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Kraków

W przyszłym tygodniu kończy się termin składania deklaracji
przystąpienia do pakietu Opieki Medycznej PZU - KOMFORT.
Trudno zrozumieć, dlaczego tak wiele osób się z tym ociąga, rezy-
gnując z udogodnień jakie daje korzystanie z tej opcji.Wydaje się,
że nie wszyscy rozumieją zasady uczestnictwa w tym programie.

Przede wszystkim trzeba rozróżnić ubezpieczenie grupowe PZU
Życie od Opieki Medycznej PZU. Pracownik przystępując do ubez-
pieczenia grupowego zobowiązuje się płacić składki w wysokości
określonej w polisie. Tę składkę w całości uiszcza pracownik. Czym
innym jest dodatkowa opieka medyczna, która - dzięki dofinanso-
waniu przez pracodawcę - umożliwia pracownikom łatwiejszy do-
stęp do wielu usług medycznych oraz lekarzy bez skierowania.

Dzięki wynegocjowanemu porozumieniu od 1 czerwca 2022 roku
pracownicy uzyskują dostęp do rozszerzonych usług medycznych
PZU – KOMFORT. Ponieważ wcześniejszy pakiet STANDARD
zostaje wycofany i przestaje obowiązywać, każdy kto miał ten pakiet
i chce dalej korzystać z opieki medycznej musi złożyć podpis na
nowej deklaracji. Należy pamiętać także o członkach rodziny,
jeżeli pracownik opłaca im zakres STANDARD.

PZU KOMFORT finansowany jest w następujący sposób:
• pracodawca płaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik płaci jedynie 5% wysokości składki, tj. 1,40 zł.
Więcej możliwości od PZU KOMFORT zapewniają pakiety

KOMFORT PLUS lub OPTIMUM. Kto do tej pory z nich korzy-
stał, nie musi zmieniać deklaracji. W ich przypadku pracodawca
również dopłaca kwotę 26,30 zł.

Opiekę Medyczną PZU w 95% opłaca pracodawca

Podsumowując:
aby nadal korzystać z usług opieki medycznej, pracownik po-
siadający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową
deklarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. W prze-
ciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie mógł korzystać z opieki
medycznej. Kolejna możliwość złożenia nowej deklaracji z
opcją opieki medycznej pojawi się dopiero po upływie roku.

Przypominamy, że deklaracja przystąpienia dla pracownika, małżon-
ka/partnera, pełnoletniego dziecka oraz osobna deklaracja przystą-
pienia dla współubezpieczonego niepełnoletniego dziecka dostęp-
na jest także na stronie www.krhhts.pl w plikach do pobrania.

UWAGA! Dyżury pełnione przez pracowników PZU ŻYCIE S.A.
w budynku LTT w pok. 27 na parterze dobiegają końca. Ostatni
dyżur, podczas którego można dopytać o szczegóły i ewentualnie
złożyć podpisaną deklarację odbędzie się w poniedziałek
16.05.2022 w godz. 12:00-15:00. Poza tym pracownicy oddziału
krakowskiego mogą złożyć deklaracje w Agencji PZU Życie PO-
LISHUT przy ul. Mrozowej 1, u koordynatorów kadrowych w
poszczególnych lokalizacjach, w wyznaczonych miejscach służą-
cych do przekazywania poczty wewnętrznej.

Obchody Święta 3 Maja
Msza św. na Wawelu, uroczystości przy Grobie Nieznane-

go Żołnierza, defilada wojskowa, a potem wspólne śpiewa-
nie - tak obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja podczas uroczystości, które z tej okazji odbyły
się w Krakowie.

Tradycyjnie o godzinie 10 mieszkańcy Krakowa, przedsta-
wiciele władz wszystkich szczebli, reprezentacje organizacji
społecznych i związkowych w asyście licznych pocztów sztan-
darowych (z udziałem sztandaru KRH) zgromadziły się na mszy
św. w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita
krakowski abp Marek Jędraszewski. W homilii przypomniał,
że „Konstytucja 3 Maja była wielkim zrywem ku niepodległo-
ści, ku odnowie Rzeczypospolitej”. Niemal od samego po-
czątku zryw zdeptany był przez wrogów zewnętrznych i we-
wnętrznych zdrajców – mówił arcybiskup, przywołując histo-
rię Targowicy, kolejnych rozbiorów oraz zrywów ku niepodle-
głości. Metropolita zacytował wiersz Cypriana Kamila Norwi-
da „Moja ojczyzna” i podkreślał, że Polska, to nie tylko pięk-
ny krajobraz, ale „matka, z której się człowiek rodzi, dzięki
której wzrasta, i którą w wieku dojrzałym trzeba się opieko-
wać”. Wieszcz, na przekór XIX-wiecznym wizjom materiali-
stycznym, zwracał uwagę, że człowiek jest istotą stworzoną
przez Boga, a polska tożsamość ukształtowana jest przez wia-
rę i kulturę chrześcijańską, a nie przez to, do czego chciałyby
ją skłonić zaborcze narody.

