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16 października 2021 r. odbył się XXV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika
prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec.
Pierwszy na mecie, z czasem 12:32.13, pojawił się Patryk
Mamon reprezentujący AZS AWF Kraków. Wśród kobiet najszybszą okazała się zawodniczka niezrzeszona Sylwia Warchoł z czasem 14:18.88.
W sumie nagrodami i pucharami uhonorowano prawie 70
zawodników. Poniżej lista nagrodzonych z trzech pierwszych
miejsc w każdej z kategorii.
Kat. K I Kobiety (rocznik 2009 – 08):
1 m. – Oliwia Zych
2 m. – Natalia Doniec
3 m. – Katarzyna Diakun
Chęć udziału w jubileuszowym 25. Biegu Memoriałowym im. Bogdana Włosika, organizowanym przez KRH NSZZ „S”, zgłosiło 385
zawodników, zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii według wieku, płci, przynależności do klubów sportowych czy organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Najmłodszymi dopuszczonymi do biegu zawodnikami byli dwunastolatkowie, uczniowie szkół, które zostały objęte dodatkową punktacją grupową.
Zgodnie z zamysłem organizatorów również w tym roku najliczniejszą grupą startujących była młodzież szkolna i to właśnie w
tych grupach wiekowych przygotowano najwięcej nagród.
Zawodnicy biegli ulicami Nowej Huty trasą od bramy głównej
krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland do mety przed bieńczycką Arką Pana, a konkretnie: umieszczoną w bramie pobliskiej
szkoły gastronomicznej. Wytyczona trasa licząca 4,2 km pokrywa
się ze szlakiem, którym w latach 80-tych wyruszały największe w
Polsce manifestacje „Solidarności” w proteście przeciwko delegalizacji Związku i łamaniu praw obywatelskich przez komunistyczną
władzę. Z tego powodu, pamiętając o uczestnikach tamtych historycznych wydarzeń, za każdym razem po zakończeniu biegu przedstawiciele „Solidarności”, władz samorządowych i zawodników składają kwiaty pod pomnikiem Bogdana Włosika oraz
innych ofiar stanu wojennego.
Nowohucki bieg memoriałowy organizowany przez
hutniczą „Solidarność” w najmłodszej dzielnicy Krakowa jest pod paroma względami wyjątkowy. Stawia
sobie za cel nie tylko popularyzację sportu, ale także
zachowanie pamięci historycznej, wspieranie postaw
patriotycznych oraz solidarności społecznej. Od zawodników nie pobierane są zwyczajowe opłaty wpisowe, za to nagrody przewidziane dla zwycięzców są
liczne i atrakcyjne. Przed startem każdy uczestnik otrzymał okolicznościową koszulkę, a po ukończonym biegu napoje i suchy prowiant. Oczywiście nie byłoby to
możliwe bez wsparcia sponsorów, których wymieniamy na kolejnej stronie. Imprezie patronuje p. Irena Włosik - mama Bogdana, patronat honorowy sprawuje

Kat. K II Kobiety (rocznik 2007 – 05):
1 m. – Marta Marciniak
2 m. – Zuzanna Świeca
3 m. – Martyna Cyganek
Kat. K III Kobiety (rocznik 2004 i starsze):
1 m. – Sylwia Warchoł
2 m. – Iwona Kąś
3 m. – Anna Gara
Kat. KZ Kobiety – zawodniczki zrzeszone
(od rocznika 2003 i starsze):
1 m. – Aleksandra Ślusarczyk
2 m. – Anika Świątek
3 m. – Sylwia Szubert
Kat. K Sol – członkinie NSZZ „Solidarność”:
1 m. – Małgorzata Hajto
2 m. – Monika Jastrząb
3 m. – Anna Morawska
Kat. M I Mężczyźni (rocznik 2009 – 08):
1 m. – Karol Zdebski
2 m. – Kacper Trębacz
3 m. – Antoni Bałaziński
Kat. M II Mężczyźni (rocznik 2007 – 05):
1 m. – Karol Stachoń
2 m. – Mark Klimakovskyi
3 m. – Szymon Marzec
Kat. M III Mężczyźni (rocznik 2004 – 89):
1 m. – Seweryn Kaczmarczyk
2 m. – Łukasz Cyrkiel
3 m. – Oliwer Kowalski
cd. na str. 2
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Zespołu Szkół Zawodowych HTS, za co należą im się słowa podziękowania.
Pięciu finalistów pierwszego etapu konkursu, o którym pisaliśmy więcej w ubiegłym tygodniu, odpowiadało na wylosowane
zestawy pytań. Najlepszym okazał się Jakub Rybka z Zespołu
Szkół Ekonomicznych nr 2, który zasłużenie zajął 1. miejsce. Ponieważ dwoje następnych finalistów otrzymało tą samą liczbę
punktów, o kolejności miejsc zdecydowała dogrywka. W jej wyniku 2. miejsce zajął Wojciech Dycha z Zespołu Szkół Zawodowych HTS, a 3. miejsce Patrycja Jastrzębska z Zespołu Szkół
Gastronomicznych nr 2. Należy podkreślić, że poziom konkursu
był wysoki, a wiedza uczestników bardzo obszerna i gruntowna.

