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W przededniu Triduum Paschalnego,

z okazji najważniejszego

chrześcijańskiego święta,

jakim jest WIELKANOC

życzymy wszystkim zdrowia,

nadziei i spokoju,

ciepła domowego ogniska

i radości z bycia razem.

Niech Zmartwychwstały Chrystus

przyniesie światu zwycięstwo:

Światła nad ciemnością

Życia nad śmiercią

Dobra nad złem

Miłości nad nienawiścią

Komisja Robotnicza Hutników
NSZZ „Solidarność”

W tym roku w niektórych polskich domach Wielkanoc święto-
wana będzie dwa razy. Rodziny, które przyjęły pod swój dach
prawosławnych uchodźców z Ukrainy, po raz pierwszy być może,
zetkną się z obchodami tego święta według obrządku wschodnie-
go. Czym różnią się one od naszej katolickiej Wielkiej Nocy, a w
czym są podobne? Oto kilka ciekawych faktów wynotowanych
ze źródeł dostępnych w internecie.

W 2022 r. prawosławni i grekokatolicy będą świętowali Wielka-
noc 24 kwietnia (niedziela), a więc tydzień później niż my. Zgod-
nie z tradycją musi ona nastąpić po pierwszej wiosennej pełni i po
żydowskim święcie Paschy. Przesunięcie w czasie wynika z tego,
że prawosławni i grekokatolicy w wyliczeniach daty tego rucho-
mego święta posługują się innym kalendarzem, tzw. juliańskim.
Różnica może sięgać aż do pięciu tygodni. Zdarzają się takie lata,
kiedy te różnice się niwelują i stanie się tak za trzy lata, kiedy to
święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzić będziemy w jed-
nym terminie, 20 kwietnia.

W Wielki Piątek, podobnie jak w kościele katolickim, w cer-
kwiach nie odprawia się liturgii. W tym dniu wierni zachowują

Wielkanoc w Cerkwi prawosławnej

Niech w Niedzielę Wielkanocną
zabrzmi gromkie Alleluja!

dokończenie na str. 2

Zebranie rozpoczął Roman Wątkowski, który streścił tematy
poruszane w trakcie piątkowego TOP6. Podczas wideokonfe-
rencji ze związkowcami spotkali się: Justyna Kołtonik (nowa
dyrektor PED), Karolina Muza - Adamiec (Szefowa biura Odpo-
wiedzialności Biznesu), Stanisław Ból, Agnieszka Kukla i Ja-
dwiga Radowiecka.

Justyna Kołtonik powiedziała, że w Zakładzie Energetycznym
nie będzie zwolnień tylko relokacje, co pozwoli zoptymalizować
zatrudnienie. Z tą operacją wiąże się przeniesienie części osób
do Tamehu. Od p. Karoliny Muzy-Adamiec dowiedziano się, że
w firmie wdrożony zostaje program, którego realizacja powinna
przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników i sprzy-
jać ich dobrostanowi. Nie powinno być możliwe zasypywanie
podwładnych mailami i telefonami w wolne weekendy czy w
późnych godzinach wieczornych po pracy. Dyr. Agnieszka Ku-
kla poinformowała, że po 28 kwietnia pojawi się informacja o
podwyżkach indywidualnych, a w II poł. maja wydawane będą
nowe angaże. Dyr. Stanisław Ból nadmienił, że może zwiększyć
się liczba osób przeznaczonych do alokacji.

Zebranie przewodniczących z 11 kwietnia br.
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ciąg dalszy: Wielkanoc w Cerkwi prawosławnej

post. Na środku cerkwi umieszczona zostaje płaszczenica, czyli
ikona lub płótno z wizerunkiem umarłego Chrystusa. Płaszczeni-
ca symbolizuje ciało Chrystusa i wierni adorują ją do późnej nocy
w Wielką Sobotę.

