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Jak ten czas leci. Minęły 3 
lata od momentu gdy polscy 
związkowcy spotkali się po 
raz pierwszy by zjednoczyć 
swoje siły i powołali do życia 
działający coraz prężniej  
Polski Klub Związkowy „KO-
LEGA”. 

W ostatnią sobotę czerwca 
w 3cią rocznicę założenia 
klubu zgromadziła się przy 
Trekronagade na Valby 
kilkudziesięcioosobowa 
grupa członków i sympa-
tyków związków zawo-
dowych. Przyszli nie tylko 
Ci, którzy zakładali klub 
ale przede wszystkim nowi, 
młodzi, również wiekiem  
ludzie, którzy dostrzegli sens 
przynależności nie tylko do 

My też grillujemy

związków zawodowych ale 
także – co ważne - do nas-
zego  Klubu. 

Niektórzy przyszli z całymi 
rodzinami;  nie zabrakło też 
tych najmniejszych, całkiem 
jeszcze małych. Dopisała  
pogoda, ludzie a atmos-
fera spotkania  sprawiła, iż 
poczuliśmy tu w Kopenhadze 
kawałek Polski.

Zastawione stoły, zape-
klowane wcześniej mięso, 
napoje chłodzące i napitki 
stworzyły domową i rodzinną  
atmosferę spotkania. Na 
grillu zaczęły skwierczeć 
kiełbaski, boczki i kar-
kówka a „operatorzy grilla” 
dbali o ich właściwy ko-
lor  i miękkość. Na stołach 

pojawiły się także trunki 
przyniesione przez uczest-
ników. Swojska atmos-
fera zaczęła udzielać  się 
wszystkim a rozmowom, 
wspomnieniom nie było 
końca, nawiązywano nowe 
znajomości, snuto plany na 
przyszłość.  Dopiero późne 
godziny wieczorne  i po-
trzeby tych najmłodszych 
jej uczestników sprawiły, 
że imprezę zakończono. 
Następnego takiego grilla 
zaplanowano na wrzesień 
kiedy sezon urlopowy będzie 
już za nami a frekwencja – w 
co mocno wierzymy – będzie 
jeszcze większa.

Krzysztof Kozik   



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy 

robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby. Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Spotkanie klubu o wykorzystywaniu w pracy
Zrob krzyzyk w swoim kalendarzu i przyjdz na nasze spotkanie w klubie w dniu 30 pazdzier-
nika 2010. W klubie bedziemy goscili reprezentanta organizacji ”Centrum przeciwko handlu 
ludzmi” , ktore zajmuje sie sprawami wykorzystywania pracownikow na dunskim rynku pracy 
oraz dwie nasze rodaczki, ktore opowiedza o swoich przezyciach zawodowych w Danii.Wiecej 
informacji w pazdziernikowym numerze Kolegi.

Najwieksza siec fitnesu w 
Danii, zostala po blokadzie 
i konflikcie sympati objeta 
porozumieniem zbiorowym. 
Zwiazki budowlane i zwiazki 
HK wspolpracowaly razem 
azeby zdobyc zadawalajace 
warunki pracy. 

Kiedy odwiedza sie dzis 
centra fitnesowe w najwie-
kaszej sieci w Danii, Fit-
ness World, dzieje sie to z 
dobrym sumieniem. Bo po 
zwiazkowej walce i blokadzie 
oraz konflikcie sympati prze-
ciwko wielu z firmy budowa, 
nowych oddzialow fitnesu, 
w lecie doszlo do podpisa-
nia porozumienia pomiedzy 
zwiazkami malarskimi a 
siecia.

Do porozumienia 

doszlo,dlatego ze siec 
uzywala nielegalna i 
nisko oplacana polska 
sile robocza na swych 
budowach na Valby oraz 
w Værløse i Ringsted.To 
doprowadzilo do blo-
kady sieci oraz konfliktu 
sympati rozpoczetego przez 
inne zwiazki zawodowe. 

Po kilku dniach konfliktu 
udalo sie wynegocjowac 
umowe, ktora znaczy ze 
wszystkie firmy i firmy 
jednoosobowe, musza byc 
objete dunskim porozumi-
eniem ze wszystkimi LO – 
federacjami jesli pracuja one 
dla Fitness World.

W tym samym czasie kiedy 
zostaly unormowane warunki 

Fitness World – podpisalo 
umowe ze zwiazkami

na sieci budowach, federacja 
HK rozpoczela zwiazkowy 
konflikt przeciwko firmie. 
Zadano krajowego porozumi-
enia dla wszystkich recepcjo-
nistow i instruktorow fitnesu. 
HK otrzymalo wsparcie ze 
zwiazkow budowlanych, 
ktore przygotowaly legalne 
blokady budow. Lecz zanim 
ta akcja sie rozpoczela, Fit-
nes World podpisalo umowe 
z HK.

Spotkanie klubu zwiazkowego
Po przerwie wakacyjnej spotykamy sie ponownie w sobote

dnia 25 wrzesnia 2010 o godz.16.30 w siedzibie TIB 9 
na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby

Na spotkaniu beda serwowane cieple i zimne napoje oraz 
cieply posilek.

Zapraszamy wszystkich chetnych i zainteresowanych.


