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ITTAL POLAND S.A. 2 wrzeœnia 2009 r.
Kraków

W najbliższy poniedziałek tj. 7 września br. w
godzinach 13.00 - 15.00 w Sali Teatralnej bud. „S”
krakowskiego Oddziału odbędzie się spotkanie pre-
zesa Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjaya Sa-
maddara z pracownikami spółki „Kolprem”.

Po tym spotkaniu odbędzie się następne, w go-
dzinach 15.00 - 17.00, tym razem z pracownikami
Group Service. Miejsce drugiego spotkania jesz-
cze nie jest ustalone. Będzie to Sala Teatralna,
bądź sala świetlicowa w byłym Zakładzie Mecha-
nicznym.

Spotkania będą okazją do bezpośredniej rozmo-
wy z prezesem Zarządu ArcelorMittal Poland, jak i
uzyskania informacji, które interesują pracowni-
ków hutniczych spółek.

Spotkania z prezesem

75% wynagrodzenia za postojowe we wrześniu
Działając z upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Relacji Spo-

łecznych, uprzejmie informuję, iż w związku z kontynuowaniem
konsultacji ze Stroną Związkową w zakresie wysokości tzw. „po-
stojowego”, podjęta została decyzja, iż w miesiącu wrześniu br.
stosowane będą dotychczasowe zasady w tym zakresie, zawar-
te w Porozumieniu w sprawie zasad funkcjonowania urlopów
„postojowych” w związku z trudną sytuacją produkcyjną w
ArcelorMittal Poland S.A., wynikłą z kryzysu na światowym
rynku finansowym z dnia 08.04.2009r. ( tj. 75% wynagrodzenia).

Cezary Koziński

Wczoraj, tj. 1 września odbyło się w Dąbrowie Górniczej
spotkanie zespołu roboczego, którego głównym tematem
było porozumienie związków zawodowych z pracodawcą
odnośnie zawieszenia płaconych przez niego składek na Pra-
cowniczy Program Emerytalny.

Jak wiadomo, aby wyjść „na plus” z wynikiem finanso-
wym, ArcelorMittal Poland wprowadza oszczędności na
wszystkim i dlatego na mocy ustawy o PPE, chce zawiesić
jednostronnie na trzy miesiące płacenie tychże składek. Jed-
nocześnie zaproponował zawieszenie odprowadzania skła-
dek za kolejne 6 miesięcy. Po dyskusji na zespole robo-
czym związki zawodowe nie przyjęły tekstu porozumienia
w wersji proponowanej przez pracodawcę, lecz zapropo-
nowały swoją wersję porozumienia.

Generalnie rzecz biorąc, w porozumieniu proponowanym
przez związki (oficjalna propozycja ma zostać dziś złożona
pracodawcy) zawarto sformułowanie, że związki zgodzą
się na zawieszenie składek na 6 miesięcy (od listopada roku
bieżącego go kwietnia roku przyszłego), jeżeli przed świę-
tami Bożego Narodzenia 2009, każdemu pracownikowi zo-
stanie wypłacony bonus w wysokości ok. 400 zł. Kolejne
spotkanie w tej sprawie ma się odbyć 8 września i zależnie
od efektów tego spotkania projekt ewentualnego porozu-
mienia ma być przedstawiony do akceptacji Zespołowi Cen-
tralnemu.

Innymi tematami poruszanymi na zespole roboczym była
kwestia reorganizacji biur kadr i płac w oddziałach śląskich
oraz sprawa sporu sądowego na linii ZUS Chorzów - AMP
S.A. odnośnie płacenia składki od Karty Hutnika. O tych
sprawach napiszemy szerzej w jednym z kolejnych nume-
rów naszego biuletynu.

Jeżeli chodzi o rozliczenie składek od Karty Hutnika, to
ArcelorMittal Poland  S.A. rozliczył już i wypłacił zwrot
składek za lata 1999 - 2001. Jest szansa, że całość rozli-
czeń zostanie zakończona do końca bieżącego roku. (LJK)

Z prac Zespołu Roboczego
O zawieszeniu składek na PPE

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”
ogłasza zapisy na

XXVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy
na Jasną Górę

 w dniach 19-20 września 2009 r.
Wyjazd autokarów z pielgrzymami spod bramy głównej huty

nastąpi: w sobotę 19.09. br o godz. 15.00, w niedzielę 20.09. br.
o godz. 7.00.

