
Krakowie
- Zakład Odzysku Surowców „Madrohut” Sp. z o.o
W ramach promocji, w stosunku do
osób, które przystąpią do ubezpieczenia w październiku, z początkiem obowiązywania od 1 listopada 2021, zniesione zostają karencje do wszystkich świadczeń będących w
zakresie polisy ubezpieczenia grupowego typ P Plus.
Najważniejsze informacje:
- Pracownicy oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci, którzy
przystąpią do ubezpieczenia grupowego z początkiem odpowiedzialności 01.11.2021r, zostaną zwolnieni z karencji w pełnym
zakresie ubezpieczenia.
- Warunkiem skorzystania z promocji jest przystąpienie do 28
października 2021 roku do ubezpieczenia co najmniej 5 pracowników firmy lub członków ich rodzin*.
*Jeśli w tym terminie do ubezpieczenia zgłosi się mniej osób,
pracownicy oraz członkowie ich rodzin zostaną objęci karencjami, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).
- Aby przystąpić do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach należy do 28.10.2021 zgłosić się do Biura Obsługi
Ubezpieczeń PZU ul. Mrozowa 1 w celu wypełnienia deklaracji
przystąpienia.
Integralną część oferty stanowią ogólne warunki ubezpieczenia grupowego typ P Plus i ubezpieczeń dodatkowych, w których znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania danych ubezpieczeń.

Zgłoszenia na jesienny Turniej Piłki Siatkowej
Organizatorzy Hutniczego Turnieju Piłki Siatkowej - edycja
Jesień 2021 zwracają się do kapitanów i kierowników drużyn
siatkarskich o zgłaszanie udziału w turnieju.
Zapisy do końca października br. przyjmuje kol. Bogusław
Pierucki tel. 668 472 686.
Rozgrywki odbędą się jak zwykle w hali sportowej Zespołu
Szkół Zawodowych HTS na os. Złotej Jesieni 2.
Przypominamy o możliwości składania zamówień na książkę
pt. „Nikczemność i honor. Stan wojenny w 100 odsłonach”, której autorami są: Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska oraz ks.
Michał Damazyn. Przy 1-2 sztukach koszt 65 zł za egzemplarz, 34 szt. po 60 zł, 5 szt. po 52 zł, 10 szt. po 47 zł, 20 szt. po 40 zł.
Więcej nt. książki w NBS 39/1639 z 6.10 br.
NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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