Kat. M IV Mężczyźni (rocznik 1988 – 66):
1 m. – Jacek Rudziński
2 m. – Michał Jamioł
3 m. – Mirosław Sroka
Kat. M V Mężczyźni (rocznik 1965 i starsi):
1 m. – Ryszard Kobajko
2 m. – Leszek Behounek
3 m. – Stanisław Orlicki
Kat. MZ Mężczyźni zawodnicy zrzeszeni
(od rocznika 2003 i starsi):
1 m. – Patryk Marmon (Nawojowa, AZS AWF Kraków)
2 m. – Dominik Piwowarczyk (Kraków, #AdamCzerwiński
Team/UKS Lider Siercza)
3 m. – Bartosz Zając (Nawojowa, AZS AWF Kraków)
Kat. M Sol Mężczyźni – członkowie NSZZ „Solidarność”:
1 m. – Szymon Markowicz
2 m. – Bogusław Opryszek
3 m. – Marek Leśnicki
Nagrodzone szkoły:
1 m. – Szkoła Podstawowa nr 91 Kraków
2 m. – Zespół Szkół Zawodowych HTS
3 m. – Zespół Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.
Od trzech lat, przed rozdaniem nagród zawodnikom biorącym
udział w biegu, odbywa się finał międzyszkolnego konkursu na
temat historii Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” na tle dziejów Nowej Huty. Międzyszkolny konkurs przygotowała dyrekcja i grono nauczycielskie

Wszystkim nagrodzonym biegaczom, jak również uczniom
startującym w konkursie serdecznie gratulujemy.

Sponsorzy XXV Biegu Memoriałowego:
Przewodniczący Rady Miasta, Prezydent Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski, ArcelorMittal Poland, PZU Życie, Kolprem,
Sol-Hut, Ergosystem, MPO, PHT Supon, Anex Wrona, Madrohut, Fundacja Własności Pracowniczej, Polishut, ZPZ Złomex,
PW Karabela, Complex PRO, Stalprodukt, Cognor – Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, Krakowska SKOK, Krakodlew, Biuro
Podróży „Galeon”, Towarzystwo Solidarnej Pomocy, Hut-Pus,
Sed-Hut, Cognor Oddział PTS w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych HTS, Centrum Medyczne „Ujastek”, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Sekcja Krajowa Hutnictwa, „Solidarność” Philip Morris, „Solidarność” Refractories Techgrup.
***
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy z OPC24
i Centrum Medycznego Ujastek, policja, straż miejska i ochrona
Sed-Hut.