Zapisy razem z opłatą w wysokości 15 zł za osobę przyjmo-
wane są do dnia 15 września przez przewodniczących oraz sek-
cję informacji KRH, bud. adm. „S”, kl. A, I p., pok. 107.

19 września 2009 r. sobota
* Godz. 15.00 - Otwarcie punktu informacyjnego na Jasnej

Górze (Obsługa - Ludzie Pracy Diecezji Częstochowskiej).
 * Godz. 19.00 - Msza święta na Szczycie. Przewodniczy i ho-

milie wygłosi J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny. (Oprawa liturgiczna
Duszpasterze Diecezji Sosnowieckiej).

* Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Cudownej Kaplicy - Bp
Kazimierz Ryczan

 * Po Apelu na wałach - DROGA KRZYŻOWA. (Przygotowa-
nie Duszpasterze Diecezji Płockiej).

20 września 2009 r. niedziela
 * Godz. 24.00 - Koncelebrowana Msza święta w Bazylice.

Przewodnictwo i homilia Ks. Prałat Witold Andrzejewski.
 * Godz. 1.00 - 5.00 - Czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudow-

nego Obrazu Matki Bożej (Prowadzenie Duszpasterze Diecezji
Sosnowieckiej)

 * Godz. 10.00 - Modlitwa Różańcowa
* Godz. 11.00 - UROCZYSTA SUMA - koncelebrują Duszpa-

sterze Świata Pracy. Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Bp Ka-
zimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.
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W dniu 12 września br. odbędzie się w Łodzi konferencja
popularno-naukowa pt.:

NIEPOKORNI W KAMASZE
oraz II Zjazd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w

Wojskowych Obozach Specjalnych.
Podczas Zjazdu odbędzie się sesja popularno-naukowa do-

tycząca represji wobec działaczy Solidarności z następującymi
tematami:

- „Władze PRL wobec NSZZ „Solidarność” 1980-1981.” – IPN
Łódź, Robert Rabiega

- Represje wobec opozycji i działaczy „Solidarności” w Łodzi
w stanie wojennym – IPN Łódź, Leszek Próchniak

- „Represje w LWP na przykładzie obozu w JW Budów” –
prezentacja multimedialna – Jarosław Leszczełowski

Zasieki z drutu kolczastego, posterunki z bronią maszynową,
ciągłe przesłuchania, rewizje i szykany - w takich warunkach
spędziło zimę 1982-1983 wielu związkowców zdelegalizowanej
„Solidarności”. Oficjalny powód to ćwiczenia wojskowe dla re-
zerwistów, lecz faktycznie chodziło o odizolowanie ludzi działa-
jących w podziemiu od ich środowisk i ograniczenie zasięgu
przewidywanych protestów oraz demonstracji. Dlatego na „ćwi-
czenia” często trafiały osoby z orzeczoną niezdolnością do od-
bywania służby wojskowej, a nawet kaleki. Działacze „Solidar-
ności” do obozów wojskowych byli zazwyczaj powoływani
przez Wojskowe Komendy Uzupełnień, czasem bilety wręczane
były przez SB. „Ćwiczenia dla rezerwistów” trwały od listopada
1982 r. do lutego 1983 roku. Była to druga wielka fala internowa-
nia. Na tyle perfidna, że tym razem pod pozorem służby Polsce.

- Czerwony Bór - nikt z nas nie wiedział gdzie to jest. Na mapie
tego nie było w ogóle. Potem się okazało, że to głęboko na
północnym wschodzie. Między Łomżą, a Zambrowem. Poligon
wojskowy. Na mapie, nazwa Czerwony Bór nie istniała.

Wysiedliśmy w Czerwonym Borze, dołączyli do nas ludzie z
innych miejscowości. Okazało się potem, że w zasadzie byli z
całej Polski. Potężny teren, poligon wojskowy, czołgowisko,
obrośnięte lasem dookoła. Dla kogoś, kto nie zna terenu, żadne-
go ogrodzenia nawet nie trzeba było - nie wiedziałby, w którą
stronę iść i jak długo, bo to tak wielkie i rozległe przestrzenie.
Potężne lasy i nic w koło - opowiadają uczestnicy obozów.
Wśród nich były redaktor NBS Leszek Jaranowski.

Mężczyzn skoszarowano po 50 w barakach. Barak to były
trzy bydlęce wagony. Takich baraków - gotowych na przyjęcie
nawet 2 tys. ludzi - było kilkadziesiąt. W środku piecyk na drew-
no, który miał ogrzewać barak przy 15-stopniowym mrozie. I
jeszcze metalowe piętrowe łóżka. Wszystko.

