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Po niespe³na roku od wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Polska

SPE£NI£ SIÊ NAJGORSZY SCENARIUSZ

Wszystko jest ju¿ jasne. Szefowie ArcelorMittal og³osili oficjalnie demonta¿ instalacji wielkiego pieca w krakowskim oddziale hutniczego giganta. To
efekt malej¹cego popytu na stal z Europy i kosztów energii w Polsce, wy¿szych ni¿ w innych krajach naszego kontynentu. I chocia¿ zwi¹zkowcy mieli
d³ugi czas cich¹ nadziejê na ponowne uruchomienie czêci surowcowej krakowskiego oddzia³u, to od pocz¹tku sceptycznie podchodzili do dzia³añ
mened¿erów spod znaku AMP. Niestety, nie pomylili siê. Oznacza to ni
mniej, ni wiêcej, utratê pracy dla wielu osób ze stalowej bran¿y i pogorszenie jakoci ¿ycia dla wielu krakowskich rodzin.
Oczywicie, tu szacunki s¹ ró¿ne,
w zale¿noci od tego, która strona
sporu o wielki piec w Krakowie je
podaje. Zdaniem AMP, pracê w krakowskim oddziale mo¿e straciæ 650
osób. Zdaniem strony zwi¹zkowej, nawet 2 tysi¹ce osób, bo trzeba wzi¹æ
pod uwagê nie tylko zatrudnionych
bezporednio przy wielkim piecu,
ale tak¿e zatrudnionych w spó³kach
hutniczych wspó³pracuj¹cych z czêci¹
surowcow¹ krakowskiego oddzia³u
stalowego giganta.

je w niej o podjêcie stosownych dzia³añ przez prezydenta Jacka Majchrowskiego i Radê Miasta Krakowa
w kwestii z³agodzenia spo³ecznych
skutków zamkniêcia instalacji wielkiego pieca i stalowni w krakowskim
oddziale ArcelorMittal Polska.
W poniedzia³ek, 19 padziernika,
zwi¹zkowcy rozpoczêli strajk okupacyjny. Pomoc¹, np. w kwestiach mediacyjnych, s³u¿yæ im bêdzie pose³ Ireneusz Ra, który ju¿ to zadeklarowa³. W
najbli¿szy pi¹tek planowane jest kolej-

ArcelorMittal Poland jest najwiêkszym producentem stali
w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencja³u produkcyjnego
polskiego przemys³u hutniczego. W jej sk³ad wchodzi piêæ hut
 w Krakowie, D¹browie Górniczej, Sosnowcu, wiêtoch³owicach
i Chorzowie. Do koncernu nale¿¹ tak¿e Zak³ady Koksownicze
Zdzieszowice, bêd¹ce najwiêkszym producentem koksu w Europie.
AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spó³kami zale¿nymi
 ponad 13 tys. ludzi. Nale¿y do globalnego koncernu ArcelorMittal, najwiêkszego na wiecie producenta stali.
Bieñczyce reaguj¹,
hutnicy strajkuj¹
W minionym tygodniu dosz³o do wideospotkania w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale AMP, zorganizowanego przez pos³a Ireneusza Rasia, w
którym uczestniczyli m.in. przewodnicz¹cy nowohuckich dzielnic, hutniczy
zwi¹zkowcy i wiceprezydent Krakowa,
Bogus³aw Komider.
Trzy dni póniej, 16 padziernika,
Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce podjê³a uchwa³ê w tej sprawie. Wniosku-

ne spotkanie w tej sprawie, gdzie o sytuacji krakowskiego oddzia³u rozmawiaæ bêdzie Bogus³aw Komider, wiceprezydent Krakowa z przedstawicielami ArcelorMittal Polska.
Koniec polskiego hutnictwa
Zwi¹zkowcy nie maj¹ ju¿ ¿adnych
z³udzeñ. Twierdz¹, ¿e tak w³anie realizowany jest od dawna scenariusz wygaszania hutnictwa w Polsce, przed
którym ostrzegali m.in. rz¹dz¹cych.
Bezskutecznie. Spodziewalimy siê tej
decyzji, bo dzi nie ma warunków, by