W imieniu własnym, jak i zawodników startujących w biegu, wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania. To dzięki Wam corocznie startuje liczna rzesza młodych, ale i starszych osób, ludzi kształtująca swój charakter w
zdrowej, sportowej rywalizacji. Dziękujemy serdecznie również Ministrowi Infrastruktury, mediom prasowym i telewizyjnym, krakowskiej Policji, Straży Miejskiej, parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, dyrekcji Szkoły Gastronomicznej
z os. Złotej Jesieni, Zakładowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego, pracownikom ochrony, Nowemu Centrum Administracyjnemu, Grupie Motocyklowej Galicja Harley Davidson oraz wszystkim instytucjom, osobom, wolontariuszom,
którzy pomagali nam przy organizacji XXV Biegu im. Bogdana Włosika.
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ “Solidarność”
Przewodniczący Władysław Kielian
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Zebranie Przewodniczących
Uczestnicy poniedziałkowego zebrania podzielili się na gorąco
wrażeniami z sobotniego Biegu Memoriałowego, w którego organizację jak co roku wszyscy z nich byli mocno zaangażowani.
Uwaga! Szczegółowe podsumowanie odbędzie się za tydzień podczas spotkania z członkami Komitetu Organizacyjnego XXV Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika, to jest w poniedziałek
25 października, godz. 14:15, sala 101 w budynku „S” Nowego
Centrum Administracyjnego.
Przechodząc do spraw pracowniczych: jak zapowiedział przewodniczący Kielian, w przyszłym tygodniu powinno zostać wypracowane ogólnozwiązkowe stanowisko w sprawie podwyżek płac dla
pracowników AMP SA w roku 2022. Jego treść zostanie opublikowana w naszym związkowym biuletynie.
W porównaniu z ubiegłym tygodniem zmniejszyła się liczba osób,
które jeszcze nie podpisały nowych umów o pracę. W skali całej
firmy nie zwrócono jeszcze 138 podpisanych angaży. Pozostała grupa 6763 pracowników przyjęła nowe angaże.
Obszernie omawianym tematem była restrukturyzacja zatrudnienia w Centralnym Utrzymaniu Ruchu oraz Arcelor Mittal Serwis
Grup, spowodowana ograniczeniem produkcji w AMP. Po raz pierwszy na ten temat pisaliśmy w NBS nr 10/1610 z 17 marca br. i po
więcej informacji odsyłamy do tamtego tekstu (archiwalne biuletyny dostepne są na www.krhhts.pl). Napisaliśmy wtedy, że „przedstawiony przez HR plan zakłada, że pracownicy produkcyjni Serwis
Grup znajdą zatrudnienie w nowych strukturach GU AMP lub otrzymają oferty nowej pracy w zakładach produkcyjnych AMP w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach lub w Chorzowie”.
Tym razem możemy już podać konkretne liczby.
Jeśli chodzi o Centralne UR:
12 osób odeszło na E-48;
1 osoba odeszła na odprawę 12-miesięczną;
32 osoby odeszły poza programem (w tym na emerytury);
5 osób znajduje się w „procesie zatrudnieniowym” (przewidziani
do alokacji).
Ponadto z Grupy Serwisowej w Dąbrowie:
39 osób odeszło na E-48;
61 osób przeznaczono do alokacji;
7 osób na razie pozostaje w zatrudnieniu (w tym dwie osoby
przed emeryturą).
Po weryfikacji w połowie października podano informację ile pracowników PSK z Krakowa dojeżdża do Dąbrowy. Otóż obecnie 86
osób dojeżdża do Dąbrowy, a 4 osoby do Sosnowca. Póki co tylko
dwóch pracowników powróciło do pracy w oddziale krakowskim.
Temat jest ważny, więc będziemy do niego w biuletynie powracać.
Przewodniczący z Krakodlewu zwrócił się do Władysława Kieliana z prośbą o interwencję w sprawie drogi nr 230, która jest słabo
oświetlona, co stwarza niebezpieczeństwo wypadkowe. Droga ta
jest często uczęszczana przez pracowników spółek Krakodlew, Refractoris i Complex.
Zebranie zakończono omówieniem bieżących spraw związkowych.
Zarząd KRH podjął uchwałę dotyczącą tegorocznych paczek mikołajowych dla dzieci członków naszego Związku. Przy tej okazji
kierujemy prośbę do przewodniczących o weryfikację pobranych
w księgowości list z nazwiskami uprawnionych do paczek dzieci z
roczników 2009 - 2020.
Zgodnie z decyzją ostatniego WZD naszym związkowcom wydawane będą „bogatsze” paczki chorobowe. Ponieważ zapas dotychczas wydawanych paczek chorobowych został wyczerpany, osoby
uprawnione (tj. pozostające na L-4 nieprzerwanie co najmniej 21 dni)
muszą poczekać na nową dostawę do przyszłego tygodnia.
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Konkurs BHP rozstrzygnięty
We wtorek, 19 października br. w Siemianowicach Śląskich
odbyła się uroczysta Gala Konkursu BHP „W podróży do
zera wypadków”. Do konkursu zgłoszono 48 projektów ze
wszystkich lokalizacji AMP. Celem wnioskodawców było
opracowanie innowacyjnych projektów wdrażających nowe
rozwiązania poprawiające stan bezpieczeństwa w naszej firmie. Ostatecznie do finału przedostało się 9 projektów, które
otrzymały najwyższą ocenę interdyscyplinarnej komisji kwalifikacyjnej składającej się z przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy, Biura BHP, Centralnego Utrzymania Ruchu,
Biura Inwestycji i oddziału produktowego lub spółki zależnej odpowiednich dla projektów z danego obszaru.
Podczas wtorkowego finału przedstawiciele zespołów reprezentujący 9 zgłoszonych projektów przypomnieli swoje
rozwiązania i dokonali krótkich prezentacji opisując ich funkcjonowanie oraz zasady działania. Następnie członkowie komisji konkursowej oddawali głos na wybrany projekt finałowy. W wyniku głosowania wyłoniono następujących zwycięzców:
1. Projekt nr 4 „Wykonanie mocowania wykolejnicy” – jest
to projekt zespołu z KOLPREM.
2. Projekt nr 8 „Pneumatyczne czyszczenie progów komór
koksowniczych” – zespół Krakowskiej Koksowni.
3. Projekt nr 2 „Punkt szkoleniowy – bezpieczna odległość
od kręgu„ – zespół BTL Kraków.
Wszystkie projekty były bardzo ciekawe , a przede wszystkim mają duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa, dlatego z
tego powodu należy bardzo podziękować uczestnikom konkursu za ich pomysłowość i zaangażowanie.
Andrzej Grabski