- W nocy zaczęliśmy przymarzać do łóżek. Ci, którzy spali
dalej od “kozy” zamieniali się na łóżka z tymi, którzy spali bliżej.
Przy piecyku całą noc ktoś dyżurował, bo inaczej byśmy tam po
prostu pomarli z zimna - mówią uczestnicy obozów.

Pierwszy ranek zaczął się od musztry. Poszli wszyscy, także
chorzy i niepełnosprawni: - Bez palców u rąk, z jedną nogą
krótszą, długą dłuższą, chorzy na serce - wyliczają. - Ja sam
miałem krwawiące wrzody. Tamtych to nie interesowało.

- Chodziło o to, żeby nas przeczołgać, upokorzyć, zastraszyć
- dodają. - Jeden z oficerów powiedział: Zapomnijcie o powrocie
do domu. Obok na poligonie stacjonują radzieckie wojska. Zro-
bią wam tu drugi Katyń.

NIEPOKORNI W KAMASZE
Główne uroczystości związane z 29. rocznicą podpisania Po-

rozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" od-
były się 31-go sierpnia w Gdańsku z udziałem prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od sesji Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ "Solidarność", podczas której rozdano stypendia
siódmej edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ "Solidarność".
Stypendia wręczono 41 młodym, szczególnie uzdolnionym  oso-
bom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finanso-
wej.

Po popołudniu prezydent Lech Kaczyński wręczył w siedzi-
bie gdańskiej "Solidarności" ordery i odznaczenia około pięć-
dziesięciu zasłużonym osobom. Podczas okolicznościowego
przemówienia prezydent powiedział, że 31 sierpnia 1980 r., dzień
podpisania Porozumień Sierpniowych, jest naszym narodowym
świętem i zwycięstwem największej i pokojowej rewolucji w hi-
storii Polski. Jak powiedział, gdańskie porozumienia stały się
„aktem erekcyjnym wolnej Polski”.

- To dzień, który istotnie jest naszym narodowym świętem.
Było to zwycięstwo ruchu, który był w jakimś sensie kierowany
przez opozycję, powstałą już ostatecznie w drugiej połowie lat
70. Ale przede wszystkim był to wielki spontaniczny ruch, naj-
większa, a do tego pokojowa rewolucja w ponad tysiącletnich
dziejach naszego narodu. To był dzień wielki i niech takim pozo-
stanie - powiedział Lech Kaczyński.

Po wręczeniu odznaczeń w Bazylice św. Brygidy odprawiono
uroczystą mszę, w której uczetniczył prezydent. Homilię wygło-
sił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Po mszy uroczystość przeniosła się na Plac Solidarności przed
historyczną bramę Stoczni Gdańskiej, gdzie złożono wieńce i
kwiaty i gdzie po raz kolejny wystąpił  prezydent, który obiecy-
wał: „Polski solidarnej będę bronił dopóki będę sprawował tę
funkcję”.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Ja-
nusz Śniadek w swoim wystąpieniu oświadczył, że "Solidar-
ność" jest ciągle potrzebna pracownikom. Za główne zadania
Związku w obecnej sytuacji, przewodniczący uznał walkę o sta-
łe zatrudnienie i miejsca pracy.

Uroczystości w Gdańsku

Uroczystości w Krakowie
W Krakowie delegacje Solidarności z całej Małopolski wzięły

udział w uroczystej Mszy św. odprawionej z tej okazji w Bazylice
Mariackiej. Na krakowskie uroczystości rocznicowe przybył mię-
dzy innymi Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent rządu pol-
skiego na uchodźctwie. Po mszy świętej nastąpił tradycyjny
przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych pod Krzyż
Katyński, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił prze-
wodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
- Wojciech Grzeszek.

Jak co roku z okazji sierpniowej rocznicy delegacja reprezen-
tująca naszą hutniczą „Solidarność” w samo południe złożyła
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Solidarności przy pl. Central-
nym w Nowej Hucie.

Również 31 sierpnia w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się
(w obecności zaproszonych gości i dziennikarzy) uroczyste
podpisanie projektu ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległo-
ści, odznaczenia nadawanego w okresie międzywojennym oraz
ustanowieniu nowego odznaczenia tj. Krzyża Solidarności.
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Pod koniec lipca br. Prezydent podpisał ustawy opracowane
w ramach tzw. rządowego pakietu antykryzysowego, w tym usta-
wę z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Nowelizacją tą wprowadzono zmia-
ny- niektóre korzystne dla pracowników.

