
Nr 49/2008 • Katowice, 3 grudnia 2008 r. ISSN 1732-3940

W numerze:

REKLAMA

Z okazji Barbórki pragnê przekazaæ wszystkim górnikom
oraz pracownikom zak³adów oko³ogórniczych

¿yczenia spokojnej i bezpiecznej pracy.
Niech Was prowadzi œwiat³o górniczej lampki,

a Œwiêta Barbara otacza Was i Wasze rodziny nieustann¹ opiek¹.
Szczêœæ Bo¿e

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Muzeum „Wujka” – ho³d i przestroga

Makieta o powierzchni 9 metrów kwadratowych, pociski i ³uski, filmy i zdjêcia – wszystko to

mo¿na ju¿ obejrzeæ w Muzeum Izbie Pamiêci Kopalni Wujek. – Ten budynek to ho³d dla górników

i przestroga dla polityków - mówiono podczas otwarcia muzeum.

Szlak Zabytków Techniki
Województwa Œl¹skiego

Zosta³ uznany przez Polsk¹ Or-
ganizacjê Turystyczn¹ za naj-
lepszy produkt turystyczny
2008 r. Otrzyma³ równie¿ -
przyznany w tym roku po raz
pierwszy - Z³oty Certyfikat Pol-

skiej Organizacji Turystycznej.          Czytaj na stronie 3

Wadliwy system kontraktowania
Kryteria, jakie w 2009 r. sta-
wia NFZ placówkom medycz-
nym, wyeliminuj¹ drog¹ natu-
raln¹ wiêkszoœæ zak³adów
opieki zdrowotnej.

Czytaj na stronie 4
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Zabrze
Zwi¹zkowcy z po³¹czonych kopalñ

"Halemba-Wirek" spotkali siê z pre-
zesem Kompanii Wêglowej. Jego wi-
zyta by³a nieoczekiwana. Prezes wy-
jaœni³, ¿e w Rudzie Œl¹skiej znalaz³
siê przejazdem i postanowi³ odwie-
dziæ kopalniê. 21 listopada, dok³ad-
nie w drug¹ rocznicê tragicznej kata-
strofy w "Halembie", w której zginê-
³o 23. górników, w rudzkiej kopalni
znów dosz³o do dwóch wypadków.

Tematem spotkania prezesa KW ze
stron¹ zwi¹zkow¹ by³o bezpieczeñ-
stwo pracy.

- To w³aœciwie by³a jego prelekcja
na temat bezpiecznej pracy w górnic-
twie. Jak dzieciom t³umaczy³ nam, ja-
kie znaczenie ma w kopalni bezpie-
czeñstwo.A przecie¿ wiadomo, ¿e w
naszej bran¿y wielu wypadków nie
da siê przewidzieæ - ocenia Longin
Wyle¿a³ek, przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" w kopalni "Wirek".

Tak by³o równie¿ w przypadku li-
stopadowych wypadków w kopalni
"Halemba-Wirek", których nikt siê nie
spodziewa³. Wœród poszkodowanych
górników by³o trzech cz³onków "S".

- Wszyscy opuœcili ju¿ szpitale i
wrócili do domów. Na ich powrót do
pracy trzeba bêdzie jeszcze trochê po-
czekaæ. Teraz najwa¿niejsze jest, by
odzyskali psychiczn¹ równowagê.
Zapewniliœmy ich, ¿e je¿eli bêd¹ po-
trzebowali jakiejkolwiek pomocy, to
na "S" zawsze mog¹ liczyæ - infor-
muje Longin Wyle¿a³ek.

BT Pszczyna
26 listopada w siedzibie pszczyñ-

skiego BT spotkali siê przedstawiciele
komisji zak³adowych "S" z obszaru
dzia³ania Biura. Goœciem zebrania by³
Miros³aw Truchan, który m.in.
przedstawi³ zwi¹zkowcom informa-
cje z przebiegu Krajowego Zjazdu
Delegatów oraz Walnego Zebrania
Delegatów Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ "S". Omówiono rów-
nie¿ akcjê protestacyjn¹ w Warsza-
wie, któr¹ koordynowa³a Œl¹sko-D¹-
browska "S". Dyskutowano te¿ na
temat emerytur pomostowych i po-
wszechnych.

BT Sosnowiec
24 listopada przewodnicz¹cy Tere-

nowej Sekcji Problemowej NSZZ "S"
Miasta D¹browa Górnicza Zbigniew
Pi¹tek i wiceprzewodnicz¹ca El¿bie-
ta ̄ uchowicz na wniosek zwi¹zkow-
ców "S" z d¹browskiego MOPS z³o-
¿yli wizytê w oœrodku.

- Zorientowaliœmy siê, ¿e wspó³pra-
ca pomiêdzy "S" a spo³eczn¹ in-
spekcj¹ pracy jest ma³o efektywna -
relacjonuje El¿bieta ¯uchowicz. -
Zwróciliœmy siê do spo³ecznego in-
spektora o podjêcie natychmiasto-
wych dzia³añ zmierzaj¹cych do roz-
wi¹zania problemów zg³aszanych
przez pracowników i cz³onków "S".
Poinformowaliœmy równie¿, ¿e od za-
raz nale¿y podj¹æ prace nad regula-
minami pracy, wynagradzania i fun-
duszu œwiadczeñ spo³ecznych, a jed-
noczeœnie zadeklarowaliœmy w nich
swoj¹ pomoc. Wkrótce wyst¹pimy o
spotkanie z now¹ dyrektor MOPS, na
którym zamierzamy ustaliæ zasady
wspó³pracy oœrodka z d¹browsk¹ TSP
NSZZ "S".

BT Jastrzêbie Zdrój
28 listopada w Wojewódzkim Szpi-

talu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzê-
biu Zdroju zwi¹zkowcy "S" podpi-
sali z pracodawc¹ porozumienie p³a-

cowe w³¹czaj¹ce wyp³acane dotych-
czas dodatki do wynagrodzeñ pra-
cowników do ich p³ac zasadniczych.
Na mocy porozumienia wy¿szy per-
sonel medyczny otrzyma³ 150 z³ pod-
wy¿ki, pielêgniarki, po³o¿ne i tech-
nicy medyczni 125 z³, a pozosta³y per-
sonel medyczny 105 z³.

Kolejne rozmowy w sprawie pod-
wy¿ek wynagrodzeñ planowane s¹ w
I kwartale 2009 r.

***
1 grudnia odby³o siê zebranie

przedstawicieli jastrzêbskiego BT i te-
renowych sekcji problemowych z Ja-
strzêbia i Wodzis³awia. Zwi¹zkowcy
omówili m.in. przebieg KZD oraz
WZD i podjête na nich uchwa³y. Za-
poznali siê równie¿ z informacjami
na temat zaplanowanego na 8 grud-
nia protestu w biurach poselskich w
sprawie emerytur pomostowych.

BT Zawiercie
Skutki globalnego kryzysu mo¿na

spotkaæ dos³ownie wszêdzie. Ostat-
nio przekona³ siê o tym Dariusz Bed-
narz, przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
Electrolux Poland, który dowiedzia³
siê, ¿e negocjacje dotycz¹ce kryteriów
przyznawania umów na czas nieokre-
œlony bêd¹ prowadzone… telefonicz-
nie. Szefostwo Electroluksa w ra-
mach ograniczania kosztów wstrzy-
ma³o wszelkie delegacje, a spó³ka ma
cztery doœæ oddalone od siebie od-
dzia³y (Siewierz, ¯arów, O³awa,
Œwidnica).

- Po raz pierwszy bêdê negocjowa³
przez s³uchawkê telefoniczn¹ - mówi
Dariusz Bednarz. - Zapewne skom-
plikuje to zarówno same rozmowy,
jak i podpisanie ewentualnego poro-
zumienia. Nie wiem, czy mamy pod-
pisywaæ faksy, czy te¿ dokumenty
bêd¹ przesy³ane poczt¹.

Zgodnie z zawartym we wrzeœniu
porozumieniem spó³ka zobowi¹za³a
siê podpisaæ umowy na czas nieokre-
œlony z wiêkszoœci¹ pracowników
bezpoœrednio i poœrednio produkcyj-
nym. Wczeœniej wiêkszoœæ za³ogi pra-
cowa³a na czas okreœlony. Obecnie na
sta³e umowy mog¹ liczyæ w zak³adzie
w Siewierzu osoby maj¹ce minimum
pó³ roku sta¿u pracy (w pozosta³ych
pó³tora roku), nie wiêcej ni¿ 12 dni
zwolnieñ lekarskich (ale nie jest bra-
na pod uwagê absencja wynikaj¹ca z
leczenia szpitalnego, operacji i wy-
padków) i nie maj¹ce na swoim kon-
cie nieobecnoœci nieusprawiedliwio-
nych i nagan.

