
Marzec  to  miesiąc  w  którym,  co  roku  spotykają  się  Delegaci 
NSZZ  ,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń,  którzy  oceniają  i 
rozliczają oraz podsumowują działalność związku za okres całego 
roku. 
Tradycyjnie na pierwszą część obrad, tą nieoficjalną zapraszani są 
goście.  W tym  roku  Koksownię  Przyjaźń  w zastępstwie  Prezesa 
Edwarda  Szlęka  reprezentował  członek  Zarządu  Dyrektor 
Techniczny  Bogusław  Smółka.  Zarząd  Regionu  Śląsko-
Dąbrowskiego  NSZZ  ,,Solidarność”  reprezentowany  był  przez 
Wiceprzewodniczącego  Bogdana  Bisia.  Obecni  również  byli 
Prezesi naszych Spółek ,,Córek”, z ,, małym wyjątkiem”.
Bogusław  Smółka  w  swoim  wystąpieniu  omówił  bardzo  trudnej 
sytuacji  finansowej  Koksowni  Przyjaźń  spowodowanej  kryzysem 
gospodarczym.  Potwierdził  on,  ze  głównym  i  najważniejszym 
problemem  z jakim boryka się dzisiaj nasz zakład,  to coraz więk-
sze trudności ze zbytem koksu. W 2008 r. Koksownia sprzedawała 
miesięcznie ok. 230 tys. ton koksu, dzisiaj są problemy, żeby sprze-
dać 100 tyś. ton. Mimo tak trudnej sytuacji, Dyrektor  Smółka de-
klarował, że Zarząd Koksowni Przyjaźń zrobi wszystko, aby  prze-
trwać  ten  trudny  okres,  bez  konieczności  wygaszania  kolejnych 
baterii i zwolnień pracowników.
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Zakładu Remontów Mecha-
nicznych Sp.  z o.o.  Marian Jędryka(  po ostatnich rewelacjach 
Prezesa  Edwarda  Szleka  dotyczących  dalszych  wydzieleń  z 
Koksowni  i  sprzedaży  udziałów  w  ZRM)   zwracając  się  do 
Dyrektora  Smółki  stwierdził,  że  jak  długo  jeszcze  Zarząd 
Koksowni  będzie  straszył  i  szantażował  pracowników  ZRM 
sprzedażą  swoich udziałów w Spółce. 
Odpowiadając  na liczne pytania i obawy delegatów w powyższej  
sprawie Pan Bogusław Smółka stwierdził jednoznacznie, że plany 
Zarządu  Koksowni  Przyjaźń  dotyczące  ewentualnie  dalszych 
wydzieleń podmiotów ze struktur Koksowni( wydz. straży pożarnej  
i oczyszczalni), czy sprzedaż udziałów w ZRM Sp.  z o.o. na pewno 
nie będą realizowane bez zgody społecznej.
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 **** XXIX  SPRAWOZDAWCZE  ZEBRANIE  DELEGATÓW  NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”  ****
Delegaci  NSZZ  ,,Solidarność”  mówili  jednym 
głosem zwracając  się do członka Zarządu Kok-
sowni Przyjaźń Pana Bogusława Smółki - nie ma 
zgody związku zawodowego NSZZ ,,S” na dalsze 
wydzielenia z Koksowni Przyjaźń oraz na sprze-
daż  udziałów w Spółce  Zakład  Remontów Me-
chanicznych. Delegaci jednoznacznie i stanowczo 
stwierdzili,  że  w  tak  trudnych  czasach  kryzysu 
powinniśmy się łączyć a nie dzielić.

W dniu 27 marca 2009 r. odbyło się kolejne tj. XXIX Zebranie Dele-
gatów NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

   SYMBOLICZNE PRZEKAZANIE !!!
Zaraz  po  rozpoczęciu  Zebrania  Delegatów 
NSZZ  ,,S”  nastąpiło  symboliczne  przekazanie 
Przewodniczącemu  NSZZ  ,,S”  Koksowni 
Przyjaźń  Zenonowi  Fiukowi   przez  naszego 
kolegę  długoletniego,  zasłużonego  członka 
związku  Janka  Cegielskiego pamiątkowej 
koszulki  z  podpisami  członków  związku 
internowanych z nim w czasie stanu wojennego.

Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” ZRM 
Sp.  z o.o.  Marian Jędryka

Delegaci  NSZZ  ,,S”  Wydz.  PK  Władysław 
Kubat, Zenon Gręda i  Leszek Stuglik