W wyniku modyfikacji zapisu art. 21 ust. 1 pkt 67 zwolnieniem
od podatku dochodowego, oprócz świadczeń rzeczowych otrzy-
mywanych przez pracownika w związku z finansowaniem dzia-
łalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, zostały
również objęte otrzymywane przez nich w tym zakresie świad-
czenia pieniężne. Zmodyfikowane zwolnienie ma zastosowanie
do świadczeń, w całości sfinansowanych ze środków ZFŚS lub
funduszy związków zawodowych i podlega limitowaniu. Limit
zwolnienia nie uległ zmianie - omawiane świadczenia korzystają
ze zwolnienia od podatku łącznie do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tak jak do tej pory do
świadczeń rzeczowych nie będą zaliczane bony, talony i inne
znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi - w
związku z tym będą nadal podlegały opodatkowaniu.

Drugą istotną zmianą, którą przynosi omawiana nowelizacja,
jest wprowadzenie do ustawy zwolnienia od podatku dla zapo-
móg innych niż tzw. zapomogi losowe określone przez ustawo-
dawcę w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof. Wskazane w doda-
nym do art. 21 ust. 1 punkcie 9a zwolnienie ma zastosowanie do
zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakła-
dowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej
organizacji. Również i to zwolnienie jest limitowane. Przedmio-
towe zapomogi są bowiem zwolnione z opodatkowania do wy-
sokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Uregulowania zawarte w ustawie będą miały zastosowanie
do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. W ten sposób
zwolnienie obejmie wskazane w niej świadczenia wypłacone w
2009 r. również przed wejściem ustawy w życie.

Od 1 września 2009 r. osoba, która będzie chciała dobrowolnie
kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie mo-
gła do nich przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie termi-
nie.

Prawo do dobrowolnej kontynuacji podlegania ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym przysługuje osobom, które nie
posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń
oraz 1) były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi (np. pracownicy po ustaniu stosunku pracy),
lub 2) są obywatelami Polski, którzy podlegali dobrowolnym
ubezpieczeniom społecznym w okresie wykonywania pracy za
granicą w podmiotach zagranicznych lub na terytorium Polski w
podmiotach zagranicznych nieposiadających w Polsce swojej
siedziby ani przedstawicielstwa.

Do 31.08.2009 r. dla objęcia tymi ubezpieczeniami konieczne
było złożenie wniosku w terminie 30 dni od daty ustania ubez-
pieczeń. Od 1 września 2009 r. nie będzie w powyższym zakresie
żadnych ograniczeń czasowych, a co za tym idzie, osoba, która
wyrazi wolę kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
będzie mogła złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w
dowolnym terminie.

Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
na formularzu ZUS ZUA – szczegółowe zasady omówiono w
poradniku „Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym”, zamieszczonym na stronie internetowej Za-

Porady prawne
Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu

emerytalno-rentowym

- „Wojskowe Obozy Internowania 1982-1983” – IPN Lublin,
Marcin Dąbrowski

- „Trzecie internowanie” – Józef Śreniowski, działacz KOR,
pracownik IPN

- Referat wspomnieniowy – Józef Pintera, przewodniczący
SOI „Chełminiacy 1982”

Referat wspomnieniowy – Jerzy Kropiwnicki – więzień poli-
tyczny w ZK Hrubieszów, Prezydent Miasta Łodzi.

Sesji będzie towarzyszyła okolicznościowa wystawa Leszka
Jaranowskiego z nieznanymi fotogramami i oryginalnymi pa-
miątkami ze stanu wojennego.

 Odprawiona zostanie także msza św. w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w intencji Ojczyzny
i ofiar minionego ustroju celebrowana przez duszpasterza no-
wohuckiej Solidarności ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego,
ks. Józefa Belniaka i ks. Waldemara Trendziuka.

Zjazdowi towarzyszyć będą imprezy plenerowe, konkurs „So-
lidarność jako ruch społeczny i ogniwo w łańcuchu polskich
zrywów niepodległościowych” (przeprowadzony w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), pokaz druku „bibuły” w
wykonaniu drukarza pism podziemnych Leszka Jaranowskiego,
pokaz pamiątek i stempli więźniów z ZK Hrubieszów ze zbiorów
Krzysztofa Wianeckiego (Stowarzyszenie „Hrubieszów '81”).