Po mszy św. odbył się przemarsz patriotyczny ulicami mia-
sta, gdzie na Placu Matejki przed grobem Nieznanego Żołnie-
rza miały miejsce główne uroczystości rocznicowe w stolicy
Małopolski. Rozpoczęły się od odśpiewania hymnu i wciągnię-
cia na maszt flagi państwowej. Po uroczystej zmianie warty i
apelu pamięci oraz złożeniu wieńców i kwiatów przez delegacje
nastąpiła defilada pojazdów reprezentacyjnych służb mundu-
rowych i formacji konnych. O godz. 17.00 krakowianie i turyści
zwyczajowo spotkali się na Małym Rynku, by wsiąść udział w
80. Krakowskiej Lekcji Śpiewania pn. „Majowa jutrzenka”. Sz-
częśliwie przez cały dzień krakowianie mogli się cieszyć bardzo
dobrą pogodą.
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Dzień Hutnika w Hucie Pokój
„Solidarność” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej zorganizowała,

po przerwie spowodowanej pandemią, uroczyste obchody Dnia
Hutnika 4 maja - w dniu patrona św. Floriana. Rada Krajowej
Sekcji Hutnictwa podjęła decyzję, by tegoroczne uroczystości
w Rudzie Śląskiej ogłosić krajowymi obchodami Dnia Hutnika
NSZZ „Solidarność”.

Obchody uświetniła bardzo duża ilość sztandarów, nie tylko
hutniczych, ale również górniczych. Była to piękna uroczystość,
którą zaszczycili swoją obecnością posłowie i senatorowie RP,
przedstawiciele Rad Miejskich Rudy Śląskiej, Nowego Bytomia
i innych miast śląskich, a także prezesi zakładów hutniczych, w
tym Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej Stefan
Dzienniak. Oczywiście nie zabrakło tam naszych przedstawicieli
z krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland i spółek oraz
pocztu sztandarowego Komisji Robotniczej Hutników.

W śląskim stylu, pod wyłączonym dawno temu Wielkim Pie-
cem, uformował się poprzedzony orkiestrami górniczo-hutniczymi
uroczysty pochód delegacji ze sztandarami. Za pocztami sztan-
darowymi szli licznie zebrani mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz pra-
cownicy Huty Pokój wraz z rodzinami. Pochód przeszedł pięk-
nymi ulicami starej części miasta do kościoła św. Pawła, gdzie
odbyła się Msza Św. w intencji wszystkich hutników i ich ro-
dzin. Po nabożeństwie pochód przemaszerował do ogrodów miej-
skich, gdzie odbył się piknik rodzinny urozmaicony występami
artystycznymi. Dla uczestników tego majowego święta przygo-
towano różne pokazy, wystąpiły również śląskie kabarety. No i
oczywiście, jak to na Śląsku, nie zabrakło piwa i krupnioka.

Andrzej Gębara

Zapraszamy w sobotę 28 maja na Majówkę!
Informujemy, że zapisy na związkową majówkę w Borku zosta-

ły przesunięte i trwać będą do 17 maja włącznie. Zapisy u prze-
wodniczących „Solidarności”. Poniżej koszty biletów.

*Członkowie „Solidarności” i ich rodziny:
25 zł - dorosły, 15 zł - dziecko do lat 18 (koszt uczestnictwa

dzieci członków 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.