- Wœród kryteriów proponowanych
przez pracodawcê pocz¹tkowo by³o
tak¿e korzystanie z urlopów na ¿¹da-
nie - dodaje Ma³ogorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu. - Jest to
jednak ustawowe prawo pracownika,
które nie mo¿e wp³ywaæ na jego oce-
nê i sytuacjê prawn¹.

Podobnie nie mo¿na "karaæ" pra-
cownic z powodu wykorzystania
urlopu macierzyñskiego.

Obok pracowników Electrolux'a
umowy na czas nieokreœlony zostan¹
zawarte z osobami zatrudnionymi
przez spó³kê logistyczn¹ PLL. Tu jed-
nak wymagany bêdzie znacznie d³u¿-
szy czas pracy (3 lata i 3 miesi¹ce, co
wynika ponoæ ze standardów PLL)
oraz mniejsza liczba absencji choro-
bowych. Natomiast - co ciekawe - w
kryteriach PLL nie ma zapisu o nie-
usprawiedliwionych nieobecno-
œciach. Czy¿by spó³ka zwalnia³a
wszystkich, nawet jednodniowych,
bumelantów?                            (zaw)

Liczba tygodnia...

Pojawi³y siê pierwsze sygna³y
o mo¿liwych zwolnieniach pra-
cowników - wynika z danych Biu-
ra Inwestycji i Cykli Ekonomicz-
nych. Zdaniem ekspertów bezro-
bocie mo¿e bardzo szybko osi¹-
gn¹æ nawet poziom 10 proc.

Biuro opublikowa³o wskaŸnik
rynku pracy. WskaŸnik ten wzra-
sta kolejny miesi¹c z rzêdu, sygna-
lizuj¹c pogorszenie siê sytuacji na
rynku pracy. Sytuacji takiej nie
notowano od 2001 roku.

W paŸdzierniku w urzêdach pra-
cy zarejestrowa³o siê wiêcej no-
wych bezrobotnych, ni¿ w miesi¹-
cach poprzednich. Nie licz¹c osób,
rejestruj¹cych siê sezonowo, przy-
by³o ich o 4 procent wiêcej, ni¿
przed miesi¹cem.

Liczba bezrobotnych, którzy w
ostatnim kwartale znaleŸli zajêcie,
nieznacznie wzros³a.

Analitycy Biura dodaj¹, ¿e trud-
no przewidzieæ jak ukszta³tuje siê
sytuacja polskiej emigracji zarob-
kowej, a w zwi¹zku z tym - czy
dojdzie do masowego powrotu
Polaków z zagranicy. Wszystkie te
czynniki mog¹ zarówno pogor-
szyæ, jak i ³agodziæ sytuacjê na
rynku pracy w przysz³ym roku.

"WskaŸnik nie spada ju¿ od
dwóch kwarta³ów, sygnalizuj¹c
pogorszenie siê sytuacji na rynku
pracy. Sytuacji takiej nie notowa-
liœmy od 2001 roku. Wzrost WRP
w ostatnim miesi¹cu by³ stosun-
kowo du¿y. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e zmiany na rynku pracy za-
chodz¹ niezwykle powoli i ze
znacznym opóŸnieniem w stosun-
ku do zmian aktywnoœci ca³ej go-
spodarki, w perspektywie kilku
miesiêcy nale¿y spodziewaæ siê
wzrostu stopy bezrobocia" - napi-
sano w analizie.

"Szczególnie niekorzystny
mo¿e byæ pierwszy kwarta³ przy-
sz³ego roku, kiedy to budownic-
two ogranicza swoj¹ dzia³alnoœæ"
- dodano.

W paŸdzierniku br. stopa bez-
robocia spad³a z 8,9 proc. do 8,8

proc. Po wyeliminowaniu czynni-
ków o charakterze sezonowym
wynios³a ona 9,05 proc. wobec 9,1
proc. w miesi¹cu poprzednim.
Tym samym od pewnego czasu
tempo jej spadku ustawicznie siê
zmniejsza.

"Pracodawcy stabilizuj¹ obec-
nie zatrudnienie, a niektórzy na-
wet przewiduj¹ redukcjê liczby
pracowników. W stosunku do po-
przedniego roku niemal dwukrot-
nie wzros³a liczba przedsiêbiorstw
zg³aszaj¹cych planowane zwol-
nienia. Liczba pracowników, któ-
rych potencjalne zwolnienia do-
tycz¹ jest niemal trzykrotnie wy-
¿sza ni¿ przed rokiem" - napisa-
no.

Tymczasem z danych Eurostatu
wynika, ¿e Polska jest jednym z
tych krajów Unii Europejskiej, w
którym najszybciej spada bezro-
bocie. Wynika z nich, ¿e w ci¹gu
minionego roku poziom bezrobo-
cia w naszym kraju zmniejszy³ siê
o 2,3 punkta procentowego i wy-
nosi obecnie 6,4 procent. W pa¿-
dzierniku stopa bezrobocia w Pol-
sce by³a ni¿sza o 0,7 punktu pro-
centowego od œredniej unijnej.
By³ to najlepszy rok na polskim
rynku pracy od czasów transfor-
macji ustrojowej. Eksperci
twierdz¹ jednak, ¿e teraz czeka
nas wzrost bezrobocia. Zdaniem
Ryszarda Petru, mo¿e ono wzro-
sn¹æ nawet do poziomu 10-ciu
procent.

Rych³y wzrost bezrobocia w
Polsce przewiduje tak¿e Mieczy-
s³aw B¹k z Krajowej Izby Gospo-
darczej. Ekonomista zaznaczy³, ¿e
seria zwolnieñ w sektorze na przy-
k³ad budownictwa mieszkaniowe-
go, motoryzacyjnym, czy odzie¿o-
wym ju¿ trwa

Z danych Eurostatu wynika, ¿e
najwiêcej bezrobotnych przyby³o
w Hiszpanii. Wiêkszy ni¿ w ubie-
g³ym roku odsetek bezrobotnych
odnotowano tak¿e w Szwecji,
Niemczech, Irlandii i Francji.

Nadchodzi fala zwolnieñ

- bezrobocie wzroœnie do 10 proc.
(www.gazeta.pl, 2 grudnia 2008  r.)

Ponad 12 tys. z³...
... tyle wynosz¹ zarobki polskich wiceministrów. Zdaniem premiera

Donalda Tuska - to ma³o.
Na ujawnionych niedawno przez Telewizjê Polsk¹ nagraniach z za-

mkniêtego spotkania ze zwi¹zkowcami premiera zapytano, jakie s¹
perspektywy podniesienia w Polsce p³acy minimalnej do poziomu 50
proc. œredniej krajowej. Donald Tusk ze œmiechem przyzna³, ze nie-
mal codziennie przychodz¹ do niego wiceministrowie narzekaj¹c na
niskie zarobki. Na pytanie bezpoœrednio nie odpowiedzia³. PóŸniej
chyba zrozumia³, ¿e zestawianie ponad 12 tysiêcy z³otych z kwot¹ 1126
z³ jest nieco nie na miejscu i zmieni³ ton z kpi¹cego na troskliwy. Nie-
smak z powodu buty w³adzy jednak pozosta³…

Dopuszczalny jest brak wska-
zania przyczyny przy wypo-
wiedzeniu umowy o pracê,
zawartej na czas okreœlony -
orzek³ we wtorek 2 grudnia
Trybuna³ Konstytucyjny. TK
uzna³ tym samym, ¿e regulu-
j¹ce to przepisy Kodeksu pra-
cy s¹ zgodne z konstytucj¹.

Pytanie prawne w tej sprawie
skierowa³ do TK S¹d Rejonowy w
Toruniu. Rozpatrywa³ on sprawê
mê¿czyzny, który by³ zatrudniony
na czas okreœlony jako spawacz w
jednej ze spó³ek. Spó³ka ta rozwi¹-
za³a z nim umowê o pracê z dwu-
tygodniowym wypowiedzeniem,
nie informuj¹c go o uchybieniach
w pracy.

Umowa zosta³a zawarta na czas
okreœlony, wiêc zgodnie z Kodek-
sem pracy spó³ka nie by³a zobo-
wi¹zana do wskazania przyczyny
wypowiedzenia. S¹d Rejonowy w
Toruniu, który bada³ tê sprawê,
zwróci³ uwagê na odmienn¹ sytu-
acjê pracowników zatrudnionych
na czas okreœlony i tych, którzy
zatrudnieni s¹ na czas nieokreœlo-
ny. W tym drugim przypadku pra-
codawca rozwi¹zuj¹c umowê o
pracê jest zobowi¹zany do poda-
nia przyczyny wypowiedzenia.