Na zakończenie odbędą się koncerty oraz projekcje filmów o
tematyce PRL-u i stanu wojennego.

Wśród osób powołanych na „ćwiczenia” do obozów wojsko-
wych było co najmniej kilkadziesiąt osób z ówczesnej Huty im.
Lenina. Prosimy osoby, które przebywały w obozach o kontakt
z redakcją NBS.

kładu www.zus.pl.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa
jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia, które od 1 stycz-
nia 2009 r. wynosi 1276 zł.

Zwolnienia z podatku

Zmiany w ustawach związane z wprowadzaniem rozwiązań
antykryzysowych spowodowały m.in. możliwości zmiany rozli-
czenia czasu pracy z kwartalnego na roczny. O zagrożeniach dla
pracowników wynikających z tego tytułu pisaliśmy już dwu-
krotnie. Trzeba jednak pamiętać, że decyzje o wprowadzeniu
antykryzysowych rozwiązań związanych z rozliczeniem czasu
pracy muszą być uzgodnione ze związkami zawodowymi. Zgo-
dy wymagają:

- roczny okres rozliczeniowy czasu pracy oraz nowe rozwiąza-
nia dotyczące doby pracowniczej i indywidualnego czasu pra-
cy - wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lu w porozu-
mieniu z organizacjami związkowymi;

- pracodawca chcący wprowadzić roczny okres rozliczeniowy
musi o tym fakcie poinformować Państwową Inspekcję Pracy.

Zmiana rozliczenia czasu pracy za zgodą związków

http://www.zus.pl
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Koledze Andrzejowi Siembabowi
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” Kolprem

Badania będą przeprowadzane
w Centrum Medycznym - Ujastek (Kraków, ul. Ujastek 3)

Rejestracja telefoniczna pod nr tel.(12) 683-39-42
lub osobiście w Rejestracji Centrum Medycznego - Ujastek

Stęsknieni za Bieszczadami
Stęsknieni za Bieszczadami mieli możliwość odwiedzić je, bio-

rąc udział w czterodniowej sierpniowej wyprawie zorganizowanej
przez Rysia Wawiórkę pod patronatem hutniczej Solidarności.

Tym razem nocowaliśmy w miejscowości Smerek położonej
miedzy Cisną, a Wetliną. Program wyprawy był bardzo urozma-
icony, na zasadzie „dla każdego coś miłego”. Dla najambitniej-
szych było sporo chodzenia po bieszczadzkich szczytach. Zdo-
byte zostały: Woronikówka, Berdo, Durna, Łopiennik, Jasło,
Okrąglik, Płasza, Dziurkowiec, Rabia Skała, Jawornik. Kto nie
był pewien swojej kondycji lub chciał więcej czasu poświęcić
na kosztowanie jagód, leśnych malin czy jeżyn, mógł wyruszyć
w krótsze trasy.

Deszczową niedzielę wykorzystaliśmy na zwiedzanie cieka-
wych miejsc, których jak wiadomo w Bieszczadach nie brakuje,
a zawsze brakuje czasu, aby wszystko zobaczyć. Kto chciał (a
uzbierała się spora grupka!), mógł i wtedy wyruszyć w góry.
Jednak większa część uczestników wycieczki wybrała się na
zwiedzanie. Obejrzeliśmy cerkiew w miejscowości Chmiel, cer-
kwisko, czyli miejsce po byłej cerkwi, w Wołosatem. Zahaczyli-
śmy o Lutowiska, gdzie każdy mógł odczytać swój horoskop
celtycki (datom przyporządkowane są nazwy drzew i krzewów),
a potem podziwialiśmy (trochę oczyma wyobraźni - z racji pogo-
dy) krajobrazy bieszczadzkie ze świetnego punktu widokowe-
go. Po drodze oglądaliśmy jeszcze miejsca, w których kręcone
były sceny do filmu „Pan Wołodyjowski”. Największe wrażenie
zrobił chyba na wszystkich przełom Sanu pod Chmielem, czyli
tzw. „Chmielowe Kaskady” – nie chciało się stamtąd odjeżdżać!

W kolejne dni powróciło słońce, a my - na bieszczadzkie leśne
dróżki. Dzięki poprawie pogody wieczorem mogło się odbyć
tradycyjne ognisko, na którym dodatkowo obchodziliśmy osiem-
naste urodziny jednej z uczestniczek wycieczki.

