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Przez dwa dni w Katowicach gościli członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Rada, wspólnie
ze Śląsko-Dąbrowską „Solidarnością”, była organizatorem konferencji „Bezpieczeństwo pracowni-
ka ponad zyskiem pracodawcy”. Członkowie ROP mieli też okazję zjechać na dół do kopalni, by na
własne oczy przekonać się, jak trudna jest górnicza praca.

Szanowni Czytelnicy!
Przed nami najd³u¿szy weekend
Europy. Dziêki trzem, a w wielu

zak³adach tylko dwóm dniom
urlopu, wielu z nas mo¿e mieæ

9 dni wolnego od pracy.
Dlatego w najbli¿szym tygodniu

Tygodnik Œl¹sko-D¹browski
nie uka¿e siê.

Do lektury TŒD - odnowionego
i mamy nadziejê ciekawszego -

zapraszamy od 8 maja.
Redakcja TŒD

Wotum nieufności

wobec minister Kalaty
Członkowie KK, którzy są negocjatorami
z ramienia "Solidarności" w Komisji Trój-
stronnej podkreślali, że tak fatalnej mini-
ster pracy dotychczas nie było. Komisja
Krajowa zdecydowała więc o wyrażeniu
wobec niej wotum nieufności.
- Czas nas goni, ponieważ niedługo wyga-
sają dotychczasowe zasady przyznawania
wcześniejszych emerytur. Oczekujemy, że
zapoznamy się z rzeczywistym stanowi-
skiem rządu w tej sprawie, a nie tylko ze
spekulacjami prasowymi - mówi Janusz
Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "S".

Czytaj na stronie 3

Miska ryżu

zamiast premii
Pikieta rozpoczęła się w samo południe przed
bramą zakładu. Po nieco ponad pół godzinie
protestujący przeszli pod stojący po drugiej
stronie placu budynek dyrekcji, aby przeka-
zać prezesowi petycję z postulatami załogi.
Do 350 protestujących nikt jednak nie wy-
szedł, choć prezes obserwował protestujących
przez okno. Petycję przekazała delegacja, któ-
ra usłyszała starą odpowiedź - w branży jest
kryzys i sytuacja spółki jest fatalna.

Czytaj na stronie 4

Szansa

słabo wykorzystywana
Na zaproszenie Śląsko-Dąbrowskiej "So-
lidarności" w Polsce gościli związkowcy
ze Szwecji, Norwegii i Walii.
"Solidarność" wspólnie ze związkami z
tych krajów uczestniczy w projekcie ba-
dawczym, w którym opisywana jest dzia-
łalność Europejskich Rad Zakładowych w
poszczególnych krajach. Projekt ma na celu
zbadanie tej wciąż zbyt słabo przez związ-
kowców wykorzystywanej szansy na
współuczestnictwo z zarządzaniu przedsię-
biorstwem.

Czytaj na stronie 7
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

11 maja o godz. 18 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach odprawiona zostanie Msza święta

w intencji śp. Marka Mirynowicza
ofiarowana przez koleżanki i kolegów z NSZZ „Solidarność”.

Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo w nabożeństwie związkowców
i pocztów sztandarowych.

6...
... tysięcy pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie posiada prawa do nabycia

akcji firmy, ponieważ w 1993 r. nie byli jeszcze w niej zatrudnieni. Oznacza to, że gdyby
doszło do prywatyzacji JSW, akcje otrzymałoby 13 tysięcy pracowników spółki.

Dwa lata temu podczas referendum górnicy opowiedzieli się przeciwko prywatyzacji
JSW. Jednak pomysł sprywatyzowania spółki znalazł się w nowej strategii dla górnictwa,
którą w najbliższym czasie przyjmie rząd. Może więc dojść do kolejnego referendum, a
wabikiem dla załogi ma być 15 proc. akcji sprywatyzowanej spółki. Wartość tego pakietu
wstępnie szacowana jest na 5-30 tys. zł na pracownika.

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich

Naszej  Drogiej Koleżance

Barbarze Mentel

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach po stracie

MĘŻA
składają  koleżanki i koledzy - członkowie MOZ NSZZ „Solidarność”

Służby Zdrowia w Będzinie oraz Dyrekcja PZZOZ w Będzinie.

Pragnę serdecznie podziękować
Zarządowi Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”,

Komisji Rewizyjnej ZR, pracownikom BT NSZZ „S” w Sosnowcu,
KZ NSZZ „S” Kopalni Marcel, MOZ NSZZ „S” Służby Zdrowia w Będzinie

oraz koleżankom i kolegom ze Związku
za pomoc okazaną w długiej chorobie, współczucie, kwiaty, wieńce

i udział w pogrzebie mojego Męża

JANA

Barbara Mentel

Związek zawodowy lekarzy ogłosił wczo-
raj strajk. Ma stanąć co drugi szpital. Ale
nie wiadomo, czy protest się uda.

26 kwietnia placówki mają się oflagować.
10 maja - dwugodzinny strajk ostrzegawczy,
15 maja - strajk jednodniowy, 21 maja - ogól-
nopolski bezterminowy strajk - ustalił Ogól-
nopolski Związek Zawodowy Lekarzy. We-
dług planów stanie większość szpitali na Ślą-
sku, w Łódzkiem, na Podkarpaciu. Ponieważ
już teraz w 280 szpitalach lekarze prowadzą
spór zbiorowy z dyrekcjami, OZZL liczy, że
teraz protest będzie większy niż w zeszłym
roku - zastrajkuje 300 szpitali na 650. To zna-
czy - będą leczyć ciężko chorych, ale nie bę-
dzie planowych operacji i porad.

W zeszłym roku lekarze zaczynali protest
po tym, jak rząd Marcinkiewicza naobie-
cywał, że nakłady na zdrowie będą rosły.
Rzeczywiście - rosną nasze składki zdrowot-
ne. Po kilku tygodniach lekarskich strajków
Sejm zdecydował, że pieniądze te pójdą
wprost na podwyżki dla pracowników służ-
by zdrowia. Średnio o 30 proc. Ustawa ta
obowiązuje do końca tego roku. Dziś zaś
minister Religa mówi: pieniędzy na podwyż-
ki nie ma. - Przy obecnym stanie finansów
spełnienie postulatów lekarzy załamałoby
cały system opieki zdrowotnej. Pacjenci
zostaliby bez leków - powiedział wczoraj
rzecznik ministra Paweł Trzciński.

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Naszej drogiej Koleżance

Irenie Kani

Sekretarzowi Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”

składają

koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.

BT Gliwice
24 kwietnia o godz. 9 w siedzibie gliwic-

kiego BT odbędzie się spotkanie przedsta-
wicieli organizacji związkowych z przewod-
niczącym Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotrem
Dudą.

***
1 maja odbędzie się XV Ogólnopolska

Pielgrzymka Robotników do Św. Józefa w
Kaliszu. Gliwickie BT prosi o kontakt
wszystkie zainteresowane uczestnictwem w
pielgrzymce organizacje związkowe.

BT Jastrzębie Zdrój
15 kwietnia w jastrzębskim kościele p.w.

Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła (Na
Górce) z inicjatywy KZ NSZZ "S" KWK
"Borynia"  i MKZ  NSZZ "S" Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego nr 2 odprawio-
na została Msza święta w intencji Ojczyzny.