Zdaniem s¹du w Toruniu nie ma
podstaw, by pracownicy zatrudnie-
ni na czas okreœlony nie mogli ko-
rzystaæ z takiej ochrony jak pra-
cownicy, którzy zawarli umowy na
czas nieokreœlony. W ocenie tego
s¹du w obu przypadkach (umowy
na czas okreœlony i umowy na czas
nieokreœlony) pracownicy powin-
ni mieæ mo¿liwoœæ podwa¿enia
kwestionowanego wypowiedzenia.

TK nie podzieli³ tych argumen-
tów. W jego ocenie "wybór rodza-
ju umowy zale¿y od umawiaj¹cych
siê stron i niesie za sob¹ konse-
kwencje, w tym zwi¹zane z usta-
niem stosunków". Zdaniem TK
"wypowiedzenie umowy o pracê
nie stanowi dyskryminacji, lecz jest
uprawnieniem ka¿dej ze stron sto-
sunku pracy w zakresie wskaza-
nym przez ustawê".

Wed³ug TK "dopuszczalne jest
istnienie ró¿nic w treœci poszcze-
gólnych typów umowy o pracê,
które wynikaj¹ wprost ze spo³ecz-
nej funkcji tych umów i ich eko-
nomicznej treœci". Zdaniem Trybu-
na³u "nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie
w przypadku umów czasowych ta-
kiego standardu ochrony jak w
przypadku umów na czas nieokre-
œlony, gdy¿ przeczy³oby to celowi
wprowadzenia przez ustawodawcê
rozró¿nienia tych umów oraz
usztywni³oby system prawa pra-
cy".

Ze sprawami tego typu cz³onko-
wie "Solidarnoœci" czêsto zwraca-
li siê do prawników Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci". Ci po-
twierdzaj¹, ¿e osoby, z którymi roz-
wi¹zywano umowê o pracê na czas
okreœlony, nie mia³y s¹dach szans
na obronê swoich interesów. W
tym sensie orzeczenie Trybuna³u
tylko potwierdzi³o stosowan¹ od
dawna praktykê.

www.gazetaprawna.pl, wg

TK: umowy

lepsze i gorsze



W REGIONIE 3Nr 49  (684) • 3 grudnia 2008 r.

Szlak Zabytków Techniki Wo-
jewództwa Œl¹skiego zosta³
uznany przez Polsk¹ Organi-
zacjê Turystyczn¹ za najlep-
szy produkt turystyczny 2008
r. Otrzyma³ równie¿ - przyzna-
ny w tym roku po raz pierw-
szy - Z³oty Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej i
nagrodê w postaci 700 tys. z³
na kampaniê promocyjn¹ w
kraju i za granic¹.

Szlak tworzy 31 zabytkowych
obiektów poprzemys³owych o wy-
j¹tkowych walorach historycznych
i architektonicznych. Ka¿dy ozna-
czony jest tablic¹ informacyjn¹ do-
stêpn¹ w trzech jêzykach. Znajdu-
j¹ce siê na szlaku obiekty zwi¹za-
ne s¹ nie tylko z tradycj¹ górnicz¹
i hutnicz¹, ale równie¿ z energe-
tyk¹, kolejnictwem, ³¹cznoœci¹ a

nawet z przemys³em spo¿ywczym
i produkcj¹ wody. Ich ró¿norod-
noœæ sprawia, ¿e zwiedzaj¹cy mog¹

przenosiæ siê nie tylko w czasie, ale
poznawaæ bogactwo naszego re-
gionu. Zapocz¹tkowana w XVIII
w. industrializacja zmieni³a Œl¹sk.
W jego krajobraz na sta³e wpisa³y
siê wie¿e szybów kopalnianych,
piece hutnicze, kominy elektrow-
ni, które dzisiaj wcale nie musz¹
straszyæ lub kojarzyæ siê z brzy-
dot¹.

Nowa marka regionu
Szlak Zabytków Techniki Woje-

wództwa Œl¹skiego to projekt zre-

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego

– Muzeum Produkcji Zapa³ek w
Czêstochowie

– Muzeum Historii Kolei w Czê-
stochowie

– Sztolnia Czarnego Pstr¹ga w
Tarnowskich Górach

– Zabytkowa Kopalnia Srebra w
Tarnowskich Górach

– Zabytkowa Stacja Wodoci¹go-
wa "Zawada" w Karchowicach

– Muzeum Chleba w Radzion-
kowie

– Górnoœl¹skie Koleje W¹skoto-
rowe Bytom - Miasteczko Œl¹-
skie

– Dworzec PKP w Sosnowcu
– Centralne Muzeum Po¿arnic-

twa w Mys³owicach
– Galeria  "Szyb Wilson" w Ka-

towicach
– Osiedle Nikiszowiec w Kato-

wicach
– Osiedle Giszowiec w Katowi-

cach
– Dworzec PKP w Rudzie Œl¹-

skiej - Chebzie
– Kolonia Robotnicza "FICI-

NUS" w Rudzie Œl¹skiej - Wi-
rek

– Muzeum Górnictwa Wêglo-
wego w Zabrzu

– Skansen Górniczy "Królowa
Luiza" w Zabrzu

– Szyb "Maciej" w Zabrzu
– Radiostacja Gliwicka w Gli-

wicach
– Muzeum Techniki Sanitarnej

w Gliwicach
– Oddzia³ Odlewnictwa Arty-

stycznego w Gliwicach
– Zabytkowa Stacja Kolei W¹-

skotorowej w Rudach
– Zabytkowa Kopalnia "Ignacy"

w Rybniku
– Muzeum Energetyki w £azi-

skach Górnych
– Tyskie Muzeum Piwowarstwa

w Tychach
– Muzeum Prasy Œl¹skiej w Psz-

czynie
– Muzeum Techniki i W³ókien-

nictwa w Bielsku-Bia³ej
– Dworzec PKP w Bielsku-Bia³ej
– Muzeum Ustroñskie im. Jana

Jarockiego w Ustroniu
– Browar ¯ywiec i Muzeum

Browaru w ¯ywcu
– Fabryka Porcelany "Porcelana

Œl¹ska" w Katowicach
– Zabytkowa Kopalnia Wêgla

Kamiennego "Guido" w Za-
brzu

Szlak Zabytków Techniki Województwa Œl¹skiego:

alizowany przez Wydzia³ Promo-
cji Regionu, Turystyki i Sportu

Ju¿ za kilka dni zwiedzaj¹cy Zabytkow¹ Kopalniê Wêgla

Kamiennego „Guido” w Zabrzu bêd¹ mogli zjechaæ na

poziom znajduj¹cy siê 320 metrów pod ziemi¹

Jedn¹ z unikatowych atrakcji
szlaku jest Zabytkowa Kopalnia
Wêgla Kamiennego "Guido" w
Zabrzu. To tutaj ju¿ za kilka dni
- 4 grudnia otwarty zostanie dla
zwiedzaj¹cych kolejny pok³ad
znajduj¹cy siê 320 m. pod zie-
mi¹. Jego g³ówn¹ atrakcj¹ bê-
dzie atmosfera kopalni, z praw-
dziwym przodkiem i dzia³aj¹cy-
mi maszynami.

W gliwickiej radiostacji czas zatrzyma³ siê w miejscu

Sztolnia Czarnego Pstr¹ga w Tarnowskich Górach,

to jeden z najchêtniej odwiedzanych obiektów szlaku

Zabytkowa maszyna w czêstochowskim

Muzeum Produkcji Zapa³ek

Jedn¹ z atrakcji szlaku jest Zabytkowa Kopalnia Srebra

w Tarnowskich Górach

W województwie œl¹skim
znajduje siê najwiêcej zabytko-
wych obiektów przemys³o-
wych w Polsce. Obiekty te sta-
nowi¹ bogactwo regionu i
okreœlaj¹ jego kulturow¹ to¿sa-
moœæ. Ich niepowtarzalnoœæ i
autentycznoœæ sprawia, ¿e s¹
integraln¹ czêœci¹ europejskie-
go dziedzictwa kulturowego.
Bez poznania - trwaj¹cego po-
nad dwa wieki - rozwoju prze-
mys³owego Œl¹ska nie mo¿na
zrozumieæ burzliwej historii
tego regionu.

Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Œl¹skiego. W jego two-
rzeniu uczestniczy³o te¿ Œl¹skie
Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go w Katowicach i Œl¹ska Organi-
zacja Turystyczna.