Raport covidowy
Według informacji podanych we wtorek przez p. Jadwigę
Radowiecką w całym AMP SA mamy 5 aktywnych zachorowań, zero osób na kwarantannie wewnętrznej i zero na kwarantannie zleconej przez Sanepid.
W ubiegłym tygodniu wykonano w firmie 3 testy, z których
jeden jest pozytywny.
Obecnie 165 pracowników pracuje zdalnie,
285 osób jest na chorobowym,
4 osoby są na postojowym.
W oddziale krakowskim część osób, która się zgłosiła do
szczepienia przeciw grypie została już zaszczepiona, pozostali czekają na swoją kolejkę według wyznaczonego terminu. W całym AMP zgłoszonych zostało 930 osób chętnych
do tych szczepień.
Sztab kryzysowy zapoznał się ze stanem zapasów środków
ochrony indywidualnej na IV kwartał bieżącego roku. Jak podano, cały niezbędny asortyment jest zabezpieczony i starczy
do końca roku.
W trakcie zdalnie prowadzonego spotkania J. Radowiecka
poinformowała, że Krajowa Rada Medyczna wydała rekomendację odnośnie zastosowania trzeciej dawki szczepionki tzw.
przypominającej dla osób powyżej 18 roku życia (do tej pory
wskazania takie dotyczyły osób powyżej 50 roku życia). Powyższa informacja potwierdzona została w środkach masowego przekazu. Jako dawkę przypominającą stosować się będzie szczepionkę marki Pfizer, nawet jeżeli pierwsze dwie szczepionki pochodziły z innej firmy.
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Nowe przepisy dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
11 października br. weszła w życie ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Nowe przepisy dostosowują działalność
Kasy Zapomogowo--Pożyczkowej do znowelizowanej ustawy
o związkach zawodowych. Zgodnie z ustawą do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w przedsiębiorstwach będą mogli przystępować nie tylko pracownicy, lecz także np. zleceniobiorcy i samozatrudnieni. Będzie to możliwe w przypadku zgłoszenia deklaracji chęci przystąpienia co najmniej 10 osób.
Ustawa mówi, że celem działania kas jest udzielanie pomocy
materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz, w
miarę posiadanych środków, także zapomóg. Osoba chętna
zostanie przyjęta w poczet członków KZP na podstawie złożonej deklaracji i będzie zobowiązana do wpłacenia wpisowego
oraz miesięcznych wkładów członkowskich (lub wyrazić zgodę
na ich potrącenie z pensji) oraz do wskazania co najmniej jednej osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzanych w ten
sposób środków (w razie śmierci zatrudnionego).
W ustawie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki
zawodowe. Zasadą jest, że kontrolę nad kasami sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. W sytuacji gdy taka organizacja nie działa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie
przyjętym u danego pracodawcy.
Wejście w życie ustawy uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. nr 100, poz. 502 ze zm.), określające dotychczasowe zasady funkcjonowania kas.
Z prasy związkowej