Zebranie przewodniczących z dnia 9 maja
Początek zebrania poświęcono przedstawieniu informacji uzy-

skanych podczas dwóch spotkań, w których uczestniczył Ro-
man Wątkowski i trzeciego, na którym był Władysław Kielian.
Pierwsze spotkanie z 29 kwietnia odbyło się on line z przedstawi-
cielami HR (S. Ból, A. Kukla, C. Koziński, J. Radowiecka). Z tego
spotkania warto przytoczyć informację potwierdzającą przedłu-
żenie pracy w systemie hybrydowym z maksymalnie 2 dniami
pracy świadczonej zdalnie w ciągu tygodnia (patrz tekst obok)
Ponadto związkowcy otrzymali dane podsumowujące przystą-
pienia do nowego programu ubezpieczenia grupowego obowią-
zującego od 1 marca br. i zastępującego stary program, który
przestał funkcjonować 31 kwietnia br. (więcej o tym programie
piszemy w NBS nr 4/1654 z 26 stycznia 2022).  Wynika z nich,
że do końca kwietnia do nowego ubezpieczenia grupowego nie
przystąpiło prawie 1030 osób, przy czym sytuacja w oddziale
krakowskim była najlepsza, bo tu nowych deklaracji nie podpisa-
ło tylko 165 osób, tj. 7,6% pracowników. Zaznaczmy, że osoby,
które teraz będą chciały zapisać się do ubezpieczenia grupowe-
go, tracą możliwość zwolnienia z karencji. Kolejnym tematem była
sytuacja związana z dostawami gazu. Zapewniono, że  praco-
dawca jest przygotowany do ograniczeń w dostawach. Aktualne
stopnie zasilania są na bieżąco monitorowane. Podano, że przy
drugim stopniu zasilania niektóre urządzenia w śląskich hutach
muszą być zatrzymane. W Krakowie i Dąbrowie Górniczej można
pracować normalnie do 10 stopnia zasilania*.

Kolejne spotkanie TOP6 odbyło się 6 maja z udziałem dyr. Sta-
nisława Bóla i dyr. Agnieszki Kukli. Tu najważniejszym tematem
była premia liczona wg nowych stawek zaszeregowania, wypłata
„małego hutnika” oraz dodatkowe pieniądze za przekroczenie
EBITDA. Ze strony związkowej padł wniosek, aby zrezygnować
z noszenia maseczek na całym terenie AMP, jednak wydaje się, że
musimy na to trochę poczekać.

Trzecie omawiane spotkanie odbyło się w Zarządzie Regionu
Małopolskiego i dotyczyło m.in. spraw administracyjnych i per-
sonalnych. Powołano Radę ds. Szkoleń, której zadaniem jest przy-
gotowanie kompleksowego programu szkoleń przydatnych w
pracy związkowej. Na marginesie: zmieniła się (na lepsze!) strona
internetowa Solidarności Regionu Małopolskiego. Zapowiedzia-
no też pewne zmiany w biuletynie wydawanym przez Region.

Na koniec zebrania przewodniczących Zakładowy SIP Andrzej
Grabski podjął temat wyborów w Społecznej Inspekcji Pracy.
Poinformował, że w bieżącej kadencji w krakowskim oddziale na-
dal obowiązuje porozumienie w sprawie SIP dla AMP o/Kraków,
którego stronami są MOZ NSZZ „Solidarność” - Kraków, KM
NSZZ „Solidarność ̀ 80”, NSZZ Pracowników AMP SA oraz MOZ
ZZIiT Mittal Steel Poland SA o/Kraków. Ze względu na likwida-
cję stalowni i wielkich pieców oraz innych zmian koniecznym
staje się wypracowanie nowego schematu organizacyjnego SIP
dla oddziału krakowskiego. Uaktualniony schemat oraz regula-
min wyborów zostanie zatwierdzony przez nowo wybraną Główną
Komisję Wyborczą.

* Wyróżnia się dwanaście stopni zasilania gazowego. Pierw-
szy stopień zasilania oznacza, że można pobrać tyle gazu, ile
wynosi wielkość maksymalnej mocy umownej, jaką dany od-
biorca może pobrać zgodnie z umową w danym punkcie wyj-
ścia z systemu gazowego.Ostatni, dwunasty stopień zasilania
odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemne-
go pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego
przez odbiorcę, w tym również niektórych rodzajów odbior-
ców chronionych.

Z posiedzenia zespołu ds. COVID 19
Podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami związków

zawodowych Zespół HR poinformował o decyzjach sztabu kry-
zysowego ds. COVID 19:

* Dyrekcja wykonawcza podjęła decyzję, iż począwszy od 1
maja 2022 dozwolona w spółce będzie praca zdalna przy uwzględ-
nieniu poniższych zasad: Maksymalnie 2 dni pracy zdalnej w ty-
godniu. Dyrektorzy komórek organizacyjnych są osobami podej-
mującymi decyzję, którzy pracownicy – ze względu na specyfikę
wykonywanej pracy mogą być objęci pracą zdalną. Dodatkowo w
przypadkach złego samopoczucia pracownika (objawy choroby,
przeziębienia) pracownik za zgodą przełożonego może pracować
zdalnie, gdy nie posiada zwolnienia lekarskiego.