Utworzenie szlaku poprzez po-
³¹czenie kilkudziesiêciu obiektów
by³o dzia³aniem zmierzaj¹cym do
przygotowania kompleksowej
oferty turystycznej. Zdaniem jego
twórców, projekt mo¿e byæ "uni-
katow¹ propozycj¹ sprzeda¿y" wo-
jewództwa œl¹skiego na rynku re-
gionalnych ofert turystycznych. -
Szlak nie jest samoistnym oderwa-
nym tworem, ale pomys³em na pro-
mocjê regionu. W za³o¿eniu ma
byæ produktem integruj¹cym i ak-
tywizuj¹cym województwo œl¹skie

- czytamy na stronie internetowej
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Na Europejskim Szlaku
Dziedzictwa Narodowego

Podczas konferencji prasowej w
Œl¹skiej Organizacji Turystycznej
dyrektor Wydzia³u Promocji i
Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Urzêdu Marsza³kowskiego To-
masz Stemplewski przedstawi³
plany rozwoju szlaku techniki. Za-
pewni³, ¿e przygotowana zostanie
strategia jego komercjalizacji, któ-
ra ma s³u¿yæ m.in. podniesieniu
poziomu obs³ugi turystów, popra-
wie infrastruktury wokó³ zabytków
i po³¹czeniu dzia³añ marketingo-
wych wszystkich obiektów. - Pla-
nowane jest równie¿ w³¹czenie
tych obiektów do Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemys³owe-
go - powiedzia³ Tomasz Stemplew-

ski. Cenna mo¿e okazaæ siê te¿
wspó³praca z powsta³ym w Zabrzu
Centrum Dziedzictwa Przemys³o-
wego dla Turystyki. Centrum dzia-
³a pod szyldem Œwiatowej Orga-
nizacji Turystyki, która jest wyspe-
cjalizowan¹ agend¹ Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Polski-
mi partnerami przedsiêwziêcia s¹
Œl¹ski Urz¹d Marsza³kowski,
Urz¹d Miejski w Zabrzu oraz Gór-
noœl¹ska Wy¿sza Szko³a Handlo-
wa w Katowicach. Dziêki centrum
powstanie lista unikatowych obiek-
tów poprzemys³owych, podobna
do listy UNESCO.

Agnieszka Konieczny

•ród³o: materia³y ze strony in-
ternetowej Urzêdu Marsza³kow-
skiego
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Nawet 980 osób mo¿e w przy-
sz³ym roku straciæ pracê w
Arcelor Mittal Poland. Zwol-
nienia obejm¹ wszystkie
cztery oddzia³y koncernu:
D¹browê Górnicz¹, Sosno-
wiec, Œwiêtoch³owice i Kra-
ków.

Do Urzêdu Pracy w D¹browie
Górniczej wp³ynê³o ju¿ pismo in-
formuj¹ce o zamiarze przeprowa-
dzenia zwolnieñ grupowych. Z in-
formacji przekazywanych przez
zarz¹d spó³ki wynika, ¿e redukcje
w pierwszej kolejnoœci dotkn¹ pra-
cowników, którzy nabyli prawo do
wczeœniejszej emerytu-
ry. Zagro¿one mog¹
czuæ siê równie¿ osoby
zatrudnione w admini-
stracji i pracownicy
spó³ek zale¿nych.

- Nie posiadamy ¿ad-
nych konkretnych in-
formacji na temat pla-
nowanych zwolnieñ.
Pracodawca nie przed-
stawi³ jeszcze progra-
mu odejœæ - mówi Jerzy Goiñski,
przewodnicz¹cy Miêdzyzak³ado-
wej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ "S" w Arcelor Mittal Po-
land. - Zgodnie z przepisami,
mamy 20 dni na zawarcie porozu-
mienia w tej sprawie. W tej chwili
jesteœmy na wstêpnym etapie roz-
mów.

W kwestii wysokoœci ewentual-
nych odpraw pracownicy s¹ bardzo
sceptyczni i z niepokojem czekaj¹

na ujawnienie ich wysokoœci. W
latach poprzednich odprawy by³y
wysokie i wynosi³y nawet 100 tys.
z³.

Jerzy Goiñski podkreœla, ¿e na-
wet je¿eli ewentualne odprawy
oka¿¹ siê kusz¹ce dla czêœci pra-
cowników, "Solidarnoœæ" jest prze-
ciwna kolejnym zwolnieniom w
spó³ce. Jego zdaniem, zarz¹d nie
prowadzi ¿adnej polityki kadrowej,
a z pracy najczêœciej odchodz¹ naj-
lepsi. - Na wielu oddzia³ach, mimo
odczuwalnego spadku produkcji,
zaczyna brakowaæ r¹k do pracy -
mówi przewodnicz¹cy "S" w d¹-
browskim oddziale Arcelor Mittal.

Pracownicy kon-
cernu nie wierz¹ w
zapewnienia zarz¹-
du, który twierdzi,
¿e planowane zwol-
nienia nie maj¹ nic
wspólnego z glo-
balnym kryzysem,
a s¹ jedynie czêœci¹
"procesu optymali-
zacji zatrudnienia".
Zwi¹zkowcy pod-

kreœlaj¹, ¿e produkcja w dalszym
ci¹gu spada i przypominaj¹, ¿e kil-
ka tygodni temu wygaszone zosta-
³y dwa wielkie piece w oddziale
krakowskim i d¹browskim, a po-
zosta³e pracuj¹ na zmianê.

- Obawiam siê, ¿e spadek pro-
dukcji mo¿e utrzymaæ siê nawet do
koñca pierwszego kwarta³u przy-
sz³ego roku - mówi Jerzy Goiñski.

Agnieszka Konieczny

Pojawi³a siê nadzieja, ¿e zwol-
nienia w gliwickiej fabryce Opla
nie bêd¹ a¿ tak dotkliwe, jak
jeszcze kilka tygodni temu za-
powiada³ pracodawca.

- Z przekazywanych przez zarz¹d
firmy informacji wynika³o, ¿e pracê
mo¿e straciæ nawet 700 osób - mówi
S³awomir Ciebiera, przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w General Motors w
Gliwicach.

Jego zdaniem, szans¹ na zmniejsze-
nie skali zwolnieñ mo¿e byæ Europej-
ska Rada Zak³adowa General Motors.
- Za poœrednictwem ERZ bêdziemy
domagaæ siê od Zarz¹du GM Europe
utrzymania wysokoœci produkcji za-
pewniaj¹cego poziom dotychczasowe-
go zatrudnienia - mówi S³awomir Cie-
biera.

Oznacza to, ¿e w 2009 r. gliwicki
Opel musia³by wypuœciæ ok. 190 tys.
nowych samochodów. Tymczasem we
wszystkich europejskich fabrykach
koncernu szacowany jest spadek pro-
dukcji wynosz¹cy ok. 20 proc.

Zdaniem Ciebiery Europejska Rada
Zak³adowa powinna zaanga¿owaæ siê
w pomoc polskim pracownikom po-

niewa¿ w Polsce nie ma - tak jak w
innych krajach - mo¿liwoœci prawnych
pozwalaj¹cych na przeczekanie trud-
nego okresu np. czêœciowego bezro-
bocia.

Przewodnicz¹cy przypomina, ¿e w
po³owie przysz³ego roku w Gliwicach
ma ruszyæ produkcja Astry IV. - Pra-

codawca nie powinien teraz zwalniaæ
pracowników, a za kilka miesiêcy
przyjmowaæ ich z powrotem - mówi
Ciebiera.

Zwolnienia w gliwickim Oplu naj-

Wci¹¿ nie wiadomo, jak¹ de-
cyzjê w sprawie ustawy o
emeryturach pomostowych
podejmie prezydent Lech Ka-
czyñski.

Œl¹sko-D¹browska "Solidar-
noœæ" stwierdzi³a jednak, ¿e pos³o-
wie, zw³aszcza ci z Platformy Oby-
watelskiej, nie maj¹ wystarczaj¹-
cej wiedzy co do skutków przyjê-
cia rozwi¹zañ rz¹dowych. - Wielu
z nich g³osuje nad dokumentami
przed³o¿onymi przez rz¹d, nie do
koñca zastanawiaj¹c siê nawet, ja-
kie nios¹ za sob¹ skutki. Przed g³o-
sowaniem w sprawie ewentualne-
go weta musimy im to uœwiadomiæ.

Dlatego w najbli¿szych dniach
do biur poselskich trafi¹ listy z in-
formacjami co do znaczenia i rze-
czywistych skutków przyjêcia
ustawy o pomostówkach. - Wybor-
cy, a wiêc tak¿e i zwi¹zkowcy,
maj¹ prawo odwiedzaæ swoich po-
s³ów podczas ich dy¿urów. Dlate-

go zachêcam do takich wizyt, za-
dania pytañ, ¿¹dania wyjaœnieñ.
Byæ mo¿e taka masowa akcja przy-
namniej niektórym z parlamenta-
rzystów da coœ do myœlenia. Prze-
cie¿ oni nie wziêli siê z kosmosu -
mieszkaj¹ na naszym terenie, re-
prezentuj¹ mieszkañców woje-
wództwa, z których wielu straci na
tej ustawie - podkreœla Piotr Duda.
I zwraca uwagê, ¿e goryczy ca³ej
sytuacji dodaje fakt, ¿e blisko 700
tysi¹com osób uprawnienia do
wczeœniejszej emerytury odebra³o
ugrupowanie oficjalnie powo³uj¹-
ce siê na solidarnoœciowe korzenie.