Do tradycji wpisało się, że związkowcy z
obszaru działania BT w Jastrzębiu raz w
miesiącu uczestniczą w nabożeństwie za
Polskę.

BT Jaworzno
7 pracowników Rafinerii Trzebinia S.A.

prowadzi od 17 kwietnia protest głodowy,
w obronie zakładu. Wśród głodujących są
członkowie NSZZ „Solidrność”. Załoga
spółki obawia się, że ministerialna decyzja,
na mocy której zmniejszono ulgi  na biopa-
liwa w akcyzie, doprowadzi do upadłości
firmy. Pracę może stracić nawet 800 osób.
O swoją przyszłość obawiają się również
pracownicy pozostałych spółek.

Ministerstwo Finansów wdrożyło unijne
dyrektywy i zmniejszyło ulgę podatkową na
biopaliwa. Jednak komisja sejmowa więk-
sze ulgi przyznała rolnikom, mniejsze pro-
ducentom.

Zakład zaprzestał już wytwarzania biopa-
liw, mimo, że nowoczesna linia produkcyj-
na kosztowała 170 mln zł. Na jej zakup za-
ciągnięte zostały kredyty. W tej sytuacji każ-
dy miesiąc produkcji przynosiłby ogromne
straty.

– Mamy nowoczesną instalację i doma-
gamy się, by pozwolono nam produkować
– mówi przewodniczący zakładowej „S” Jan
Mentel.

Związkowcy są rozgoryczeni ignoracją
rządu, do którego wielokrotnie zwracali się
o pomoc.

Lekarze to wiedzą. Są jednak wściekli.
Zeszłoroczna podwyżka, choć pochłonęła w
sumie 4,5 mld zł, nie zmieniła w istotny spo-
sób ich płac. - A w tym roku środowisko
lekarskie padło ofiarą medialnej nagonki,
która ma służyć zrzuceniu na lekarzy odpo-
wiedzialności za trudną sytuację w ochro-
nie zdrowia - mówili wczoraj związkowcy.
W kolejnych przemówieniach padały stwier-
dzenia, że "nikt z lekarzami nie rozmawia" i
"władze liczą na cud". (...)

Żądania będą identyczne w całym kraju:
lekarze ze specjalizacją mają zarabiać mini-
mum trzy średnie krajowe (ponad 7 tys. zł),
bez specjalizacji dwie, a po studiach 1,75.
Do tego lekarze chcą mieć dodatkowo dwa
tygodnie urlopu w roku na szkolenia. I nie
chcą być zmuszani do pracy ponad siły, do
dyżurów po 36 godzin.

Inaczej niż w zeszłym roku rokowania z
wszystkimi pracodawcami ma prowadzić w
imieniu lekarzy powołany wczoraj Krajowy
Komitet Strajkowy OZZL. To po to, by pro-
testu nie udało się zgasić drobnymi podwyż-
kami w pojedynczych szpitalach. Związek
wyciągnął wnioski z ubiegłorocznych pro-
testów, kiedy władze próbowały tłumić ak-
cję, kwestionując legalność strajku. OZZL
ma w ręku opinie prawne i wyroki potwier-
dzające, że lekarze mogą strajkować. (...)

Majowy strajk rozpaczy
(Gazeta Wyborcza, Adam Czerwiński,  21 kwietnia 2007 r.)

BT Zawiercie
Już pół setki apelacji PKP Cargo Zakładu

Taboru w Łazach rozstrzygnął wydział pra-
cy i ubezpieczeń społecznych częstochow-
skiego Sądu Okręgowego. We wszystkich
przypadkach podtrzymał on wyrok sądu pra-
cy w Zawierciu i zasądził na rzecz będących
związkowcami "S" pracowników wypłatę
zaniżonego dodatku stażowego. Łącznie ko-
lejarze odzyskali w ten sposób ok. 100 tys.
zł. Ogromna w tym zasługa Roberta Misz-
czyka, prawnika zawierciańskiego Biura Te-
renowego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarno-
ści".

- Sprawy nie były proste, bo linia orzecz-
nictwa jest niejednoznaczna - wyjaśnia Mał-
gorzata Benc, szefowa Biura Terenowego
w Zawierciu. - Co ważne wszystkie wyroki
otrzymują klauzulę natychmiastowej wyko-
nalności, czyli pracownicy powinni otrzy-
mać zaległe pieniądze w ciągu miesiąca.

Łącznie do częstochowskiego sądu okrę-
gowego trafiło już 170 apelacji PKP Cargo
z Łaz. Wszystkich pracowników, którzy
skarżyli spółkę o zaległy dodatek stażowy
było ok. 400.

***
W przychodni w Ogrodzieńcu odbędą się

wyboru uzupełniające dwóch delegatów na
WZD zawierciańskiej "Solidarności" Ochro-
ny Zdrowia. Ta niewielka przychodnia może
pochwalić się niemalże skandynawskim
uzwiązkowieniem - członkami "Solidarno-
ści" jest dokładnie 70 proc. zatrudnionych.

- Małe placówki medyczne borykają się z
wcale nie małymi problemami, oczywiście
głównie natury finansowej - mówi Małgo-
rzata Grabowska, przewodnicząca "S"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. -  Przykła-
dowo ZOZ-om mającym poniżej 50 pracow-
ników nie zagwarantowano pieniędzy na
podwyżki z tzw. 313.

Mniejszym placówkom w rozwiązywaniu
ich bolączek pomagać ma m.in. parytet po-
działu mandatów delegatów między po-
szczególne przychodnie i szpitale. Tym sa-
mym międzyzakładowej komisji działającej
na terenie pięciu miast i gmin nie umykają
lokalne problemy. Bywają one bowiem bar-
dzo uciążliwe, a ich rozwiązanie wymaga
często sporego trudu oraz umiejętności ne-
gocjacyjnych.

(zaw)

Informacja dla KZ
Informujemy przedstawicieli komisji zakładowych, że w siedzibach Biur Terenowych są

do odebrania przepustki upoważniające ich do wejścia do siedziby Zarządu Regionu.
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Komisja Zakładowa NSZZ "Solidar-
ność" przy Bombadier (ZWUS) Katowi-
ce, ma do sprzedaży jacht żaglowy typ -
STER 700 rok budowy 1990.
Dane techniczne:
1. Długość 699 cm
2. Szerokość 250 cm
3. Zanurzenie 50/150 cm

NSZZ "Solidarność" wyraża wotum
nieufności wobec minister pracy i polity-
ki społecznej Anny Kalaty i oczekuje jej
dymisji.

Podczas obrad w Gdańsku Komisja Kra-
jowa NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowi-

sko w sprawie emerytur pomostowych, w
którym podtrzymuje swoje dotychczasowe
opinie, iż przede wszystkim kryterium me-
dyczne powinno być podstawą określenia
prawa do emerytur dla osób zatrudnionych
w warunkach szczególnych lub w szczegól-
nym charakterze. Związek domaga się rów-
nież zachowania trybu negocjacji w sprawie
emerytur pomostowych ustalonych jeszcze
w 1998 r. i potwierdzonych przez obecny
rząd poprzez wprowadzenie emerytur pomo-

Trwa kampania społeczna "Niskie płace
barierą rozwoju Polski", której inicjatorem
jest NSZZ Solidarność". Teraz każdy z nas
może wziąć w niej udział.