* Co do obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach za-
mkniętych, to jak to ujęto należy jeszcze uzbroić się w cierpli-
wość, ponieważ trwa analiza ich noszenia w innych zakładach w
ramach korporacji. Decyzja powinna zapaść w najbliższym cza-
sie i wszyscy spodziewają się, że będzie pozytywna. Wyjaśni
się to na najbliższym posiedzeniu MC.
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Upust dla członków Solidarności
Zarząd Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fu-

gla podjął uchwałę dotyczącą przyznania specjalnego upu-
stu przy wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego. Do ko-
rzystania z upustu są uprawnieni członkowie NSZZ „Solidar-
ność” AMP S.A. oddział Kraków posiadający legitymacje
elektroniczne (w tym członkowie ich rodzin).

Wysokość upustu wynosi 10% na każdy dostępny sprzęt
i obowiązuje od dnia 1 maja br.

POMOC DLA UKRAINY
Zaraz po informacji o napaści przez Rosję na Wolną Ukrainę

Zarząd Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla
podjął decyzję o uruchomieniu akcji zbierania środków na po-
moc pod hasłem „Bądźmy Solidarni z Narodem walczącej Ukra-
iny”. Zebrano 4 500 złotych, które w całości zostały przekazane
księdzu Aleksandrowi Tkaczowi na pomoc ludności ukraińskiej
z okolic Żytomierza. Wcześniej Uchwałą Zarządu KRH przeka-
zano kwotę 10 tys. zł na pomoc Ukrainie.

Od wielu lat Towarzystwo Solidarnej Pomocy utrzymuje kon-
takt z ks. Aleksandrem Tkaczem, który w przeszłości wielokrot-
nie pośredniczył w przekazywaniu sprzętu rehabilitacyjnego
dostarczanego z TSP oraz innych form pomocy dedykowanej
naszym rodakom za wschodnią granicą, jak również ich ukra-
ińskim sąsiadom.

W imieniu przewodniczącego TSP Władysława Kieliana bar-
dzo dziękujemy darczyńcom za dokonane wpłaty. Niniejszym
informujemy, że wspomniana akcja jest już zakończona.

Mniejszy podatek dla członków związku
Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych

odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski Ład”
początkowo zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 300 zł,
ale po przyjęciu przez sejm poprawki zgłoszonej przez NSZZ
„Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w
stanowisku Ministerstwa Finansów: podniesienie kwoty odli-
czenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z
17 proc. do 12 proc.

To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych
projektu o zmianach w  zapisach „Polskiego Ładu” zapropono-
wał poprawkę, którą zaakceptował w piątek Sejm. W trakcie kon-
sultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego
limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumento-
wanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zapropo-
nowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11,
w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wyso-
kość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od
pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek
na rzecz związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu re-
sortu finansów. Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków
związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na początku 300 zł,
a 500 zł. Zrzeszeni pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek
dochodowy do spłaty o większą kwotę niż dotąd. W uzasadnie-
niu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że postulat pod-
wyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz
związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie
kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki
podatku z 17 proc. do 12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona
pracowników zrzeszonych w ponad dwunastu tysiącach orga-
nizacji związkowych, co stanowi ponad 16 % ogółu pracowni-
ków zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" wzięli udział w uroczy-
stym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 kwiet-
nia 2022 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w
Sali Kolumnowej Sejmu RP. Posiedzenie zostało otwarte minutą
ciszy upamiętniającą górników, którzy w ostatnich dniach ponie-
śli śmierć podczas pracy w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”.

Tematem przewodnim sesji była rola kultury bezpieczeństwa w
prewencji wypadków i chorób zawodowych. W Polsce od lat
sektorami gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertel-
nych przy pracy są przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.
W 2020 roku odnotowano ogółem 217 wypadków ze skutkiem
śmiertelnym, zaś w 2021 roku nastąpił wzrost do 243 wypadków,
w których pracownicy ponieśli śmierć (PIP, 2022). Według da-
nych GUS w 2020 roku odnotowano 39 wypadki śmiertelne w
budownictwie, oraz 35 wypadków ze skutkiem śmiertelnym w prze-
twórstwie przemysłowym. Niestety w 2021 roku liczby te uległy
zwiększeniu do 53 wypadków ze skutkiem śmiertelnym w budow-
nictwie i 48 wypadków śmiertelnych w przetwórstwie przemysło-
wym. Z kolei sektorem gospodarki, w którym systematycznie od-
notowuje się najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pra-
cy na 1000 pracujących, pozostaje górnictwo i wydobywanie. W
60% wypadków przy pracy stwierdzono, że przyczyną zdarzenia
było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (GUS, 2021; 2022).