Wielkanoc w obrządkach wschodnich trwa trzy dni. W Wielką
Sobotę, podobnie jak w tradycji katolickiej, duchowni poświę-
cają pokarm przynoszony przez wiernych w pięknie przystrojo-
nych, przykrytych białymi chustami koszyczkach. Do koszyczków
wkłada się chleb, masło, ser, wędliny, drożdżowe ciasto i paschę.
Oczywiście nie może zabraknąć pisanek. Odmienną od naszej tra-
dycją jest przynoszenie do poświęcenia długich, cienkich wosko-
wych świeczek, takich jakie zapala się przy wejściu do cerkwi.

W Wielką Sobotę według obrządku prawosławnego patriarcha
Jerozolimy nawiedza kryptę Grobu Pańskiego, a gdy z niej wy-
chodzi trzyma w dłoni pęk 33 płonących świeczek. Ceremonia ta
zwana jest „Cudem Świętego Ognia”.

Przez cały czas świąt wierni witają się pozdrowieniem „Chry-
stus zmartwychwstał! Zaiste zmartwychwstał!” Napisy o tej tre-
ści pojawiają się w różnych miejscach odwiedzanych w tym cza-
sie przez prawosławną społeczność.

Spotkanie z dyrektorem Wojciechem Koszutą
Do kolejnego spotkania dyrektora Obszaru Wyrobów Płaskich

Wojciecha Koszuty z liderami trzech największych organizacji
związkowych oddziału krakowskiego (NSZZ „Solidarność”, NSZZ
Pracowników AMP, NSZZ Solidarność`80) doszło we wtorek 12
kwietnia br. Zagadnienia związane z BHP jak zawsze stanowiły
pierwszą część informacji. Od początku roku w segmencie wyro-
bów płaskich AMP nie odnotowano żadnych wypadków, czyli
pracujemy bezpiecznie. Fakt ten nie zwalnia nas wszystkich ze
stałej pracy nad dalszą poprawą bezpieczeństwa. Świadczą o tym
nieliczne zdarzenia potencjalnie niebezpieczne z jakimi przyszło
nam się zmierzyć – powiedział dyrektor. Druga dobra wiadomość
dotyczy COVID-19. Obecnie żaden pracownik spółki nie jest zara-
żony, nie ma też przypadków kwarantanny bądź izolacji.

Realizacja planów produkcyjnych to kolejny temat, który przed-
stawił Wojciech Koszuta. Wyniki za pierwszy kwartał są bardzo
dobre. Niestety awaria wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej
nieznacznie je pogorszyła. Zgodnie z najnowszymi informacjami
WP wchodzi na właściwy cykl pracy. W poniedziałek wytopio-
no około 500 ton surówki. Skutki awarii bardziej dotknęły wyro-
by długie. Wstępnie II kwartał również ma pełne obłożenie, jed-
nak najbliższy czas pokaże czy tak będzie. Pojawiają się sygnały
o możliwej recesji w Europie. W związku z ogólnie trudną do
przewidzenia niestabilną sytuacją część inwestorów wycofuje
się z realizacji swoich planów. Rosnące koszty materiałów, róż-
nego rodzaju nośników energii to część elementów mających
wpływ na ich decyzje. Według planistów w połowie maja będzie
można lepiej przewidzieć zachowanie rynków. Dobre wiadomo-
ści napływają z Krzywego Rogu, który w sposób ciągły zaopa-
truje nas w rudę. Obecnie mamy pełne składy oraz place zapaso-
we. Bardziej niestabilnie wygląda rynek slabów. Embargo nało-
żone na Rosję oraz nieczynne Ukraińskie huty mogą niekorzyst-
nie wpłynąć na produkcję. Pełna dostawa slabów pozwoliłaby
naszej walcowni gorącej pracować dwoma piecami, tym bardziej
że 8 kwietnia zakończył się pierwszy planowany na ten rok 5-
dniowy remont.