Wystarczy wejść na stronę www.solidar-
nosc.org.pl, by zabrać w niej głos. Dla osób,
które uważają, że prawa pracownicze są naru-
szane, na stronie przygotowano specjalny mo-

duł kontaktowy, dzięki któremu w anonimowy
sposób mogą opowiedzieć swoją historię. "Z
autorami najbardziej poruszających historii
skontaktujemy się i postaramy się opublikować
ich doświadczenia. Niech będą ostrzeżeniem,
ale też i nadzieją, że można i trzeba walczyć o
swoje prawa" - zachęcają do uczestnictwa w
kampanii administratorzy strony.              red.

Aż 85 proc. ankietowanych jest za
utrzymaniem 1 maja dniem wolnym od
pracy.

Takie są wyniki sondy przeprowadzonej
na naszej stronie internetowej www.soli-
darnosc-kat.pl. Zasadnicza większość od-
powiadających (70 proc.) powołuje się na
tradycje tego robotniczego święta. Inni (15

Niech się święci 1 Maja!
proc.) nawiązują do nowszych zwyczajów.
Tylko 11 proc. odpowiadających jest za li-
kwidacją tego święta.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w
kolejnej sondzie. Tym razem pytamy, czy
jest szansa, aby w naszym regionie odbyły
się mecze Euro 2012.

Komisja Krajowa:

Wotum nieufności

wobec minister Kalaty

Stanowisko Komisji Krajowej
w sprawie lustracji

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
z szacunkiem i uznaniem przyjmuje posta-
wę przedstawicieli środowisk naukowych,
dziennikarskich i wszystkich innych, któ-
rzy ze zrozumieniem podeszli do procesu
lustracyjnego - tak istotnego nie tylko ze
względu na rozliczenie przeszłości, zadość-
uczynienie ofiarom, ale również ze wzglę-
du na przyszłość opartą na fundamencie
prawdy.

Podkreślamy z całą mocą, że równie
ważne jest przeprowadzenie obok lustra-
cji procesu dekomunizacyjnego - zgłasza-
ne w minionych latach przez NSZZ "Soli-
darność" projekty w tym zakresie niestety
nigdy nie zostały wprowadzone w życie.

NSZZ "Solidarność" wspiera oba te pro-
cesy od roku 1989, wprowadzając także już
na początku lat 90-tych obowiązek skła-
dania oświadczeń lustracyjnych dla kan-
dydujących do wszystkich statutowych
władz Związku. Zwracamy się do Prezy-
denta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
nakładającej obowiązek złożenia oświad-
czenia lustracyjnego przez osoby pełniące
funkcje w statutowych ponadzakładowych
organach związków zawodowych.

Liczymy, że otwarcie ubeckich archi-
wów oraz dokończenie procesu lustracji i
dekomunizacji oczyści nasze życie publicz-
ne i pozwoli skupić się na realizacji idei

solidarnego Państwa, stwarzającego rów-
ne szanse, chroniącego przed wyklucze-
niem i zapewniającego udział we wzroście
gospodarczym jak najszerszych grup spo-
łecznych.

Stanowisko Komisji Krajowej
w sprawie emerytur pomostowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
podtrzymuje swoje stanowisko, iż to jedy-
nie kryterium medyczne musi być podsta-
wą określenia prawa do emerytury dla osób
zatrudnionych w warunkach szczególnych
lub w szczególnym charakterze.

Komisja Krajowa domaga się zachowa-
nia trybu negocjacji ustalonych z rządem
w grudniu 1998 r. i w maju 2005 r., po-
twierdzonych przez obecny rząd poprzez
wprowadzenie kwestii emerytur pomosto-
wych do tematów negocjowanych w ra-
mach umowy społecznej.

Komisja Krajowa traktuje wywołaną
przez Minister Pracy debatę medialną na
ten temat jako prowokowanie konfliktu
społecznego. W związku z takim działa-
niem wyrażamy wotum nieufności wobec
minister Anny Kalaty i oczekujemy jej
dymisji. Od Premiera rządu domagamy się
jednoznacznego stanowiska potwierdzają-
cego poprzednie ustalenia.

W przypadku nieprzestrzegania przez
rząd tych ustaleń, Komisja Krajowa zobo-
wiązuje Prezydium KK do podjęcia sto-
sownych działań statutowych do akcji pro-
testacyjnej włącznie.

stowych do tematów negocjowanych w ra-
mach umowy społecznej.

Członkowie KK, którzy są negocjatorami
z ramienia "Solidarności" w Komisji Trój-
stronnej podkreślali, że tak fatalnej minister
pracy dotychczas nie było. Komisja Krajo-

wa zdecydowała więc o wyrażeniu wobec
niej wotum nieufności.

- Czas nas goni, ponieważ niedługo wy-
gasają dotychczasowe zasady przyznawania
wcześniejszych emerytur. Oczekujemy, że
zapoznamy się z rzeczywistym stanowi-
skiem rządu w tej sprawie, a nie tylko ze
spekulacjami prasowymi - mówi Janusz
Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "S".

Dział Informacji KK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła wotum nieufności
wobec minister Anny Kalaty

4. Powierzchnia żagli 20 m2

5. Grot 10,5 m2

6. Fok 12 m2

7. Ilość koi max. 6
Wyposażenie dodatkowe: Silnik Honda 4-

suwowy moc 7,5 KM; ku-
chenka dwupalnikowa; bu-
tla gazowa 3kg; żagle w bar-
dzo dobrym stanie, wyposa-
żenie ratunkowe: koło ra-
tunkowe podkowa z liną, 6
kamizelek ratunkowych w
tym 2 dla dzieci, gaśnica;
bosak, dwa pagaje, wiosło
pychowe; kompletne wypo-
sażenie kambuza dla 6 osób.

Pierwszy właściciel.
Kontakt tel. 032/730-56-

11 lub 605 600 273, 601
093 304.

Ogłoszenie

29 kwietnia NSZZ "Solidarność" za-
prasza na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Licheniu pod hasłem:

"Prowadź naz Matko, w powołaniu naszym".
Program pielgrzymki:

- 9.30 - powitanie pielgrzymów przy bazylice
górnej przez przewodniczącego ZR Konin,

- 9.45 - różaniec,
- 10.15 - koncert pieśni patriotycznych,

- 11.20 - wprowadzenie pocztów sztandaro-
wych,

- 11.55 - powitanie związkowców przez
przwodniczącego KK Janusz Śniadka,

- 12.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny i "So-
lidarności" koncelebrowana przez ks. bp.
Wiesława Meringa,

- 13.45 - złożenie kwiatów pod pomnikami:
Jana Pawła II, ks.Jerzego i Powstania NSZZ
"Solidarność".

Licheń:

Prowadź nas Matko!

Niskie płace barierą rozwoju Polski:

Opowiedz nam swoją historię
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- Trwa kampania "Nie pozwól się osku-

bać", zainicjowana przez Urząd Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów. Proszę

powiedzieć, czy konsumenci są świadomi

swoich praw i jak często korzystają z Pana

pomocy?