Pomimo że w Polsce obserwuje się systematyczny spadek wy-
padków przy pracy i na tle Europy Polska jest krajem, w którym
nastąpił zauważalny postęp w zakresie zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, nadrzędnym celem powinno być
dążenie do pełnej eliminacji wypadków przy pracy oraz chorób
zawodowych, który to winien stanowić fundament kultury bez-
pieczeństwa. Pierwotnie została ona zdefiniowana jako rezultat
indywidualnych i grupowych postaw, wartości, kompetencji, stylu
i jakości zarządzania bezpieczeństwem oraz wzorców zachowań
panujących w organizacji. Jednak należy podkreślić, że kultura
bezpieczeństwa jest przede wszystkim związana z jakością zarzą-
dzania bezpieczeństwem i kulturą organizacyjną w zakładzie pra-
cy. Podczas gdy przyczyn wypadków przy pracy upatruje się
głównie w niewłaściwym postępowaniu pracownika, należy mieć
na uwadze, że jest ono najczęściej wynikiem nieodpowiedniej
organizacji pracy (...)

Aby kultura bezpieczeństwa była odpowiednio realizowana
powinna, a nawet musi być wynikiem skutecznego i racjonalne-
go dialogu społecznego. Takiego rodzaju dialog winien być oparty
na włączeniu związków zawodowych i pracodawców w proces
tworzenia i wdrażania regulacji oraz strategii BHP. Zasada ta po-
winna promować efektywną współpracę w duchu solidarności
pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi oraz stroną
rządową przy wzajemnym poszanowaniu i gotowości osiągnięcia
konsensusu.

Jednocześnie należy podkreślić, że kształtowanie pozytywnej
kultury bezpieczeństwa zależy przede wszystkim od przyznania
pełnego prawa związkom zawodowym do partycypacji w proce-
sie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie zakła-
du pracy i poza nim. Ponieważ to pracownicy są stroną najbar-
dziej narażoną na utratę zdrowia lub życia (jeśli nie jedyną) w
miejscu pracy, to właśnie ich stanowisko powinno być kołem
zamachowym oddolnego kształtowania wszelkich – zarówno praw-
nych, jak i pozaprawnych standardów bezpieczeństwa i higieny
pracy.                         Zakładowy SIP AMP S.A. Andrzej Grabski

28 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
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Zakończono remont biur w Hut-Pus
Zarząd Hut-Pus informuje, iż od 9 maja br. Biuro Turystycz-

ne oraz obsługa socjalna pracowników ArcelorMittal Poland,
w związku z zakończonym remontem powróciły do biur:

    • biuro turystyczne pokój nr 7,
    • obsługa socjalna pokój nr 10.

Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych
Dział HR przypomina, iż zgodnie z zawartym ze stroną spo-

łeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego uległy zmia-
nie zasady wydawania posiłków regeneracyjnych. 

Od 1 marca br. podstawą do korzystania z posiłków regene-
racyjnych przez pracownika jest złożenie oświadczenia wyra-
żającego zgodę pracownika na potrącenie z listy płac kwoty
0,65 zł za każdy zjedzony posiłek.  

Osoby, które dotychczas nie złożyły stosownego oświad-
czenia (wzór m.in. na stronie KRH zakładka do pobrania), a
chcą korzystać z posiłków regeneracyjnych powinny je złożyć
nie później niż do 26 dnia danego miesiąca, w przypadku chęci
korzystania z posiłków z pierwszym dniem kolejnego miesiąca
(wówczas bowiem nastąpi odblokowanie karty).  

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wy-
syłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub
poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do
skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do da-
nego budynku kadr.

62. rocznica obrony Nowohuckiego Krzyża
W 62. rocznicę brutalnej pacyfikacji obrońców Krzyża, 27 kwiet-

nia odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed
dziesiątek lat, w których obok mieszkańców udział wzięli związ-
kowcy z Solidarności.