Główne prace, które wykonano podczas postoju gorącej, to
remont przenośnika łańcuchowego w rejonie zwijarek oraz re-
mont systemu przeginania na klatce wykańczającej nr 1. W ten
sposób rozmowa przekierowana została w obszar inwestycji.
Poważne wyzwanie dotyczy zagadnienia logistyki w kierunku
walcowni gorącej. Osiągnięcie produkcji 3,3 mln ton w tym roku
wymusza usprawnienie przepływu slabów. Dlatego trwają prace
na hali COS pozwalające na obsługę większej ilości naszych
wagonów. Dodatkowo inwestycja, jaką jest montaż nowej suw-
nicy pomoże osiągnąć założone cele. Po wakacjach w BWZ
będzie zamontowana nowa szlifierka walców. Trwają intensyw-
ne przygotowania dotyczące projektu modernizacji wyżarzalni
(instalacja pieców wodorowych).

Praktycznie wszyscy przedstawiciele strony społecznej wyra-
zili zaniepokojenie związane z pracami zespołu ds. transformacji.
Roman Wątkowski stwierdził, że w ostatnim czasie liczba pra-
cowników przeznaczonych do alokacji (zagospodarowania) wzro-
sła, co świadczy o bardzo „twórczym” podejściu do tematu.

Krzysztof Wójcik podkreślił,
że związki oczekują na infor-
macje jeszcze przed podjęciem
ostatecznych decyzji. W od-
powiedzi dyrektor stwierdził,
że zgodnie z pracami zespołu
ds. transformacji pojawiają się

Zdaniem Romana Wątkowskiego, aby uzyskać więcej infor-
macji na inne tematy poruszane na TOP6,  należy zaprosić Łuka-
sza Skorupę, dyrektora ds. transformacji biznesowej, o co wnio-
skował na spotkaniu. Jeśli do takiego spotkania dojdzie, infor-
macja taka znajdzie się w biuletynie. Ponadto we wtorek po świę-
tach odbędzie się na zoomie spotkanie z dyrektorem generalnym
Frederikiem Van De Velde.

Władysław Kielian dorzucił garść informacji z ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej AMP S.A. Jedną z poruszanych kwe-
stii był wpływ wojny w Ukrainie na sytuację w firmie i szerzej na
branżę stalową w Europie. W krajach UE podejmowane są działa-
nia zmierzające do ograniczenia uzależnienia energetycznego od
Rosji, co nie będzie proste. Poza tym popyt na tanią rosyjską stal
spowodował, że w ostatnich latach wzrósł eksport stali z tego
kierunku. Jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż w hutach AMP to w
minionym roku nie było powodu do zmartwień, o czym świadczy
zwiększona sprzedaż. Sprzedano o ponad 100 tys. ton stali wię-
cej wobec sprzedaży planowanej. Plan produkcji na rok bieżący
zakłada przekroczenie tej wysokości. Przewiduje się, że wzrośnie
produkcja wyrobów długich, a zmniejszy wyrobów płaskich.

Miła wiadomość jest taka, że EBITDA za I kwartał została zna-
cząco przekroczona. Oznacza to, że  wraz z wynagrodzeniem za
kwiecień pracownikom wypłacona będzie nagroda za wynik EBID-
TA, zgodnie z zapisami Porozumienia płacowego na 2022 r.

Czterech kolegów z naszej organizacji uczestniczyło w czwartek
w obradach Krajowej Sekcji Hutnictwa. Raport z tego wydarzenia
zdał Andrzej Gębara, który zasiada w Radzie Sekcji jako wiceprze-
wodniczący. Omawiano m.in. sytuację w hucie w Dąbrowie Górni-
czej. Po awarii wielki piec powoli i z trudem wraca do normalnego
funkcjonowania. Uruchomiono dysze, by można było zacząć wy-
tapiać stal. Ponieważ produkcję w krakowskim PCI na ten czas
wstrzymano, na torach stoją 54 cysterny z pyłem węglowym.

Ustalono, że centralne związkowe uroczystości z okazji Dnia
Hutnika odbędą się 4 maja w Rudzie Śląskiej w Hucie Pokój. (Na
marginesie: to z tej huty dostarczane są elementy metalowe na
budowę ogrodzenia wzdłuż granicy z Białorusią).  Z kolei Walne
Zebranie Delegatów KSH odbędzie się jesienią, w terminie co-
rocznej pielgrzymki do Kałkowa.