Są świadomi lub intuicyjnie wyczuwają, że
mają prawa. Znacznie gorzej ze znajomością
tych praw jest po stronie przedsiębiorców.
Sprzedawcom często wydaje się, że nie
stanowią strony umowy, a jedynie po-
średniczą w sprzedaży towaru. Dlate-
go problem związany z jego jakością
lub ujawnioną wadą próbują przeka-
zać producentowi. Takie sytuacje naj-
częściej pojawiają się, gdy mamy do
czynienia z kartą gwarancyjną. Sprze-
dawca przyjmuje zażalenie, ale urucha-
mia tryb gwarancyjny. W ten sposób
próbuje uwolnić się od ustawowej od-
powiedzialności. Muszę jednak przy-
znać, że przedsiębiorcy zaczynają in-
teresować się prawami konsumentów.
- Czy na przestrzeni ostatnich lat

wzrosła liczba niezadowolonych

konsumentów?

Zdecydowanie tak. Każdego miesiąca
udzielamy setek porad i odpowiedzi na
pytania. Podejmujemy mnóstwo na-
tychmiastowych interwencji, przypo-
minając sprzedawcom i usługodaw-
com, jakie obowiązki na nich spoczywają. Na-
tomiast spraw posiadających pełną dokumen-
tację toczy się w ciągu roku ok. 200, 250.
- Które towary lub usługi przysparzają

klientom najwięcej problemów?

Ostatnio najwięcej reklamacji dotyczy usług
remontowych i budowlanych, np. montażu sto-
larki okiennej, czy drzwiowej.
- Jakie działania musi Pan podjąć, by po-

móc oszukanemu konsumentowi w wy-

egzekwowaniu należnych mu praw?

Każdemu konsumentowi wskazujemy najwła-
ściwszą drogę postępowania. Najpierw nale-
ży zwrócić się do sprzedawcy, usługodawcy z
pismem reklamacyjnym. Jeżeli nie przyniesie
ono rezultatu, wtedy występuję w imieniu kon-
sumenta i przypominam przedsiębiorcy, jakie
obowiązki na nim spoczywają. Staram się na-
kłonić go do zrealizowania reklamacji. Doma-
gam się udzielenia odpowiedzi. Jest to obo-
wiązek wynikający z ustawy o Ochronie Kon-
kurencji i Konsumentów. Jeżeli przedsiębior-
ca odpowie na pismo, ale nie wykona rekla-
macji pozostaje droga sądowa, a ja pomagam
w sformułowaniu pozwu. Najlepszym miej-
scem do rozstrzygania tego typu sporów jest
Sąd Polubowny działający przy Inspekcji Han-
dlowej. Formuła działania tego sądu jest pro-
sta i przyjazna. Najczęściej już na pierwszym
posiedzeniu dochodzi do zawarcia ugody.
- Jakie praktyki stosowane przez sprzedaw-

ców i usługodawców, uważa Pan za naj-

bardziej naganne?

Bardzo często w momencie dokonywania za-
kupu słyszymy słowa: Ma pan dwa lata gwa-
rancji. A to nie zawsze jest prawda, gdyż okre-
ślenie gwarancja dotyczy wyłącznie zobowią-
zania sformułowanego na piśmie. Wraz z to-
warem musi zostać wydany dokument okre-
ślający warunki gwarancji. Tego określenia
najczęściej nadużywają sprzedawcy obuwia.
Sądzę, że jest to celowe działanie i uważam je
za przejaw nierzetelności i nieuczciwości.

- Co radziłby Pan konsumentom, by robie-

nie zakupów nie kończyło się rozczaro-

waniem?

Przede wszystkim, zachowanie zdrowego roz-
sądku, którego nigdy za wiele. By dokonywa-
li zakupów w sposób spokojny, nie ulegając
presji sprzedawców. Ta presja polega na suge-
rowaniu, że zakup danego towaru jest niepo-
wtarzalną okazją, której już za chwilę nie bę-

dzie. Obniżona cena zawsze przyciąga uwa-
gę, zwłaszcza jeśli pierwotna jest wyekspono-
wana. Dlatego warto zastanowić się, z jakiego
powodu ta cena została obniżona: atrakcyjno-
ści towaru, jego innowacyjności, a może zwy-
kłej wyprzedaży. Nie można też dać się zwieść
zbyt wysoką ceną, bo ona nie zawsze oznacza
najlepszą jakość.
- Czy pamięta Pan najbardziej nietypową

sprawę?

Kiedyś zwróciła się do mnie młoda kobieta z
prośbą o pomoc w ubezwłasnowolnieniu jej
życiowego partnera, który był hazardzistą. Ten
człowiek - konsument - grał w gry hazardo-
we, a ona miała problem i nie wiedziała, do
kogo powinna się udać.
- Dziękuję za rozmowę.

Z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów w Kato-

wicach Jerzym Sozańskim rozmawia Agnieszka

Konieczny

Potrzebny

zdrowy rozsądek

WARTO WIEDZIEĆ, że:
- Przed Prezesem Urzędu Komunikacji

Elektronicznej można rozstrzygać spo-
ry dotyczące źle naliczanych rachunków
telefonicznych.

- Obowiązkiem ustawowym sprzedawcy
np. sprzętu AGD jest stworzenie w skle-
pie, nawet wielkopowierzchniowym ta-
kich warunków organizacyjno-technicz-
nych, które umożliwiają sprawdzenie
funkcjonowania i kompletności nabywa-
nego sprzętu. Najwięcej problemów po-
jawia się podczas reklamacji związanych
z uszkodzeniami mechanicznymi.

- Jeżeli wraz z zakupionym towarem
otrzymujemy gratisowy transport, mamy
prawo dokładnie pooglądać przywiezio-
ny sprzęt, sprawdzić, czy prawidłowo
działa i nie został uszkodzony podczas
transportu.

- Dokonując wyborów nie należy kiero-
wać się tylko hasłami: promocja i oka-
zja, ale zastanowić się, z jakiego powo-
du są one organizowane.

Kilkuset związkowców protestowało w
poniedziałek 24 kwietnia przed Przędzalnią
Zawiercie przeciwko ograbianiu pracowni-
ków z należnej premii, ignorowaniu związ-
ków zawodowych, łamaniu Kodeksu Pracy
oraz unikaniu dialogu społecznego.

- Dyrekcja samowolnie obniżyła o kilkana-
ście procent premie i ludzie już od dwóch mie-
sięcy otrzymują niższe wypłaty - mówi Andrzej
Baj, przewodniczący "Solidarności" Przędzal-
ni Zawiercie. - Wysokość premii zmieniono przy
tym bez żadnej podstawy prawnej.

O jej wysokości powinni bowiem decydo-
wać bezpośredni przełoże-
ni, a nie arbitralnie zarząd
spółki.

- Widać prezes chce, by
załoga pracowała za miskę
ryżu - stwierdził Andrzej
Baj.

- Zarząd do Chin! Za-
rząd do Chin! - odpowie-
działo kilkaset gardeł.

Pracowników przędzal-
ni wspierali związkow-
ców z komisji zakłado-
wych "S" z Zawiercia, Łaz
i Wierbki koło Pilicy.