W ostatni dzień zabawiliśmy się w…pociąg, ponieważ długi
odcinek przepięknej trasy wędrowaliśmy po wąskich torach ko-
lejki bieszczadzkiej. W naszym wykonaniu była ona trochę dłuż-
sza i bardziej kolorowa: 51 wagoników - członków wycieczki
plus lokomotywka - nasz przewodnik (mam nadzieję, że nikt nie
obrazi się za to porównanie). Frajda była ogromna! Na stacyjce
w Balnicy (nazwa pozostała po nieistniejącej już wsi) zrobiliśmy
przystanek, aby nieco się posilić. Można było umyć ręce w
wodzie własnoręcznie wyciągniętej ze studni. W dalszej części
spaceru odwiedziliśmy kapliczkę w Balnicy z ikoną Matki Bo-
skiej Leśnej i cudownym źródełkiem.  I tym urokliwym spacerem
zakończonym w Latarni Wagabundy w Woli Michowej poże-
gnaliśmy Bieszczady. Uczestniczka

UWAGA, PRZEWODNICZĄCY!
W poniedziałek 14 września w sali 101 w bud. adm. „S” odbę-

dzie się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie przewodni-
czących. Zebranie rozpoczyna się jak zwykle o godz. 14.15.
Zebrania odbywają się co dwa tygodnie!

Dni zdrowia dla Hutników
ArcelorMittal Poland S.A. oraz

Centrum Medyczne „Ujastek”
serdecznie zapraszają pracowników ArcelorMittal Poland

w dniach 04 i 18 września 2009 roku oraz
            w dniach 02 i 16 pażdziernika 2009 roku
na bezpłatne badania (konsultacje) u lekarzy specjalistów:

 Porada lekarza urologa           w godz. od 13.00 do 20.00
 Badanie videodermatoskopowe   w godz. od 7.00 do 20.00
 Badanie densytometryczne        w godz. od 7.00 do 20.00

Wizyta Przewodniczącego  EMF
Na zaproszenie Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidar-

ność” w dniach 26-28 sierpnia br. przebywał w Polsce Sekre-
tarz Generalny Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) Pe-
ter Scherrer. Podczas całej wizyty towarzyszył mu przewodni-
czący krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Adam Ditmer.

Po krótkiej wizycie w Dąbrowie Górniczej, gdzie spotkał się z
kolegami z „Solidarności” oraz z dyr. Andrzejem Węglarzem,
Peter Scherrer udał się do Krakowa.

Tu spotkał się z Zarządem KRH i przeprowadził długą rozmo-
wę z Władysławem Kielianem i Tadeuszem Stasielakiem na te-
maty związkowe, a także o sytuacji w ArcelorMittal w Polsce
oraz w Europie. W godzinach popołudniowych zwiedził kra-
kowski oddział ArcelorMittal Poland, a następnie najmłodszą
dzielnicę Krakowa, Nową Hutę, którą budowano jednocześnie z
kombinatem. Gość przejechał Aleją Solidarności słuchając hi-
storii Nowej Huty od początku lat 60-tych (walka o Krzyż nowo-
hucki) do współczesności, krótko zatrzymując się przed pomni-
kiem upamiętniającym zabójstwo Bogdana Włosika i innych
bohaterów stanu wojennego. (Andrzej Gębara)

Z ostatniej chwili

Organizacje związkowe w ArcelorMittal Poland zostały po-
wiadomione, że w związku z reorganizacją usług świadczonych
przez podmioty zewnętrzne, z dniem 30. 09. 2009 r. nastąpi prze-
niesienie do Huty zorganizowanego obszaru informatyki i tele-
techniki HK Zakładu Automatyzacji. Oznacza to, że ArcelorMit-
tal Poland stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach
pracy z 72 pracownikami HK Zakład Automatyzacji. Zmiana ta
nie wpłynie na dotychczasowe warunki pracy i płacy oraz wa-
runki socjalne i ekonomiczne przejmowanych pracowników.
Zgodnie z Pakietem Socjalnym przejęci  pracownicy ZA, którzy
byli pracownikami Huty w dniu 25 lutego 2004 r. zostaną objęci
Pakietem Socjalnym. Pozostali pracownicy w dalszym ciągu będą
objęci gwarancjami zatrudnienia określonymi w Porozumieniu
Socjalnym dla 100% spólek zależnych.
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