Zebranie przewodniczących - dokończenie



NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 3

Dobrych Świąt Wielkiej Nocy,
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności

        życzą
Rada i Zarząd Hutniczej Fundacji

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo
W imieniu Rady i Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej
serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie finansowe, które

traktujemy jako wyraz niesienia pomocy. Fundacja w roku 2021
dzięki wsparciu Państwa i innych Darczyńców, m.in. zorganizo-
wała i sfinansowała profilaktyczne akcje prozdrowotne, z któ-
rych skorzystało ponad 1000 osób. W roku ubiegłym ilość akcji
uległa niestety drastycznemu zmniejszeniu, co spowodowane było
ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa COVID -19.

W roku 2021 udało się przeprowadzić 11 akcji profilaktycznych
w tym: badania dla kobiet – w ich ramach konsultacje ginekolo-
giczne z cytologią i USG piersi, badania laboratoryjne w kierunku
wykrywania przewlekłej choroby nerek (poziom kreatyniny i
eGFR). Z badań tych, organizowanych wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Osób Dializowanych skorzystało wielu mieszkańców Kra-
kowa. Wykonywane były  jak co roku - badania przepływu krwi
przez naczynia metodą Dopplera. W ramach świadczeń medycz-
nych prowadzone były także w trakcie roku m.in.  szczepienia p/
grypie, badania TSH, lipidogram, badanie poziomu glukozy.

W tym roku Fundacja  przy udziale Centrum Medycznego Uja-
stek wykonywała także badania markerów nowotworowych w
kierunku raka jajnika, jelita grubego oraz prostaty dla pracowni-
ków AMP w ramach Tygodnia Zdrowia, a także dla Darczyńców
Fundacji. Wykonywano również USG jamy brzusznej i tarczycy.

W roku 2022 wykonano już 5 akcji profilaktycznych,  które
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Generalnie badania kiero-
wane były do Darczyńców Fundacji, obecnych i byłych pracow-
ników Grupy ArcelorMittal oraz ich rodzin, a także innych miesz-
kańców Krakowa, a szczególnie dzielnic nowohuckich.

Fundacja udzielała finansowej pomocy indywidualnej osobom
chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (poprzez
refundację wydatków na leki oraz sprzęt medyczny lub rehabili-
tacyjny). Prowadzimy również subkonta, dzięki którym podopieczni
Fundacji zbierają środki finansowe niezbędne na leczenie.

Na wyżej wymienioną działalność statutową Fundacja wydat-
kowała w bieżącym roku kwotę prawie 150 tys. zł. W kwietniu br.
Fundacja wspólnie z AMP S.A. przekazała darowiznę w wysoko-
ści 40 tys. zł. na zakup sprzętu medycznego - przenośnego apara-
tu usg do szybkiej diagnostyki i bezinwazyjnego monitorowania

projekty reorganizacji niektórych stanowisk pracy, ale nie ma in-
formacji by jakieś zwiększenia dotyczyły walcowni. Co najważ-
niejsze, to praca jest dla wszystkich. Jedyne planowane odejścia
to emerytury. Marek Siwak zwrócił się z wnioskiem o przywróce-
nie dla wszystkich służb harmonogramowego czasu „łamania
zmian”. Wojciech Koszuta pozytywnie odniósł się do wniosku.

Ostatni temat dotyczył tzw. wolnego w Święta. W odpowiedzi
dyrektor płaskich poinformował, że oprócz wszystkich linii cyn-
kowania, które będą pracowały zgodnie z harmonogramem (Kra-
ków i Świętochłowice) zaplanowany jest postój od godz. 6.00 w
Wielką Niedzielę do godz. 6.00 w Wielki Poniedziałek.

pacjentów w stanach zagrożenia życia , leczonych w ramach Od-
cinka Intensywnej Opieki Medycznej Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych Szpitala Żeromskiego w Krakowie.