- Jeśli ludzie wychodzą
na ulice, to znaczy, że ła-
mane są prawa pracowni-
cze a zatrudnieni nie otrzy-
mują godnej płacy - podkreślał Władysław Mo-
lęcki, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności". - Pamiętajcie, że związek
jest zawsze z wami.

- Dziękujemy! Dziękujemy! - odpowiedzieli
zebrani pracownicy przędzalni.

Cierpliwość się wyczerpała
Sięganie do kieszeni pracowników rozpoczę-

ło się w Przędzalni Zawiercie w 2002 roku.
Związki zawodowe i załoga rozumiejąc trudną
sytuację finansową spółki zgodziły się wów-
czas na obniżenie zarobków, a w 2004 r. na

zawieszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Pomimo tych ustępstw sytuacja eko-
nomiczna spółki stale się pogarszała. Cierpliwość
oraz dobra wola załogi i związków zawodowych
wyczerpały się, gdy po zgodzie na obniżenie od-
pisów na fundusz świadczeń socjalnych zaosz-

czędzone pieniądze kie-
rownictwo spółki przezna-
czyło na indywidualne
podwyżki dla 28 osób.

- Niedopuszczalne jest,
aby większość załogi
ograniczyła poziom życia
swoich rodzin, aby wy-
brańcy zarządu mogli z
tego korzystać - Małgo-
rzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "S" w Za-
wierciu. - Na takie prakty-
ki nigdy nie było, nie ma i
nie może być zgody "Soli-
darności". Nasz związek
powstał w wyniku protestu

przeciwko niesprawiedliwości i łamaniu godno-
ści pracowniczej. I tej godności oraz praw za-
trudnionych niezmiennie broni i bronić będzie.

„Dialog” bez rozmów
Tymczasem kierownictwo spółki swoiście

pojmuje dialog społeczny. Przykładowo przed

miesiącem zarząd "zapomniał" poinformować
związki zawodowe o zmianie cyklu pracy wy-
działów: przędzalni bezwrzecionowej i proce-
sów przygotowawczych oraz przędzalni kla-
sycznej i procesów końcowych.

- Dowiedzieliśmy się o tym drogą nieoficjal-
ną, czyli od zainteresowa-
nych pracowników, na
dzień przed wprowadze-
niem nowego cyklu pracy
- mówi Andrzej Baj. - I to
w sytuacji, gdy harmono-
gram pracy dla cyklu pra-
cy tygodniowej powinien
być podpisany przez
związki zawodowe. Oczy-
wiście nie był podpisany.

Pikieta rozpoczęła się w
samo południe przed bra-
mą zakładu. Po nieco po-
nad pół godzinie protestu-
jący przeszli pod stojący
po drugiej stronie placu
budynek dyrekcji, aby

przekazać prezesowi petycję z postulatami za-
łogi. Do 350 protestujących nikt jednak nie wy-
szedł, choć prezes obserwował protestujących
przez okno. Petycję przekazała delegacja, która
usłyszała starą odpowiedź - w branży jest kry-
zys i sytuacja spółki jest fatalna.             (zaw)

Przędzalnia Zawiercie:

Miska ryżu zamiast premii

Zdaniem Jerzego Sozańskiego
konsumenci są świadomi swoich praw

W proteście wzięły udział wszystkie związki zawodowe
działające w Przędzalni Zawiercie

Zarząd do Chin! Złodzieje! Gdzie jest taczka?!
- skandowali bezprawnie ograbieni z premii pracownicy

Przy syrenie Stanisław Kuklewski,
w latach 1980-81 pierwszy przewodniczący „S”

w zawierciańskiej przędzalni
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Związkowcy, pracodawcy, politycy i wszyscy
zainteresowani problematyką bhp uczestniczy-
li w konferencji "Bezpieczeństwo pracy ponad
zyskiem pracodawcy", zorganizowanej przez
Śląsko-Dąbrowską "S" oraz Radę Ochrony
Pracy w siedzibie Radia Katowice.

- Na Śląsku w szczególny sposób podchodzimy
do bezpieczeństwa w pracy. To w dużej mierze za-
sługa związków zawodowych i
społecznych inspektorów pracy,
którzy bardzo o tę sferę dbają -
mówił otwierając konferencję
szef Śląsko-Dąbrowskiej "S"
Piotr Duda. Przewodniczący
Zarządu Regionu podkreślił, że
wciąż kluczowe zadanie w po-
prawie bezpieczeństwa pracy
należy do pracodawców. - Pra-
codawcy "pozytywni", myślący
o swojej firmie perspektywicz-
nie, wiedzą, że zysk okupiony
kalectwem czy śmiercią pracow-
nika jest nic nie wart. Bo prze-
cież zakład pracy to nie pole bi-
twy, a pracownik to nie żołnierz
, który codziennie musi narażać swoje zdrowie i
życie - powiedział Piotr Duda.

- Wszyscy cieszymy się z przyznania Polsce or-
ganizacji EURO 2012. Ale pamiętajmy też o za-
grożeniach. Oby w wielkim tempie prowadzona
budowa nowych dróg i stadionów nie doprowadzi-
ła do wypadków i nieszczęścia pracowników. Wiel-
ka w tym rola związków zawodowych i Państwo-
wej Inspekcji Pracy - podkreślał szef Śląsko-Dą-
browskiej "S".

Górnictwo uczy pokory
Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sej-

mie RP Stanisław Szwed powiedział, że obrady
Rady na Śląsku nie są przypadkiem. - To dowód, że
pamiętamy o ofiarach pracy, jakich w ostatnich la-
tach Śląsk poniósł mnóstwo - powiedział. - Często
przyjmujemy różne stanowiska w sprawie górnic-
twa, ale dzięki wczorajszemu zjazdowi na dół zo-
baczyliśmy, jak ciężka to praca. Każdy poseł wy-
powiadający się o tej branży powinien wcześniej
zjechać na dół. Górnictwo uczy pokory i wymaga
wyobraźni.

Konferencja zorganizowana została w związku
z przypadającym 28 kwietnia Światowym Dniem
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Każdego dnia
na świecie 5 tys. osób ginie przy pracy. Stanisław
Szwed przypomniał, że to właśnie z górnictwem
wiąże się geneza Dnia Pamięci. Na początku XX
w. w kanadyjskiej kopalni doszło do wybuchu, zgi-
nęło wielu górników. Zaczęto więc poszukiwać spo-
sobów zabezpieczenia przed takimi tragediami. Na
dół zjeżdżano z kanarkami, które są wyczulone na
metan. Kanarek stał się symbolem pierwszego Dnia
Pamięci, który zaczęto obchodzić w Kanadzie w
połowie lat 80. właśnie 28 kwietnia - w rocznicę
katastrofy.

Przede wszystkim pracodawcy
O tym, że za bezpieczeństwo pracowników od-

powiada przede wszystkim pracodawca, przypo-

mniała w swoim wystąpieniu Bożena Borys-Szo-
pa. - Nieznajomość przepisów albo ich lekceważe-
nie, zły stan urządzeń, niewystarczające wyposaże-
nie w środki ochrony - to wszystko są przyczyny
wypadków - mówiła Główna Inspektor Pracy, przy-
pominając, że w ubiegłym roku PIP wydała ok. 14
tys. decyzji nakazujących przerwanie pracy z po-
wodu bezpieczeństwa. - Będziemy jednak promo-

wać również właściwe zachowania i dobre prakty-
ki - tak żeby mobilizować i pracowników i praco-
dawców w staraniach o bezpieczną pracę - zapo-
wiedziała Bożena Borys-Szopa.