Najbli¿sza okazja do takich spo-
tkañ nadarzy siê w poniedzia³ek 8
grudnia, kiedy to parlamentarzyœci
dy¿uruj¹ w terenie. Nieoficjalnie
wiadomo, ¿e s¹ ju¿ grupy wybor-
ców gotowych do wizyt u pos³ów.
Jak zapowiadaj¹, bêd¹ to gor¹ce
odwiedziny.

wg

Nowy system kontraktowa-
nia us³ug medycznych jest
wadliwy - ocenili zwi¹zkow-
cy z Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Podczas spotkania zorganizowa-
nego w siedzibie Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S", dyrektor œl¹skiego  Oddzia-

³u Narodowego Funduszu Zdrowia
Zygmunt Klosa wyjaœnia³, ¿e wa-
runki przedstawione placówkom
medycznym ubiegaj¹cym siê o pod-
pisanie kontraktu z Funduszem, usta-
lone zosta³y odgórnie i on nie móg³
mieæ na nie wp³ywu. Wiele pytañ
zadanych przez zwi¹zkowców pozo-
stawi³ bez odpowiedzi.

Przewodnicz¹ca RSOZ Halina
Cierpia³ wskazuje, ¿e kryteria, ja-
kie w 2009 r. stawia NFZ placów-
kom medycznym, wyeliminuj¹
drog¹ naturaln¹ wiêkszoœæ zak³a-
dów opieki zdrowotnej. Jednym z
nich jest np. posiadanie przenoœne-
go aparatu RTG, gdy tymczasem
nie w ka¿dym zak³adzie funkcjo-
nuje pracownia rentgenowska. In-

nym wymogiem jest posiadanie
piêciu ³ó¿ek na oddzia³ach inten-
sywnej opieki medycznej dla dzie-
ci. - Tych kryteriów z pewnoœci¹
nie spe³ni¹ ma³e placówki - mówi
Halina Cierpia³.

NFZ zamierza równie¿ zmniej-
szyæ finansowanie œwiadczeñ zdro-
wotnych, poprzez w³¹czenie kwo-

Pora odwiedziæ

POs³ów

Wadliwy system

kontraktowania

Zdaniem zwi¹zkowców z RSOZ nowy system

kontraktowania us³ug medycznych jest wadliwy

Zwolnienia

w Mittalu

Gliwicki Opel liczy na ERZ
prawdopodobniej uda siê zredukowaæ,
ale nie uda ich siê ca³kiem wyelimino-
waæ. Najbardziej zagro¿eni s¹ pracow-
nicy spó³ek i osoby, które podpisa³y
umowy na czas okreœlony. Zwi¹zkow-
com najtrudniej bêdzie uratowaæ 100
osób zatrudnionych w spó³ce Premier.
- Na pocz¹tku przysz³ego roku wyga-

sa kontrakt podpisany przez GM z t¹
firm¹ dlatego niewiele mo¿emy zro-
biæ dla zatrudnionych w niej pracow-
ników - dodaje przewodnicz¹cy "S"
w fabryce.         Agnieszka Konieczny

Najbardziej zagro¿eni zwolnieniami s¹ pracownicy

spó³ek zale¿nych i zatrudnieni na czas okreœlony

ty podwy¿ek p³ac, wynikaj¹cej z
ustawy z 2006 r, do ogólnej warto-
œci kontraktu. Do tej pory placów-
ki medyczne finansowane by³y z
dwóch Ÿróde³: z kontraktów i z
ustawy podwy¿kowej. W 2009 r.
Fundusz planuje ich po³¹czenie, a
jednoczeœnie zwiêkszenie wartoœci
kontraktów, co w ocenie zwi¹z-
kowców RSOZ mo¿e prowadziæ
do zani¿enia ogólnej kwoty kon-
traktów.

- Gdy placówki medyczne finan-
sowane by³y z dwóch Ÿróde³, to
pula pieniêdzy na podwy¿ki stano-
wi³a ok.13 proc.ogólnej kwoty
kontraktu. Obawiamy siê, ¿e w
przysz³ym roku mo¿e dojœæ do jej
zani¿enia .To skutkowaæ bêdzie
pog³êbieniem siê zad³u¿eñ szpita-
li, a w konsekwencji ich restruktu-
ryzacj¹. W tej sytuacji mamy po-
wa¿ne obawy o los pracowników.
Zani¿one kontrakty obni¿¹ rów-
nie¿ poziom wykonywanych us³ug
medycznych   - t³umaczy wiceprze-
wodnicz¹ca Regionalnej Sekcji
S³u¿by Zdrowia NSZZ "S" El¿bie-
ta ¯uchowicz.

Mimo, ¿e dyrektor Klosa, prze-
konywa³, ¿e nie ma powodów do
obaw, bo NFZ nie zamierza zani-
¿aæ ogólnej kwoty kontraktów, to
strona zwi¹zkowa jest przekonana,
¿e po³¹czenie dwóch Ÿróde³ finan-
sowania placówek s³u¿by zdrowia
bêdzie mia³o negatywny wp³yw na
wysokoœæ zawieranych kontrak-
tów.

Beata Gajdziszewska
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Makieta o powierzchni 9 me-
trów kwadratowych, pociski i
³uski, filmy i zdjêcia - wszyst-
ko to mo¿na ju¿ obejrzeæ w
otwartym Muzeum Izbie Pa-
miêci Kopalni Wujek.

Muzeum otwarto w stoj¹cym tu¿
obok Pomnika-Krzy¿a dawnym
magazynie odzie¿owym kopalni. -
Ten budynek by³ niemym œwiad-
kiem tamtych tragicznych wyda-
rzeñ, prawdopodobnie z jego stop-
ni pad³y wówczas strza³y. W jego
s¹siedztwie stan¹³ pomnik. To ko-
lejny wa¿ny dzieñ w historii naszej

kopalni - mówi³ rozpoczynaj¹c uro-
czystoœæ otwarcia muzeum Krzysz-
tof Pluszczyk, przewodnicz¹cy
Spo³ecznego Komitetu Pamiêci
Górników Poleg³ych 16 grudnia
1981 r. w Kopalni Wujek.

Najwiêksze wra¿enie na zwiedza-
j¹cych muzeum robi makieta pacy-
fikacji. Na blisko 9 m2 powierzchni
wiernie odwzorowano kilkaset bu-
dynków i pojazdów oraz ok. 600
postaci - górników, ich rodziny, zo-
mowców, a tak¿e wszelkie detale.
W pomieszczeniu s³ychaæ te¿ auten-
tyczne nagrania rozmów zomow-
ców i wojska z 16 grudnia 1981 oraz
odg³osy czo³gów i wojskowych
transporterów.

  W muzeum przygotowano nie-
wielk¹ salê kinow¹, gdzie wyœwie-
tlane bêd¹ filmy i zdjêcia poœwiê-
cone pacyfikacji. Podczas otwarcia

mia³a tam miejsce premiera doku-
mentu Agnieszki Œwidziñskiej z
Telewizji Katowice "¯yciorys z bli-
znami". Ten i kilka innych filmów
o pacyfikacji bêdzie tam czêsto
wyœwietlany. W salce stan¹³ te¿

Muzeum „Wujka” – ho³d i przestroga

Program obchodów 27. rocznicy

pacyfikacji Kopalni "Wujek"

16 grudnia 2008 (wtorek):
godz. 16.00

Msza œw. w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
(ul. Piêkna 8, Katowice).

godz. 17.30
Przemarsz pod Pomnik-Krzy¿ (ul. Wincentego Pola, Katowice).

godz. 18.00
Uroczystoœci pod Pomnikiem-Krzy¿em:
- Apel Poleg³ych,
- sk³adanie wieñców i kwiatów.

krzy¿, na którym dok³adnie, tak jak
27 lat temu, zawis³o 9 lampek sym-
bolizuj¹cych 9 zabitych górników.
Obok odtworzono drzwi do miesz-
kania Jana Ludwiczaka, przewod-
nicz¹cego "Solidarnoœci" w kopal-
ni z 1981 roku - 13 grudnia zomow-
cy wywa¿yli je siekier¹ i w progu
brutalnie pobili zwi¹zkowca.