Więcej pracujących na czas nieokreślony!
Z ostatnich danych GUS wynika, że liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wzrosła, a jednocześnie zmniejszyła się liczba osób zatrudnianych w
ramach elastycznych i mniej stabilnych umów. W porównaniu z
okresem sprzed epidemii, przybyło ponad 800 tys. pracujących
bezterminowo.
Widać więc, że pracodawcy w Polsce konkurując o pracownika muszą proponować zachęcające warunki zatrudnienia. Taką
zachętą dla pracownika może być właśnie stabilna podstawa
zatrudnienia w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony.
Na wzrost liczny zawieranych umów o pracę na czas nieokreślony wpływ miała również niewątpliwie zmiana unormowania
kodeksu pracy z 2015. Od czasu nowelizacji kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na okres do 33 miesięcy (36 miesięcy włącznie z
okresem próbnym). Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po tym czasie oznacza, że obie strony łączy już
umowa na czas nieokreślony. Zatem nadszedł czas kiedy limity
terminowych umów o pracę zostały wykorzystane przez pracodawców i nie pozostaje nic innego jak zawrzeć z pracownikiem
właśnie umowę o pracę na czas nieokreślony.
Dodać należy, że w okresie epidemii nie wzrosło bezrobocie zauważa dr Jakub Szmit z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert NSZZ „Solidarność”. A im lepsza jest kondycja rynku, tym mocniejsza pozycja przetargowa
pracowników. Zatrudniający nie mogą już twierdzić, że jeśli komuś
nie podobają się warunki pracy, to może odejść z firmy, bo na
jego miejsce znajdzie się kilku innych chętnych.
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MOZ NSZZ „Solidarność”
zaprasza do uczestnictwa w wycieczce :

ZIEMIA KŁODZKA
- wieże widokowe - „ Andrzejki”
Sudety Środkowe
Orlica - Góry Orlickie / Zieleniec (część Dusznik - Zdroju)
Jagodna i Czerniec - Góry Bystrzyckie/ przeł. Spalona
Kłodzka Góra - Góry Bardzkie / m. Bardo
Możliwość zwiedzania:
* Kłodzko (sobota)
* Bystrzyca Kłodzka (niedziela lub/i poniedziałek )

w dniach: 20 - 23 listopad 2021 r.
od soboty do wtorku 4 dni / 3 noclegi
KOSZT UCZESTNICTWA: 470 zł
W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ:
przejazdy autokarem, opłaty drogowe, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW, 3 razy noclegi, 3 razy śniadania, 3 razy obiady oraz informacja turystyczno-krajoznawcza.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel „ ABIS”** w Bystrzycy Kłodzkiej
pokoje: 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, odbiornikiem TV i z dostępem do czajnika bezprzewodowego.
ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
w sobotę 20 listopada br. o godz. 6:00 na Pętli Autobusowej w
Mistrzejowicach
· WYJAZD – o godz. 6:15
· POWRÓT – we wtorek 23 listopada br. ok. godz.20:00
INFORMACJA i REZERWACJE
Rezerwacja miejsc osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (od każdej dorosłej osoby pobrany zostanie
numer tel. komórkowego oraz adres e-mail)
w dniach: 20 - 31 październik br. lub do wyczerpania miejsc
- tylko i wyłącznie u prowadzącego wycieczkę.
ZAPISY / WPŁATY:
W dniach: 03 - 10 listopada 2021 r.
(tylko w tym terminie, ani wcześniej ani później)
w Biurze Turystycznym HUT-PUS S.A.
ul. Mrozowa 1, pok. nr 10
otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz.: 7:00 - 15:00
Informacji udziela, zgłoszenia przyjmuje (REZERWACJA
MIEJSC) oraz wycieczkę prowadzi:
Ryszard Wawiórko, tel. 793 539 904

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.
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