O tym, jakie tragedie niesie za sobą lekceważe-
nie przepisów bhp mówił podczas konferencji wi-
cewojewoda Artur Warzocha, który wziął na swo-
je barki obowiązek przekazania rodzinom ofiar ka-
tastrofy w "Halembie" kondolencji od prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Było to dla niego bardzo trud-
ne doświadczenie - Co człowiek ma powiedzieć,
kiedy staje przed 25-letnią wdową z małym dziec-
kiem? Co ma powiedzieć matce, która nigdy nie
pracowała i opiekuje się dorosłym niepełnospraw-
nym synem? A co ojcu, który jest wdowcem i w
kopalni stracił jedynego syna? - pytał retorycznie.

To nie powinno się zdarzyć
W głównej części konferencji przedstawiciele

Głównego Instytutu Górnictwa mówili o przyczy-
nach wypadków w górnictwie. Niestety, wciąż bar-
dzo często winne jest ludzkie niedbalstwo, bezmyśl-
ność, czasem również alkohol. - Po analizie wy-

padków śmiertelnych, okazuje
się że 82 proc. spośród nich nie
powinno mieć miejsca - ocenił
prezes WUG Piotr Buchwald.
Wskazał m.in. przykład śmier-
telnego porażenia prądem do-
świadczonego 47-letniego elek-
tromontera, który zginął w cza-
sie konserwacji oświetlenia w
rozdzielni głównej kopalni.
Zdarzenie miało miejsce na po-
wierzchni, mężczyzna praco-
wał przy urządzeniu elektrycz-
nym i wcześniej nie wyłączył
napięcia. - Takiego wypadku w

ogóle nie powinno być - podkreślił prezes WUG.
O przyczynach wypadków przy pracy w innych

branżach mówiła z kolei Okręgowa Inspektor Pra-
cy Teresa Różańska. Branże inne, ale niestety przy-
czyny te same - lekceważenie przepisów i brak
wyobraźni. (Omówienie obu wystąpień zamieści-
my w jednym z najbliższych numerów TŚD. )

To było już drugie w tym roku spotkanie poświę-
cone kluczowym problemom społecznym zorga-
nizowane przez Śląsko-Dąbrowską "S". W lutym
w katowickim kinie Światowid związkowcy pra-
codawcy i politycy zastanawiali się "Czy człowiek
pracy umarł". Piotr Duda zapowiada, że można spo-
dziewać się kolejnych takich spotkań. - Jeśli dzięki
takim rozmowom jak dziś uniknie się choćby jed-
nego wypadku, to już odnieśliśmy sukces - podkre-
ślił przewodniczący Zarządu Regionu.

Wojciech Gumułka

Po raz pierwszy w historii Rada Ochrony
Pracy przy Sejmie RP obradowała na wyjaz-
dowym posiedzeniu w Katowicach. Radę na
Śląsk zaprosił Piotr Duda, który również jest
członkiem ROP.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej "S" witając członków
Rady przypomniał, że goszczą w regionie, w któ-
rym związki zawodowe, dzięki swojej silnej po-
zycji np. w górnictwie, mogą wspólnie z praco-
dawcami dbać o bezpieczną pracę. - Nie można
wypowiadać się o pracy górników, nie będąc ni-
gdy na dole w kopalni - podkreślił Piotr Duda,
zapraszając równocześnie wszystkich członków
Rady do zjazdu do ZG "Sobieski".

W budownictwie najgorzej od lat
Ale zanim do tego doszło, jeszcze na powierzch-

ni, a mówiąc dokładniej w siedzibie Śląsko-Dą-
browskiej "S", Rada przyjęła stanowisko, w któ-

rym wyraziła zaniepokojenie pogarszającym się
stanem bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Pod względem częstotliwości wypadków przy
pracy ubiegły rok był w budownictwie najgorszy
od 6 lat. Ogólna liczba wypadków w tej branży w
zeszłym roku wzrosła o 18,5 proc., wypadków
śmiertelnych - o blisko 3 proc., a ciężkich - o 9

proc. w stosunku do 2005 r. Członkowie Rady
wiążą to z brakiem właściwego przygotowania
pracowników, przy jednoczesnym odpływie wy-
kwalifikowanej kadry za granicę. Na wysoki po-
ziom wypadkowości wpływa też, w ocenie Rady,
duża liczba słabych organizacyjnie i ekonomicz-
nie małych firm podwykonawczych, w tym także
jednoosobowych, w stosunku do których trudniej
jest egzekwować przepisy BHP.

Rada pod ziemią
Pomimo przestróg, że będzie to trudna i męczą-

ca część wizyty, większość członków Rady Ochro-
ny Pracy zdecydowała się zjechać do kopalni.
Dzięki dyrekcji Południowego Koncernu Węglo-
wego dotarli na poziom 500 w Zakładzie Górni-
czym "Sobieski". Mieli możliwość bezpośrednie-
go przyjrzenia się ciężkiej pracy górników, bo or-
ganizatorzy doprowadzili ich pod samą ścianę wy-

dobywczą. Dla większości
była to pierwsza wizyta w
kopalni węgla kamiennego.
I chociaż większość drogi
pokonali podziemną kolej-
ką, kilkugodzinna wizyta w
kopalni solidnie ich zmę-
czyła. Bohaterem dnia był
prof. Tadeusz Szymanek,
który mimo skończonych
80 lat bez słowa skargi
dzielnie przetrwał podziem-
ne zwiedzanie.

Każdy z członków Rady,
na potwierdzenie odbytego
zjazdu, dostał od dyrekcji
kopalni specjalny certyfikat.
Efektem wizyty było też
przekonanie o wyjątkowo-

ści górniczej pracy. - Widać tu wielką dbałość o
pracownika, widać duże nakłady. Ale i tak praca
górników jest tu bardzo ciężka. Strach pomyśleć,
jak jest na innych, mniej nowoczesnych kopal-
niach - komentowali członkowie ROP po wyjeź-
dzie.

Wojciech Gumułka

Przewodniczący Rady Ochrony Pra-
cy przy Sejmie RP Stanisław Szwed
otrzymał z rąk Piotra Dudy Złoty Me-
dal Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. -
Dziękuję za to, co robisz jako poseł
dla związków zawodowych. I za to,
co zrobiłeś, aby nowa ustawa o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy została przy-
jęta, bo przecież prace nad nią były
bardzo burzliwe - powiedział Piotr
Duda do posła PiS, który jeszcze nie-
całe 2 lata temu był wiceprzewodni-
czącym NSZZ "Solidarność" Regio-
nu Podbeskidzie.