Wideokonferencja zorganizowana przez pos³a Ireneusza Rasia w sprawie
sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal Polska.
produkcja stali by³a tu op³acalna
 mówi¹ teraz zwi¹zkowcy.
Pora¿ka Europy
Jeszcze cztery lata temu planowano,
¿e wielki piec w Nowej Hucie bêdzie
pracowaæ co najmniej przez kolejne 20
lat. Zw³aszcza, ¿e w tym kontekcie
wyremontowano go kosztem 175 mln
z³. Wygaszony zosta³ jednak jesieni¹
ubieg³ego roku z powodu spadku popytu na stal. Szefowie AMP twierdzili
wówczas, ¿e wielki piec ruszy ponownie w marcu 2020 r. Zamro¿enie gospodarki zwi¹zane z pandemi¹ koronawirusa pokrzy¿owa³o te plany. Teraz
zapad³a ostateczna decyzja o rozbiórce.
Przedstawiciel AMP zapowiedzia³, ¿e
proces zamykania na sta³e instalacji
wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie rozpocznie siê w padzierniku i potrwa kilka tygodni.
Nie jest dla nikogo tajemnic¹, ¿e Europa przegrywa z tañszymi wyrobami
stalowymi ze Wschodu. Z kolei wewn¹trz Unii Europejskiej Polska, za
spraw¹ dro¿szej energii elektrycznej,
nie ma szans z Niemcami, Belgami czy
nawet Czechami. To z kolei skutek
tego, ¿e pr¹d powstaje u nas g³ównie

Wa¿ne informacje dla osób potrzebuj¹cych pomocy w dobie koronawirusa

ZAKUPY DLA SENIORA
Wraca realizowana przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej pomoc dla
najbardziej jej obecnie potrzebuj¹cych. To znana ju¿ us³uga Zakupy dla
Seniora, adresowan¹ do mieszkañców Krakowa w wieku powy¿ej 60 lat,
zamieszkuj¹cych samotnie lub z drug¹ osob¹ w podesz³ym wieku lub ze
stwierdzon¹ niepe³nosprawnoci¹.

Od razu bardzo wa¿na uwaga  ze
wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci
transportowe MOPS prosi, aby do
orodka zg³asza³y siê wy³¹cznie osoby, które pozostaj¹ w domach i nie
mog¹ liczyæ na pomoc w zakupach
ze strony rodziny, s¹siadów, znajomych. Jednoczenie osoba chc¹ca
skorzystaæ z oferowanej us³ugi mo¿e

zg³osiæ koniecznoæ dokonania zakupów tylko raz w tygodniu. Ona te¿
pokrywa koszt zakupu potrzebnych
jej produktów.
Aby przedstawiciele MOPS-u dotarli ze swoj¹ us³ug¹ do jak najwiêkszej liczby osób, wa¿ne jest, aby
kwota zg³aszanych zakupów nie by³a
wy¿sza ni¿ 100 z³, bo to oznacza

w³anie mo¿liwoæ dokonania zakupów dla wiêkszej liczby osób naprawdê takiej us³ugi potrzebuj¹cych.
W ramach tych dzia³añ pracownicy
orodka bêd¹ dokonywaæ zakupów
wy³¹cznie podstawowych artyku³ów
spo¿ywczych, rodków czystoci
i higienicznych w wybranym hipermarkecie z szerokim asortymentem
takich artyku³ów w ilociach niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania osoby zamawiaj¹cej tak¹
pomoc. Zakupy bêd¹ dostarczane
w nastêpnym dniu roboczym po
zg³oszeniu.