Przewodnicz¹cy Rady Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa Andrzej Prze-
woŸnik mówi³, ¿e muzeum jest ho³-
dem dla górników, którzy "odwa-
¿yli siê wbrew wszystkim i wbrew
wszystkiemu stawiæ czo³a komuni-
stycznemu zniewoleniu". - To mu-
zeum bêdzie przestrog¹ dla wspó³-
czesnego i przysz³ych pokoleñ, aby
te wydarzenia siê wiêcej nie powtó-
rzy³y. Bêdzie te¿ przestrog¹ dla po-
lityków przed tym, jakie skutki
mog¹ przynieœæ decyzje podejmo-
wane wbrew spo³eczeñstwu i regu-
³om demokratycznym. (…) To rów-
nie¿ ho³d dla rodzin tych górników,
które przez lata nosi³y w sercach ból
po stracie najbli¿szych i zachowa³y
pamiêæ - podkreœli³ Andrzej Prze-
woŸnik, który wraz z Krystyn¹
Gzik, ¿on¹ poleg³ego 27 lat temu
górnika, dokona³ uroczystego
otwarcia muzeum.

W uroczystoœciach wzi¹³ równie¿
udzia³ wojewoda œl¹ski. - Okrutne
dni stanu wojennego tutaj przeobra-
zi³y siê w katorgê, dla tych, którzy
nie zgadzali siê z wyrokiem grud-

nia. Dzisiejsze otwarcie to symbol
pamiêci  o tych czasach, które oby
ju¿ nigdy siê nie powtórzy³y -
mówi³ Zygmunt £ukaszczyk.

Muzeum bêdzie systematycznie
wzbogacane o nowe eksponaty. - 16
grudnia bêdziemy te pomieszczenia
mogli obejrzeæ w pe³nej krasie -
zaznacza Krzysztof Pluszczyk. Eks-
pozycja zostanie uzupe³niona m. in.
o nagranie wyst¹pienia Wojciecha
Jaruzelskiego og³aszaj¹cego wpro-
wadzenie stanu wojennego, zdjêcia
z pogrzebu ofiar pacyfikacji, kolej-
nych procesów, wydarzeñ  z okresu
stanu wojennego z innych regionów
kraju. Tu¿ obok makiety stan¹ ma-
nekiny górnika i zomowca insceni-
zuj¹ce przebieg pacyfikacji. Do mu-

- Ten budynek by³ niemym œwiadkiem tamtych tragicznych

wydarzeñ, prawdopodobnie z jego stopni pad³y wówczas strza³y

- mówi³ o dawnym magazynie odzie¿owym Krzysztof Pluszczyk

W muzeum dzia³a salka kinowa, w której mo¿na obejrzeæ

filmy i zdjêcia zwi¹zane z pacyfikacj¹

„By pamiêæ o waszym bohaterstwie nigdy nie umar³a”

- napisa³ Piotr Duda w Ksiêdze Pami¹tkowej Muzeum

REKLAMA

zeum trafi te¿ he³m jednej z ofiar
pacyfikacji, 21-letniego Jana Sta-
wisiñskiego. Cz³onkowie Komite-

tu Pamiêci Górników apeluj¹ o
przekazanie do muzeum  kolejnych
pami¹tek i eksponatów.

Pod adresem www.muzeum-wu-
jek.nazwa.pl dzia³a ju¿ strona mu-
zeum. Muzeum pocz¹tkowo bêdzie

otwarte w dni ro-
bocze w godz. od
9. do 15.  - Jeœli zor-
ganizowane grupy,
np. szko³y, zg³osz¹
wczeœniej tak¹ po-
trzebê, to mo¿emy
te godziny zmie-
niæ. Wstêp bêdzie
bezp³atny - zapo-
wiada Krzysztof
Pluszczyk.

 Powstanie mu-
zeum by³o mo¿li-
we dziêki pomo-
cy Katowickiego
Holdingu Wêglo-
wego, Kopalni
"Wujek", Rady
Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñ-
stwa, katowickie-
go oddzia³u IPN,
miasta Katowice,
Telewizji Kato-
wice i Œl¹sko-D¹-

browskiej "Solidarnoœci".
 Wojciech Gumu³ka



W REGIONIE6 Nr 49  (684) • 3 grudnia 2008 r.

Harmonogram szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2009 roku

Nr Termin szkolenia Rodzaj szkolenia Prowadz¹cy

I 05-09 stycznia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

II 12-16  stycznia Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

III 09-13 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

IV 16-20 lutego Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

V 23-27 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

VI 02-06 marca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

VII 09-13 marca Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

VIII 16-20 marca Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

IX 23-27 marca Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

X 30 marca - 03 kwietnia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XI 20-24 kwietnia Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XII 04-08 maja Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XIII 11-15 maja Ogólnozwi¹zkowe Karasiñski / Majewski

XIV 18-22 maja Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XV 25-29 maja Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

XVI 01-05 czerwca Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XVII 15-19 czerwca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XVIII 22-27 czerwca WSPARCIE KOLE¯EÑSKIE Danuta Jemio³o

* Lider w NSZZ „Solidarnoœæ” - szkolenie piêciodniowe, którego celem jest przygotowanie dzia³aczy zwi¹z-

kowych - liderów do kreowania wizerunku zwi¹zku, wyst¹pieñ publicznych oraz zarz¹dzania organizacj¹

(kierowanie zespo³em, grup¹ i spo³ecznoœci¹).

Region Œl¹sko - D¹browski NSZZ "Solidarnoœæ" serdecznie za-
prasza Spo³ecznych Inspektorów Pracy na 3-dniowe szkolenie, które
odbêdzie siê w dwóch terminach:

1. 19 - 21 stycznia 2009 r.

2. 16 - 18 lutego 2009 r.

Szkolenie jest bezp³atne. Odbêdzie siê w siedzibie ZR w Katowi-
cach, ul. Floriana 7, sala 235, w godzinach 09:00 - 15:30.

Prosimy o zg³aszanie uczestników pod nr faksu 032 253 78 00 lub
032 253 73 73. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ oraz spe³nienie kryte-
riów ogólnych kwalifikacji na szkolenia zwi¹zkowe.

Dodatkowych informacji udziela Biuro ds. Rozwoju i Szkoleñ
Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej 032 353 84 25 w. 223.

Program szkolenia:
(prowadz¹cy: specjaliœci Okrêgowej Inspekcji Pracy w Katowicach)

Dzieñ I: Szkolenie z zakresu prawa pracy

1. Omówienie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy
- zakres dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Pracy
- kompetencje Pañstwowej Inspekcji Pracy

2. Omówienie ustawy o Spo³ecznej Inspekcji Pracy
- uprawnienia i obowi¹zki Spo³ecznej Inspekcji Pracy
- szczególna ochrona trwa³oœci stosunku pracy Spo³ecznego

Inspektora Pracy
3. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy

- rodzaje i zasady szkoleñ
4. S³u¿ba bezpieczeñstwa i higiena pracy

- zasady tworzenia s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy
- prawa i obowi¹zki s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy

5. Badania lekarskie
- rodzaje i zasady przeprowadzenia badañ lekarskich

6. Czas pracy
- systemy i rozk³ady czasu pracy
- rozliczanie czasu pracy

Dzieñ II: Szkolenie z zakresu psychologii

1. Omówienie zasad i sposobów skutecznej komunikacji
w œrodowisku pracy

2. Techniki negocjacji i mediacji w œrodowisku pracy
3. Zagro¿enia psychospo³eczne w stosunkach pracy
4. Ocena ryzyka zawodowego

Dzieñ III: Trening psychologiczny

(Prowadz¹cy: mgr Mateusz Warcha³)
1. Warsztat komunikacji interpersonalnej - interakcja w grupach
2. Autoprezentacja - warsztat
3. Trening antystresowy - warsztat
4. Zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹ (case study)

Zgodnie z zapowiedziami prezy-
dent RP Lech Kaczyñski zawe-
towa³ trzy spoœród piêciu przy-
jêtych przez Sejm ustaw zdro-
wotnych autorstwa PO: o prze-
kszta³ceniu zak³adów opieki
zdrowotnej w spó³ki, ustawê
wprowadzaj¹c¹ tê reformê oraz
ustawê o uprawnieniach pra-
cowników ochrony zdrowia.

Wczeœniej Senat odrzuci³ prezydenc-
ki wniosek o przeprowadzenie ogólno-
polskiego referendum w sprawie pry-
watyzacji s³u¿by zdrowia.

W telewizyjnym wyst¹pieniu Lech

Kaczyñski argumentowa³, ¿e ludzkie
zdrowie nie mo¿e byæ towarem. Wska-
za³, ¿e wetuj¹c ustawy, realizuje swoje
przedwyborcze obietnice o nie dopusz-
czeniu do prywatyzacji s³u¿by zdrowia.