Rada Ochrony Pracy w Katowicach:

Poznali górniczy trud

Bezpieczeństwo pracy ponad zyskiem pracodawcy:

Praca to nie pole bitwy

Wśród gości konferencji nie zabrakło
 Głównej Inspektor Pracy Bożeny Borys-Szopy

Prezentacja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Członkowie Rady Ochrony Pracy
dotarli 500 metrów pod ziemię

Główna Inspektor Pracy
Bożena Borys-Szopa oraz
członkowie Rady Ochrony
Pracy gościli pod Pomni-
kiem - Krzyżem przy KWK
"Wujek". Dla większości z
nich była to pierwsza wizy-
ta w miejscu, w którym po-
nad 25 lat temu od kul zo-
mowców zginęło 9 górni-
ków. Członkowie Rady w
skupieniu złożyli kwiaty pod
pomnikiem, czytali też tabli-
ce na kopalnianym murze.
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Z dnia na dzień katowicka Huta "Szopie-
nice" stanęła przed widmem upadłości.

Zakład zawarł niekorzystne kontrakty ter-
minowe na sprzedaż miedzi i cynku, których
wysokość przekracza 50 mln złotych. Kon-
trakty zawierane były w styczniu i lutym br.
Wówczas cena miedzi wyniosła zaledwie 5,5
tys. dolarów za tonę. Zarządzający Hutą
"Szopienice" założyli, że cena tego surow-
ca nie wzrośnie.

Akcjonariuszami huty jest Skarb Państwa
i spółka Hutmen. HNM "Szopienice" stra-
ciła na giełdzie więcej niż wyniósł zysk net-
to całej grupy kapitałowej "Hutmen" w ubie-
głym roku. W 2006 roku jej zyski "na czy-
sto" kształtowały się na poziomie 37,9 mln
złotych. Strata odbije się nie tylko na wyni-
kach "Szopienic", ale i trzech kolejnych
spółek, które konsolidują wyniki huty.

Rada nadzorcza  Huty "Szopienice" jest
zbulwersowana, że kłopoty spółki tak dłu-
go utrzymywane były w tajemnicy. Podjęła
decyzję o odwołaniu prezesa firmy Zbignie-
wa Przebindowskiego, oraz członka zarzą-
du Jerzego Czarneckiego. Jego obowiązki
tymczasowo sprawuje prezes Walcowni
Metali Dziedzice Piotr Górowski. Rada po-
wołała również specjalną komisję, która
zbada skutki zawarcia niekorzystnych kon-
traktów. Zadaniem komisji będzie ustalenie,
czy wpadka finansowa była jednorazowym
wydarzeniem, czy też w przeszłości zawie-
rano podobne transakcje.

W najbliższym czasie zakładowa "Solidar-
ność" ma wypracować swoje stanowisko do-
tyczące sytuacji w hucie. Szczegóły w ko-
lejnym TŚD.

bg

Wciąż nierozwiązany pozostaje problem
kilkudziesięciu salowych przejętych czerw-
cu 2004 roku ze struktur Szpitala Specjali-
stycznego w Dąbrowie Górniczej  przez  kra-
kowską firmę Aspen.

Zawarty z Aspenem kontrakt obowiązuje do
1 czerwca br. Nowy przetarg na usługi porząd-
kowe w szpitalu zaplanowany został na 14
maja. Przygotowana przez dyrekcję szpitala
specyfikacja nie zawiera zapisów gwarantują-
cych zatrudnienie salowym. Tymczasem pra-
cownice otrzymały już wypowiedzenia warun-
ków pracy i płacy, w części dotyczącej miej-
sca wykonywanej pracy oraz propozycje za-
trudnieniach w różnych miastach na terenie
województwa śląskiego. Kilkadziesiąt salo-
wych już złożyło pozwy do sądów pracy o
uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne

- Krakowska firma, dzięki temu wybiego-
wi, chce uniknąć wypłacenia im ewentualnych
odpraw - uważają związkowcy zakładowej
"Solidarności". - W naszym przekonaniu, ar-
tykuł 23 KP, na mocy którego przejęte zostały
salowe, powoduje, że z chwilą wygaśnięcia

kontraktu z firmą Aspen, powinny one powró-
cić do pracy w szpitalu.

Związkowcy z "S" postanowili interwenio-
wać w Urzędzie Miasta. Na ich wniosek zor-
ganizowane zostało spotkanie z przewodniczą-
cą Rady Miasta, radnymi i przedstawicielami
prezydenta.

- Przedstawiliśmy interpretację prawną do-
tyczącą powrotu salowych do struktur szpita-
la, z której jasno wynika, że z chwilą wyga-
śnięcia kontraktu z Aspenem powinny one
zostać przejęte przez tę placówkę - informuje
przewodnicząca zakładowej "S" Elżbieta Żu-
chowicz. - Gdy przetarg dojdzie już do skut-
ku, wówczas dopiero mogą oczekiwać, że zo-
staną przejęte przez nowego pracodawcę.

Podobną opinię prawną, przygotowaną na
wniosek Urzędu Miasta, przedstawił naczel-
nik Wydziału Zdrowia UM. W takiej sytuacji
przewodnicząca Rady Miasta za niezbędne
uznała przeprowadzenie konsultacji z dyrek-
cją szpitala. Kolejne spotkanie związkowców
z przedstawicielami władz miasta ma odbyć
się jeszcze w kwietniu.   Beata Gajdziszewska

- Jak organizacje związkowe i załoga ko-

palni zareagowały na informację o pla-

nowanej sprzedaży zakładu?

Ta wiadomość była dla nas jedyną szansą i
nadzieją. Sprzedaż kopalni inwestorowi stra-
tegicznemu stwarza możliwość fedrunku
jeszcze przez kilka lat. W
przeprowadzonym wśród za-
łogi referendum 93,05 proc.
głosujących odpowiedzialnie
poparło ten zamiar.
- A jaka jest obecnie kon-

dycja ekonomiczna ko-

palni?

W tej chwili pracujemy na
jednej ścianie, z której wydo-
bywamy od 1500 do 2000 ton
węgla na dobę. Druga ściana
zostanie uruchomiona w maju
i wtedy z pewnością zwiększymy produk-
cję. Rocznie straty kopalni sięgają około 40
mln złotych. Tylko zwiększenie wydobycia
pozwoli zakładowi na osiąganie zysków.
- Czy sprzedaż kopalni niesie z sobą ja-

kieś zagrożenia dla załogi?

Zawsze nieuchronnym elementem sprzeda-
ży firmy jest niepewność jej pracowników.
Wszyscy bylibyśmy najbardziej zadowole-
ni, gdyby Kompania Węglowa przekazała
środki na funkcjonowanie zakładu na naj-

bliższe kilkadziesiąt lat, ale to jest niereal-
ne. Chciałbym podkreślić, że "Silesia" to 4
proc. zasobów krajowych węgla kamienne-
go, czyli ok. 500 mln ton tego surowca. Tu-
taj jest po co sięgnąć, ale nie ukrywamy, że
wymagamy kosztownych inwestycji sięga-
jących blisko 500 mln złotych. Kompania
odmówiła przekazania "Silesi" tak ogrom-
nych środków, dlatego też jedynym wyj-
ściem dla zakładu jest inwestor stategiczny.
Wiarygodny inwestor z pewnością stanowić
będzie szansę  dla pracowników, miasta i
całej społeczności lokalnej.
- Kto zabiega o zakup "Silesii"?