Jeszcze raz dziękując za dotychczasowe wsparcie, zwraca-
my się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na
rzecz Fundacji - KRS 0000052378.
Jednocześnie informujemy, że dla ułatwienia rozliczenia się z
Urzędem Skarbowym, na stronie internetowej Fundacji zosta-
nie zamieszczony link do programu do rozliczania PIT za rok
2021, udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Będzie także
możliwość skorzystania z pomocy Fundacji przy rozliczaniu PIT
za pośrednictwem Biura.
Wdzięczni za okazaną pomoc, z pozdrowieniami

 Prezes Zarządu Krzysztof Stypuła
i Przewodniczący Rady Zbigniew Gąska

§ 1
1. W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

odbywają się wybory:
2. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związ-

ku, wymienionych w § 19  Statutu NSZZ „Solidarność”;
1) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
2) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organi-

zacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej
jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekreta-
riatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna
należy bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej.

3) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku,
zgodnie z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także dele-
gatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebra-
nie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają
się wybory:

1) władz regionów;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
4. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają

się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji

branżowej.
5. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja  2023 r. odbywają się

wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.
6. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się

wybory:
1) władz krajowych sekretariatów branżowych;
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
7. W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory

ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy
Krajowy Zjazd Delegatów).

Kalendarz wyborczy w Związku
Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obra-

dując 1 marca 2022 r. w Spale podjęła uchwałę nr 4/22 ws. kalen-
darza wyborczego na kadencję 2023 – 2028. Komisja Krajowa,
w związku z kończącą się dziewiątą kadencją funkcjonowania
władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla
jednostek organizacyjnych Związku. 
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Towarzystwo Solidarnej Pomocy
                  im. Kazimierza Fugla

Czy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego może-
my 1 proc. podatku przekazać organizacjom ukraińskim?

Niestety, nie ma takiej możliwości, ponieważ 1% podatku prze-
znaczyć można tylko polskim organizacjom pożytku publicznego
(OPP). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by przekazać datek
bezpośrednio, a nie przez PIT. Warto zaznaczyć, że wiele polskich
organizacji charytatywnych, jak np. Polska Akcja Humanitarna czy
Polski Czerwony Krzyż, wspomaga Ukraińców i robi to albo samo-
dzielnie albo współpracując z innymi organizacjami ukraińskimi. 

Turniej Piłki Siatkowej wygrała Koksownia

Informujemy, że w Wielki Piątek biuro KRH w biu-
rowcu LTT będzie czynne tylko do godz. 12:00.

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków Towa-
rzystwa Solidarnej Pomocy wysłuchano sprawozdania z dzia-
łalności Towarzystwa w roku 2021 i przyjęto bilans. Po przed-
stawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej członkowie TSP
udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok. W trakcie ob-
rad przeprowadzono wybory do władz Towarzystwa. Przewod-
niczącym TSP ponownie został Władysław Kielian, jego za-
stępcą Bolesław Jarema, a skarbnikiem Roman Wątkowski.
Ponadto sekretarzem Zarządu TSP wybrano Monikę Ogarek,
a nowym członkiem Zarządu został Paweł Orzeł.

Kogo nie można zwolnić
W związku z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczy-

zny do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umo-
wy o pracę zostaną dopisani współmałżonkowie żołnierzy od-
bywających zasadniczą służbę wojskową.

W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasad-
niczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę sto-
sunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z
winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwi-
dacji pracodawcy – Art. 306 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Przypomnijmy, że Kodeks pracy daje ochronę przed wypo-
wiedzeniem następującym osobom:

* pracownikom przebywających na urlopie wypoczynko-
wym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym,

* pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim,
* pracownikom w wieku przedemerytalnym, gdy do nabycia

prawa do emerytury brakuje im maks. 4 lat, a uzgodniony okres
zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury,

* kobietom w ciąży, * działaczom związkowym,
* współmałżonkom żołnierzy zawodowych (od 23.04.2022).

Koncert na rzecz krakowskiego ZOO
15 maja o 16:00 zapraszamy do Kina Kijów Centrum w Krako-

wie na koncert Swing With Sinatra. Podczas koncertu w wyko-
naniu Jarka Wista i jego zespołu usłyszycie popularne, swin-
gowe aranżacje  największych przebojów Franka Sinatry.