W tej sytuacji przedstawiciele rz¹du
zamierzaj¹ uruchomiæ awaryjny plan B,
który doprowadzi do przekszta³ceñ zoz-
ów w spó³ki prawa handlowego. Mini-
sterstwo Zdrowia  przeznaczy z rezer-

wy bud¿etowej 2,7 mld z³ na sp³atê d³u-
gów szpitali, a samorz¹dy, które opra-
cuj¹ plany przekszta³cenia placówek
otrzymaj¹ pieni¹dze.

- Ale dziêki zdecydowanej postawie
prezydenta, prywatyzacja zoz-ów nie
bêdzie teraz obligatoryjna - mówi Ha-

lina Cierpia³, przewodnicz¹ca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
"Solidarnoœæ". - Na temat ewentualnych
zmian w³asnoœciowych bêd¹ mieli
prawo wypowiadaæ siê zwi¹zkowcy i
pracownicy. Pewne procesy przekszta³-
ceñ bêdziemy mogli zahamowaæ, cho-
cia¿by poprzez wprowadzenie pakie-
tów os³onowych dla pracowników. Za-
chowane zostan¹ równie¿ uprawnienia
dla zatrudnionych w s³u¿bie zdrowia,
wynikaj¹ce z Kodeksu pracy. Gdyby
ustawa o przekszta³ceniu zoz-ów zaczê-
³a obowi¹zywaæ, to te uprawnienia zo-
sta³yby pracownikom odebrane.
Wprawdzie, zgodnie z projektem tej
ustawy, uprawnienia zachowane zosta-
³yby dla pracowników zoz-ów, w któ-
rych 51 proc. udzia³ów mia³yby ich or-

Szkolenie dla spo³ecznych

inspektorów pracy

gany za³o¿ycielskie, ale nie ma pewno-
œci, ¿e samorz¹dy chcia³yby przej¹æ, a¿
tyle procent akcji zad³u¿onych placó-
wek s³u¿by zdrowia.

W przededniu zawetowania przez
prezydenta ustaw zdrowotnych, trzy re-
prezentatywne centrale zwi¹zkowe
NSZZ "S", Forum Zwi¹zków Zawo-
dowych i Ogólnopolskie Porozumienie
Zwi¹zków Zawodowych wystosowa-
³y do Lecha Kaczyñskiego pismo, w
którym zwróci³y siê o odmowê podpi-
sania tych dokumentów. W piœmie
wskazali m.in., ¿e znaczna czêœæ z
uchwalonego pakietu ustaw, obarczo-
na jest powa¿nymi b³êdami, zarówno
w sferze merytorycznej, jak te¿ w try-
bie procedowania. Argumentowali rów-
nie¿ ¿e w pracach legislacyjnych nad
tymi dokumentami zabrak³o kompro-
misu i dobrej woli stron decyduj¹cych
o kszta³cie przysz³ej reformy ochrony
zdrowia, a uchwalenie ustaw odbywa-
³o siê z ra¿¹cym naruszeniem zasad dia-
logu spo³ecznego.

Beata Gajdziszewska
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Prezydenckie weto

dla prywatyzacji s³u¿y zdrowia
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- Bêdê sk³ada³ apelacjê, nie
zamierzam siê poddaæ - mówi
Kazimierz Zad³u¿ny, by³y pra-
cownik Family Frost, który
oskar¿a firmê o mobbing i
utrudnianie dzia³alnoœci
zwi¹zkowej.

27 listopada S¹d Rejonowy w
Tychach wyda³ wyrok w tej spra-
wie. - S¹d stwierdzi³, ¿e nie by³em
bezpoœrednio izolowany od innych
pracowników, a pozosta³e incyden-
ty powinny zostaæ rozstrzygniête w
drodze postêpowania karnego -
mówi Kazimierz Zad³u¿ny.

Pan Kazimierz czeka³ na wer-
dykt s¹du z nadziej¹, ale wyrok,
który zapad³ nie za³ama³ go. Zapo-
wiada, ¿e w trakcie apelacji powo-
³ani zostan¹ nowi œwiadkowie, któ-
rzy z pewnoœci¹ bêd¹ mieli du¿o
do powiedzenia na temat praktyk
stosowanych w Family Frost.

Pan Kazmierz zapewnia, ¿e wy-
rok nie za³ama³ te¿ innych pracow-
ników firmy, którzy równie¿ czuli
siê mobbingowani i z³o¿yli pozwy
s¹dowe.

Przed S¹dem Rejonowym w Ty-
chach toczy siê sprawa przeciwko
Family Frost z powództwa Artu-

ra Posiewki, a w Katowicach spra-
wa z powództwa Kazimierza Ma-

tulki. - Z³o¿enie pozwów zapowia-
daj¹ dwie kolejne osoby - mówi
Kazimierz Zad³u¿ny.

Kazimierz Zad³u¿ny, Artur Po-
siewka, Kazimierz Matulka byli
pracownikami oddzia³u firmy w
Piasecznie. Jak opowiadaj¹, ich
problemy rozpoczê³y siê, gdy sze-
fem tego oddzia³u zosta³ Leszek

Bia³as. To jemu pan Kazimierz za-
rzuca utrudnianie dzia³alnoœci
zwi¹zkowej, mobbing i u¿ycie si³y
fizycznej.

Agnieszka Konieczny

S¹d Gospodarczy w Katowi-
cach postanowi³ wstrzymaæ
rozpoczêt¹ likwidacjê Huty
Metali Nie¿elaznych Szopie-
nice do momentu og³oszenia
prawomocnego wyroku.

Wstrzymania likwidacji domaga³
siê Skarb Pañstwa, który posiada 32
proc. udzia³ów w spó³ce. Taka de-
cyzja s¹du mo¿e oznaczaæ posta-
wienie huty w stan upad³oœci lub
wznowienie produkcji. By³by to
scenariusz, o który zwi¹zkowcy
zabiegali od momentu og³oszenia
likwidacji. Jednak, jak mówi prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" w hucie
Henryk Adler, w tej chwili trudno
rozmawiaæ o satysfakcji. - W zwi¹z-
ku z rozpoczêt¹ procedur¹ zwolnieñ
grupowych brakuje ju¿ 50 proc. za-
³ogi. Mam tylko nadziejê, ¿e

wszystkie osoby, które odpowiadaj¹
za doprowadzenie huty do likwida-
cji, ponios¹ konsekwencje swojego
postêpowania - mówi Henryk Ad-
ler.

Jego zdaniem, ewentualne wzno-
wienie produkcji bêdzie bardzo
trudne i kosztowne, ale przy pomo-
cy Skarbu Pañstwa i pozyskaniu
inwestora jest ono mo¿liwe. Dzisiaj
trudno spekulowaæ, czy huta by³a-
by w stanie prowadziæ tak¹ sam¹
dzia³alnoœæ, jak przed likwidacj¹.
Bêdziemy jednak walczyæ, by cho-
cia¿ czêœæ produkcji zosta³a przy-
wrócona - mówi przewodnicz¹cy
"S".

Henryk Alder podkreœla, ¿e dziê-
ki "Solidarnoœci" czêœæ zwolnio-
nych pracowników znalaz³a zatrud-
nienie m.in. w kopalniach Katowic-
kiego Holdingu Wêglowego. -

Wœród zwolnionych s¹ jednak oso-
by z d³u¿szym sta¿em, którym jest
trudniej na rynku pracy. Dla nich
decyzja o wstrzymaniu likwidacji
mo¿e oznaczaæ nadzieje na powrót
do huty - mówi przewodnicz¹cy
zak³adowej "Solidarnoœci".

Na wniosek organizacji zwi¹zko-
wych spraw¹ HMN Szopienice za-
jê³a siê te¿ prokuratura. Zdaniem
zwi¹zkowców, doprowadzenie do
likwidacji by³o celowym dzia³a-
niem zarz¹dzaj¹cych hut¹.- Stali-
œmy na stanowisku, ¿e likwidacja
nie by³a potrzebna. Szkoda, ¿e plan
naprawczy, do którego przygotowa-
nia zarz¹d zosta³ zobowi¹zany pod-
czas czerwcowego Walnego Zgro-
madzenia Akcjonariuszy nie zosta³
nawet opracowany - mówi Henryk
Adler.

Agnieszka Konieczny

Nie sk³adam broni Likwidacja huty Szopienice

wstrzymana
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Œwiêta Barbara uwa¿ana jest
za jedn¹ z 14 œwiêtych, po-
mocnych przy konaniu i pro-
wadz¹cych do Boga.