Dnia 27 kwietnia 1960 r. w Nowej Hucie wybuchły największe w
historii PRL zamieszki na tle religijnym. Mieszkańcy nie chcieli
dopuścić do demontażu krzyża, stojącego w miejscu przeznaczo-
nym pod pierwszy kościół w dzielnicy. Na miejscu krzyża, o który
walczono w kwietniu 1960 r., 47 lat późnej odsłonięto pomnik Krzy-
ża Nowohuckiego. Wcześniej, bo w 2001 r., poświęcono w tym
miejscu kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. 60 lat po burzli-
wych wydarzeniach na os. Teatralnym zgodnie stoją obok siebie
szkoła, kościół i pomnik. (IPN/ kk)

Cenna inicjatywa
W kwietniu br., nasz kolega Edward Porębski, członek NSZZ

„Solidarność”, były pracownik Huty, a obecnie Radny Miasta Kra-
kowa oraz radny Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, wystąpił do
Prezydenta Miasta Krakowa z cenną inicjatywą dotyczącą remon-
tu historycznego Pomnika „Solidarności”, przeniesionego z Wal-
cowni Zgniatacz na Plac Centralny.

Hutnicza „Solidarność” dziękuje za pamięć i dbałość o ten wy-
jątkowy i ważny dla nas obiekt.

Poniżej treść korespondencji ws. wspomnianego remontu.
Szanowny Panie Prezydencie
Na wniosek mieszkańców oraz byłych i obecnych członków

NSZZ „Solidarność” zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana
Prezydenta o remont pomnika Solidarności znajdującego się przy
Placu Centralnym im. Ronalda Reagana. Zwracam się także o
rewitalizację terenu przy pomniku. Pomnik ten jest bardzo waż-
nym symbolem dla mieszkańców, przypomina o historii Nowej
Huty i Polski.

Bardzo proszę Pana Prezydenta o pozytywne załatwienie tej
sprawy, za co z góry serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku - Edward Porębski
              ----------------------------------------------------
Pan Edward Porębski Radny Miasta Krakowa
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie remontu po-

mnika Solidarności przy Placu Centralnym im. Ronalda Reaga-
na przekazaną przez Pana Rafała Komarewicza, Przewodniczą-
cego Rady Miasta Krakowa 14 kwietnia 2022 r., uprzejmie in-
formuję:

Pomnik zlokalizowany jest na łąkach Nowohuckich, na dzia-
łce nr 20/32 obr. 48 Nowa Huta, znajdującej się w zarządzie
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jednostka ta w bieżącym
roku planuje przeprowadzenie przeglądu technicznego przed-
miotowego pomnika. W wyniku przeprowadzonego przeglądu
zostanie określony jego stan techniczny oraz zakres ewentual-
nych prac remontowych niezbędnych do wykonania. Na terenie
przyległym do pomnika nie planuje się prac rewitalizacyjnych, a
jedynie działania o charakterze bieżącym. W okresie wiosennym
zostaną przeprowadzone prace porządkowe, kopczyki usypane
przez krety zostaną usunięte, a teren wyrównany.
    Prezydent Miasta Krakow Jacek Majchrowski

Krakowska SKOK przygotowała specjalna ofertę pożycz-
kową ze stałą stopą procentową tylko dla pracowników Huty!
Pożyczkę na specjalnych warunkach można przeznaczyć na
dowolny cel lub konsolidację wszystkich swoich zobowiązań.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki:
 dokładnie zaplanowany budżet domowy;
 pewność, że oprocentowanie nie zmieni się;
 0% prowizji!
 z góry znany koszt całego kredytu;
 możliwość wykupienia ubezpieczenia.
Możesz skorzystać z ubezpieczenia, które pozwoli na spo-

kojny sen przez okres 6 miesięcy w przypadku utraty pracy
lub atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, które zapewni wpar-
cie dla Twoich bliskich w trudnych sytuacjach losowych.

Wystarczy dowód osobisty oraz ostatni odcinek wynagro-
dzenia.

Nie zwlekaj, przyjdź i złóż wniosek!
Oferta ograniczona czasowo do 31.05.2022
lub do wyczerpania puli.
Parametry pożyczki
 Kwota pożyczki do 100 000 PLN
 Okres kredytowania od 3-48 m-cy
 RRSO 12,68%
 Atrakcyjne oprocentowanie
 Promocja Wiosenna  0% PROWIZJI*)  tylko dla Pracow-

ników Huty
*)  0% prowizji dotyczy pożyczek w kwocie:
 5000, 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000 zł
Więcej informacji we wszystkich Oddziałach Krakowskiej

SKOK lub pod nr 12 688 69 00. Najbliższy oddział (Centrala)
znajduje się przy ul. Ujastek 3.

Specjalna pożyczka tylko dla pracowników Huty

Informacja z Krakowskiej SKOK