Częściowy dochód z koncertu artyści przeznaczają na dofi-
nansowanie krakowskiego ZOO. Bilety w cenie od 90 zł.

Informacja o biletach: Facebook.com/Agencja.WS.Art
tel. 504 169 664; e-mail: ws.art@wp.pl

Życzymy, aby święta Wielkanocne
niosły światu pokój, a ludziom
dały szczęście, radość i nadzieję

6 kwietnia - Walne Zebranie Członków TSP

Spokojnych i bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych,

serdecznych rodzinnych spotkań
oraz udanego wypoczynku

życzy Państwu
Biuro Obsługi PZU oraz PZU Życie

W tym tygodniu upływa termin podpisywania deklaracji
przystąpienia do nowego Programu ubezpieczeniowego dla
pracowników ArcelorMittal Poland SA. Osoby, które złożyły
nową polisę elektronicznie przez mojepzu proszone są o po-
twierdzenie zawarcia umowy w Biurze Obsługi PZU Życie -
Polishut, ul. Mrozowa 1, w godzinach od 8:00 do 15:00; tel. 788
655 124, 788  523 796.

WAŻNE! Informacja z PZU Życie

Hutniczy Turniej Piłki Siatkowej „Jesień 2021” odbył się na raty:
20.09.2021 i 9.04.2022, czego powodem był COVID-19.

Według zmienionego regulaminu rundy finałowej każdy grał z
każdym. Do finału weszły 4 drużyny: ZK Reprezentacja, Tabular,
ZK Oldboje, ZSZ. Poziom turnieju był zacięty i stał na wysokim
poziomie. Drużyna ZK Reprezentacja wygrała wszystkie swoje
mecze wynikiem 2:0 i zajęła I miejsce. II miejsce przypadło Tubula-
rowi, III m. zajęli ZK Oldboje, a IV - ZSZ. Trzecia drużyna z Kok-
sowni ZK Młodzi zajęła piąte miejsce w turnieju.

Skąd trzy drużyny w ZK? Otóż po likwidacji Wielkich Pieców
młodzi z PSK za zgodą dyr. Opyrchała przeszli do ZK Młodzi. Było
to korzystne posunięcie, bo nowi zawodnicy odwdzięczyli się
dobrymi wynikami. W Oldbojach grał i przewodził drużynie Bogu-
sław Pierucki, który obecnie pracuje w ZK. Krzysztof Kozaczka pięk-
nie pokierował drużyną Reprezentacji, a Krzysztof Kubas drużyną
młodzieżową. Najlepszym MVP został Kamil Banaś (ZK). Nagrody
zwycięzcom turnieju wręczał przew. KRH Roman Wątkowski.

Koksownia była jedyną drużyną, której towarzyszyła spora gru-
pa kibiców. W tym gronie był też dyrektor Ryszard Opyrchał. To,
że takie turnieje mogą się odbywać i integrować załogę jest za-
sługą takich osób jak Z. Gąska, B. Pierucki, M. Trembacz, K. Kar-
wowski, T. Kowalczyk, którym należą się podziękowania.

Na podst. tekstu opiekuna drużyny ZK Tadeusza Kowalczyka

Zapisy na Majówkę
Rozpoczęły się zapisy na związkową majówkę, która odbędzie

się 28 maja w Borku. Zapisy przyjmują przewodniczący do 11 maja.
Przypominamy koszty udziału:
*członkowie „Solidarności” i ich rodziny:
25 zł - dorosły, 15 zł - dziecko do lat 18, przy czym koszt uczest-

nictwa dzieci pokrywa odpowiednia Komisja Oddziałowa,
*pracownicy i inne osoby uprawnione do ZFŚS AMP:
  dorośli - 42 zł , dzieci do 18 lat - 27 zł,
*pozostałe osoby dorosłe - 80 zł i ich dzieci do lat 18 - 55 zł.
W cenie przejazd, ubezpieczenie NNW, posiłek, napoje.
Informacje dotyczące miejsca i godziny odjazdu autokarów zo-

staną podane na około dwa tygodnie przed imprezą.