z wêgla, co wi¹¿e siê z kosztami zanieczyszczenia rodowiska. Owszem, firmy z bran¿y energoch³onnej otrzyma³y
ostatnio rekompensaty porednich
kosztów emisji CO2, ale w Unii Europejskiej tego rodzaju rozwi¹zania funkcjonuj¹ od wielu lat. Niebawem wejdzie te¿ w ¿ycie tzw. rynek mocy,
co wed³ug szacunków, dla bran¿ energoch³onnych, jak hutnictwo, bêdzie siê
wi¹za³o z dodatkowym kosztem ok. 3540 z³ za MWh mocy. Dochodzi do tego
brak mechanizmów ochronnych ze
strony Unii Europejskiej dla swoich
rynków produkcji stali. Mo¿na siê wiêc
spodziewaæ wzrostu importu surowej
stali z Ukrainy, Rosji czy Iranu.
W wygaszanej czêci surowcowej
krakowskiego kombinatu pracowa³o
1,2 tys. osób. Od momentu zatrzymania produkcji czêæ pracowników
znalaz³a zatrudnienie w nale¿¹cej do
AMP Hucie Katowice. Czêæ przesz³a
na emeryturê. Decyzja dotyczy jednak
nadal 650 osób. Jak podkreli³ Sanjay
Samaddar, prezes i dyrektor generalny
AMP, priorytetem dla zarz¹du
spó³ki bêdzie wypracowanie rozwi¹zañ
ochronnych dla pracowników czêci
Zg³oszenia do Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej mo¿na sk³adaæ pod numerem telefonu 695 802
255 od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 813 lub do wyczerpania
mo¿liwoci organizacji dowozu.
Podczas rozmowy z pracownikiem
MOPS nale¿y podaæ swoje imiê, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o
podanie numeru PESEL  w celu weryfikacji wieku oraz braku mo¿liwoci zaopatrzenia w zakupy przez innych cz³onków rodziny.
Pomoc oferowana przez MOPS dotyczy równie¿ osób przebywaj¹cych
w kwarantannie na terenie Krakowa,
a wymagaj¹cych wsparcia w formie
¿ywnoci. Osoby takie mog¹ zg³aszaæ
siê do orodka telefonicznie pod numerem 887 202 946 od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 7.30 

surowcowej krakowskiej huty. Chodzi
g³ównie o odprawy dla pracowników
odchodz¹cych z krakowskiego kombinatu.
Oszukani
Jednoczenie prezes zapowiedzia³, ¿e
ArcelorMittal Poland podj¹³ decyzjê
o skoncentrowaniu produkcji surówki
¿elaza w dwóch wielkich piecach
w oddziale w D¹browie Górniczej, co
pozwoli zwiêkszyæ firmie konkurencyjnoæ kosztow¹. Doda³, ¿e pozosta³e
oddzia³y krakowski huty, takie jak koksownia oraz czêæ przetwórcza  dwie
walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w któr¹ AMP w ostatnich
piêciu latach zainwestowa³ 500 mln z³,
bêd¹ funkcjonowa³y nadal. Podkreli³
tak¿e, ¿e firma zobowi¹zuje siê wypracowaæ w porozumieniu z partnerami
spo³ecznymi mo¿liwie najlepsze rozwi¹zania dla swoich pracowników.
Zwi¹zkowcy czuj¹ siê oszukani nie
tylko przez pracodawcê. Tak¿e przez
polski rz¹d, który, ich zdaniem, niewiele w tej kwestii zrobi³. Twierdz¹, ¿e
nikomu ju¿ nie zale¿y na produkcji
polskiej stali. Zw³aszcza, jeli wzi¹æ
pod uwagê statystyki, ¿e na jedno miejsce w hutnictwie przypada siedem
miejsc poza hut¹, to ogromny problem
ze wzrostem bezrobocia w dobie pandemii koronawirusa bêdzie mieæ Kraków, któremu innych problemów ekonomicznych ju¿ i tak nie brakuje.
HHH
Z punktu widzenia nowohuckich
dzielnic, wa¿ne jest, aby spo³eczne
skutki tej decyzji by³y jak najmniejsze.
Masowe bezrobocie rodzi niebezpieczeñstwo powstawania problemów spo³ecznych takich jak ubóstwo, wzrost
przestêpczoci czy alkoholizm. Dlatego
uznalimy za konieczne zabranie g³osu
i zaapelowanie do w³adz Krakowa o
podjêcie dzia³añ maj¹cych zapobiec
takim zjawiskom  mówi Zygmunt
Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Fot. Piotr Opi³ka

15.30. W soboty, niedziele i wiêta w
godzinach od 10 do 12 lub za porednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mops.krakow.pl od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 8 14.30.
Przypomnijmy tylko, ¿e w pierwszych miesi¹cach tego roku, w trakcie pierwszej fazy koronawirusowej
pandemii, starszym mieszkañcom
Bieñczyc pomoc¹ s³u¿yli harcerze z
nowohuckiego szczepu, który ma siedzibê przy ulicy Kaczeñcowej.
Mylê, ¿e to bardzo wa¿na inicjatywa MOPS-u w tak trudnym czasie,
zw³aszcza dla starszych mieszkañców
naszej dzielnicy. Na pewno znajd¹
siê bowiem tacy, którzy skorzystaj¹ z
miejskiej akcji i u³atwi im ona nieco
¿ycie w dobie nawrotu pandemii 
mówi Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce.
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