Za swoj¹ patronkê przyjêli j¹ lu-
dzie wykonuj¹cy niebezpieczne
zawody: marynarze, artylerzyœci, a
przede wszystkim górnicy. Postrze-
gana jest jako orêdowniczka dobrej
œmierci.

Wg legendy œw. Barbara urodzi-
³a siê w Nikodemii, na terenie
obecnej Turcji w III wieku naszej
ery. By³a córk¹ bogatego i wp³y-
wowego kupca, poganina, który za
wszelk¹ cenê chcia³ uchroniæ j¹
przed chrzeœcijañstwem. Jednak
Barbara potajemnie uczestniczy³a
w spotkaniach niewielkiej grupy
chrzeœcijan. Z tego powodu ojciec
uwiêzi³ j¹ w warownej wie¿y.

Mêczennik wiary
Kontaktowali siê z ni¹ tylko jej

nauczyciele. Wœród nich by³ le-
karz, wyzanwca chrzeœcijañstwa. Z
jego r¹k Barbara, w tajemnicy
przed rodzin¹, przyjê³a chrzest i
wyrzek³a siê dotychczasowych
bogów i bogactw ojca. Postanowi-

³a równie¿ poœwiêciæ siê Chrystu-

sowi, ¿yj¹c w dozgonnej czystoœci.
Wzbudzi³o to gniew jej ojca, któ-

ry zakaza³ córce praktykowania
nowej religii. Nie pomog³y groŸ-
by, dotkliwe kary i psychiczne znê-
canie. W koñcu ojciec wyda³ Bar-
barê w³adzom, które skaza³y j¹ na
œmieræ przez sciêcie mieczem.

Prokuratura Rejonowa w Tar-
nowskich Górach umorzy³a po-
stêpowanie skierowane prze-
ciwko przewodnicz¹cemu Tere-
nowej Sekcji Problemowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Markowi
Klementowskiemu na wniosek
prezesa miejskiego Parku Wod-
nego Romana Utrackiego.

Utracki zarzuci³ Klementowskiemu
kierowanie pod jego adresem gróŸb
karalnych, wzbudzaj¹cych uzasad-

nion¹ obawê, ¿e zostan¹ spe³nione.
Udowodnienie tego przestêpstwa grozi
wyrokiem pozbawienia wolnoœci od
1 roku do 10 lat.

Dochodzenie zosta³o umorzone z
uwagi na brak podstaw do wniesienia

aktu oskar¿enia. Marek Klementow-
ski twierdzi, ¿e wszystkie przedstawio-
ne mu zarzuty by³y nieprawdziwe i jed-
noznacznie wskazuj¹ na z³oœliwoœæ
prezesa.

- W tym roku dosz³o do powa¿nego
konfliktu miedzy zwi¹zkowcami "S"
z Parku Wodnego a pracodawc¹. Pre-
zes narusza³ ich prawa zwi¹zkowe -
opowiada. - Miarka siê przebra³a, gdy
odebra³ przewodnicz¹cemu Leszkowi

G³oguszowi kartê magnetyczn¹,
uprawniaj¹c¹ go do wstêpu na teren

obiektu. W obronie praw
zwi¹zkowych w Parku Wod-
nym interweniowali zwi¹z-
kowcy "S" z tarnogórskich za-
k³adów pracy. Wówczas pre-
zes oœwiadczy³ nam, ¿e rów-
nie¿ jest cz³onkiem "S". Zapy-
ta³em go przy telewizyjnych
kamerach, czy p³aci zwi¹zko-
we sk³adki. Odpowiedzia³, ¿e
nie. Potem dwukrotnie pyta-
³em, czy nale¿a³ do partii. W
koñcu odpowiedzia³, ¿e tak.
Kilka miesiêcy po tym zdarze-
niu przebywa³em na terenie
Parku Wodnego. Prezes pod-
szed³ do mnie i chcia³ siê przy-
witaæ. Zlekcewa¿y³em go i nie
poda³em mu rêki.

Marek Klementowski przy-
znaje, ¿e to nie jest pierwsza
sprawa, któr¹ za pieni¹dze
publiczne prezes Parku Wod-
nego skierowa³ do prokuratu-
ry przeciwko indywidualnej

osobie. Podobne postêpowanie toczy
siê przeciwko Leszkowi G³oguszowi.
Klementowski sugeruje, ¿e w tej sytu-
acji Roman Utracki powinien z w³a-
snej kieszeni pokryæ wszystkie koszty
dochodzenia.    Beata Gajdziszewska

Wyrok wykona³ w³anorêcznie jej
ojciec w 306 r. n.e. Legenda g³osi,
¿e temu mêczeñstwu towarzyszy-

³y cuda. W nocy
mia³ Barbarê od-
wiedziæ Chrystus,
który zaleczy³ jej
rany i udzieli³ Ko-
muni œw. Ojciec po
zabiciu córki mia³
zostaæ pora¿ony
piorunem.

Œw. Barbara jest
jedn¹ z najbardziej
czczonych œwiêtych
chrzeœcijañskich.
Jej kult rozwija³ siê
od VI w. Jej rzeŸby
i wizerunki mo¿na
spotkaæ w wielu eu-
ropejskich koœcio-
³ach i kopalniach. W
Polsce, pierwszy
koœció³ ku czci œw.
Barbary zosta³ wy-

budowany w 1262 r. w Bo¿ygnie-
wie k. Œrody Œl¹skiej.

Opiekunka
górników

Barbórka to na Œl¹sku dzieñ od-
œwiêtny. W górniczej tradycji dzieñ
œw. Barbary rozpoczyna siê po-
rann¹, uroczyst¹ msz¹ œw. Na uli-
cach mo¿na spotkaæ górników w
galowych mundurach. Odbywaj¹
siê parady orkiestr górniczych w
osiedlach zamieszkanych przez
górników i ich rodziny oraz pod
domami dyrekcji kopalñ. Górnicy
bior¹ udzia³ w uroczystych akade-
miach oraz spotkaniach po³¹czo-
nych z wrêczeniem nagród i odzna-
czeñ. Przed laty organizowane by³y
równie¿ koncerty, wystêpy arty-
styczne, w których uczestniczy³y
ca³e rodziny.

W dniach poprzedzaj¹cych gór-
nicze œwiêto organizowane s¹ tra-
dycyjne karczmy piwne, które ofi-
cjalnie rozpoczynaj¹ siê odœpiewa-
niem górniczego hymnu. Ich
uczestnicy zasiadaj¹ przy d³ugich
sto³ach, które dziel¹ siê na tzw.
³awê lew¹ i ³awê praw¹. Wspó³za-
wodnicz¹ ze sob¹ na punkty, a w³a-
dzê nad ³awami sprawuj¹ tzw. kon-
trapunkci powo³ani przez Wysokie
Prezydium W Sprawach Piwnych
I Nie Tylko Piwnych, Nigdy Nie-
omylne.

Podczas karczmy organizowane
s¹ konkursy, górnicy œpiewaj¹ pie-
œni, opowiadane s¹ dowcipy, zas³u-
¿onych nagradza siê szpadami.
Obowi¹zkowym strojem na karcz-
mie jest górniczy mundur. Jeœli jest
nieprawid³owo skompletowany, to
Wysokie Prezydium karze górnika
np. zakuciem w dyby lub wypiciem
piwa z sokiem. Nowi adepci przyj-
mowani s¹ uroczyœcie do górniczej
braci. Najpierw odbywa siê œlubo-
wanie, potem symboliczny skok
przez skórê, któr¹ trzyma dwóch
seniorów górniczego stanu. Adept
zostaje uderzony szpad¹ po ramie-
niu przez tzw. Lisa majora, który
nastêpnie przypasowuje górnikowi
skórê, co oznacza jego przyjêcie do
górniczej braci.

Oprac. B.G.

Okolice Barbórki to szczyt sezonu na karczmy piwne. Tradycyjnie
jedna z najwiêkszych odby³a siê w sobotê 29 listopada w Kopalni
"Weso³a". Wœród goœci zabawy by³ m. in. by³y premier Jerzy Buzek,
wojewoda Zygmunt £ukaszczyk, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regio-
nu Piotr Duda i m³odzie¿owy mistrz œwiata w boksie Damian Jo-

nak (na zdjêciu z przewodnicz¹cym "S" w "Weso³ej" Adamem

Byzdr¹). Nie zabra³ko oczywiœcie tradycyjnej golonki i chóralnych
œpiewów przy kuflu piwa. Karczmê brawurowo poprowadzili cz³on-
kowie Kabaretu Rak.

GroŸby?

Nie ma sprawy

Otacza gwarków opiek¹

- Prezes Parku Wodnego,

kieruj¹c przeciwko mnie

sprawê do prokuratury,

poœwiadczy³ nieprawdê

- mówi Marek Klementowski