Do Ministerswa Gospodarki i Kompani
Węglowej z oficjalną propozycją zakupu

majątku kopalni zwróciła się
brytyjska firma Gibson Gro-
up. Związki zawodowe już
podpisały z nią umowę spo-
łeczną, która gwarantuje pra-
cownikom nie tylko ciągłość
zatrudnienia, ale również
m.in. układ zbiorowy pracy,
regulamin pracy, fundusz so-
cjalny, wielkość wydobycia i
pakiety prywatyzacyjne. Nie-
stety, do tej pory nie mamy
kontaktu z pozostałymi inwe-

storami, którzy zainteresowani są kupnem
kopalni. Wiemy jedynie, że są to firmy z
Czech, Szwajcarii i Indii. Stanowczo sprze-
ciwimy się dopuszczeniu do przetargu pu-
blicznego tych inwestorów, którzy nie spi-
szą umowy społecznej ze związkami zawo-
dowymi. Nie może się zdarzyć tak, że fir-
ma, która wygra przetarg, z pozycji siły bę-
dzie negocjować z organizacjami związko-
wymi warunki przejęcia pracowników.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozpoczęła działal-
ność strona internetowa
Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność"
KWK "Budryk".

Związkowcy z "Bu-
dryka" zapraszają na ad-
res www.solidarnoscbu-
dryk.pl

- Na stronie zamiesz-
czać będziemy aktualne
informacje z życia ko-
palni i regionu - mówi
przewodniczący zakła-
dowej "S" Andrzej Po-
wała - Mamy nadzieję, że w ten sposób ła-
twiej nam będzie dotrzeć do wszystkich

Na łamach TŚD informowaliśmy już o
planowanej, jeszcze w tym roku, sprze-
daży zorganizowanej części majątku ko-
palni "Silesia" w Czechowicach-Dziedzi-
cach.

Zdaniem zarządu Kompani Węglowej
S.A.sprzedaż zakładu jest alternatywą dla
jego "uśpienia".

Z Dariuszem Dudkiem, przewodniczącym Komisji Zakła-

dowej KWK „Silesia” rozmawia Beata Gajdziszewska.

Do przetargu

z umowami społecznymi

Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej:

Niechciane salowe

Decyzja zapadła. Za dwa lata gliwicka
fabryka Opla będzie produkowała Astrę
IV. Niebawem rozpoczną się przygotowa-
nia do tego przedsięwzięcia. W ubiegłym
tygodniu z taśmy produkcyjnej zjechał
ostatni model Agili, a w sierpniu rozpocz-
nie się produkcja Astry III i Sedana.

- Ta decyzja daje nam nadzieje na przy-
szłość - mówi przewodniczący zakładowej
"S" Sławomir Ciebiera. Nie wiadomo jesz-
cze ile modeli Astry IV będzie rocznie pro-
dukowanych w Gliwicach, ale jak podkre-
śla przewodniczący wszystko wskazuje na
to, że moce zakładu w pełni zostaną wyko-
rzystane.

Dla związkowców bardzo ważną sprawą
jest wzrost wynagrodzeń, który powinien
wiązać się z rozpoczęciem produkcji kolej-
nego modelu. Tym bardziej, że w zakładzie
trwa spór zbiorowy z pracodawcą. Pracow-
nicy domagają się podwyżek i poprawy
warunków pracy.

Powołanie mediatora, którym jest szef
Europejskiej Rady Zakładowej Klaus
Frantz, strona związkowa uważa za dobry
znak. Zdaniem S. Ciebiery decyzja o przy-
znaniu fabryce kolejnego modelu pomogła
w jego wyznaczeniu.

ak
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HMN „Szopienice”:

Huta w opałach

Opel Gliwice:

Dostali Astrę IV

KWK „Budryk”:

Mają swoje www

członków i sympatyków naszego Związku.
red.
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Od 20 kwietnia do 11 maja wystawę
"Twarze katowickiej bezpieki" można
oglądać na Rynku w Bytomiu.

Ekspozycja, ukazująca 84 sylwetki najważ-
niejszych funkcjonariuszy katowickiej SB,
zorganizowana została przez Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowi-
cach. Otwarciu wystawy w Bytomiu towa-
rzyszyła projekcja filmu "Pretorianie komu-
nizmu".

Na łamach TŚD kontynuujemy ukazywa-
nie twarzy katowickiej bezpieki odkrytych
przez IPN.

Stefan Antosiewicz
Ur. 2 marca 1918 r. w Warszawie
W UB/MSW w la-

tach 1944-1959
– 1944-1945

zastępca kierow-
nika WUBP w
Lublinie

– 1945 p.o.
kierownika
Wydziału
Wywiadu MBP

– 1945-1947 p.o.
szefa WUBP w Poznaniu

– 1957-1948 szef WUBP w Katowicach
– 1947-1948 szef WUBP w Katowicach
– 1948-1954 dyrektor Departamentu I MBP

(kontrwywiad)
– 1954-1959 wiceminister spraw we-

wnętrznych
"W czasie swego pobytu w Katowicach,

jako szef urzędu bezpieczeństwa w roku 1957
(...) płk. Antosiewicz słynął jako mistrz sza-
brownictwa. Szabrował z Ziem Zachodnich
wszystko, co się dało - cenne obrazy, meble,
porcelanę. Urządził sobie w ten sposób na-
przód willę w Katowicach, później w Pozna-
niu, a teraz 6-cio pokojowe mieszkanie w
Warszawie". (fragment z: Za kulisami bez-
pieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki
partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.)

Marek Fink - (Mark Finkenberg)
Ur. 15 marca 1911 r. w Zamościu
W UB/SB w latach 1944-1961.

– 1945-1946
zastępca kierow-
nika MUBP w
Będzinie

– 1946-1948 zastęp-
ca szefa WUBP w
Katowicach

– 1949-1952 zastęp-
ca szefa WUBP w
Katowicach

– 1952-1956 wicedyrektor Departamentu
VII MBP/ Departamentu I KdsBP (wy-
wiad)

– 1958-1961 naczelnik Wydziału VII De-
partamentu I MSW (wywiad).

"Pozytywna, owocna praca ppłk. Finka
wypływa z jego wysokiego poziomu uświa-
domienia politycznego, z nienawiści, jaką
pała do obozu wstecznictwa, z nienawiści i
reakcji. Pracując z poświęceniem się sam,
jednocześnie uczy drugich, jak należy sku-
tecznie bić wroga klasowego".

Eugeniusz Dowkan
Ur. 25 grudnia 1912 r. w Warszawie
W MO/UB w latach 1944-1956

– 1945 komendant
wojewódzki MO
w Warszawie

– 1946-1948
komendant
wojewódzki MO
we Wrocławiu

– 1948-1949
komendant
wojewódzki MO
w Gdańsku

– 1949-1951 szef WUBP w Katowicach
– 1951-1953 p.o. szefa WUBP we Wrocła-

wiu
– 1953-1954 dyrektor Departamentu Ogól-

nego MBP
"... można powiedzieć, że jest to człowiek

nieobiektywny, nie lubiący żeby jego pod-
władni, mieli odmienne od niego zdanie.
Jeżeli stwierdzi, że człowiek ustosunkowy-
wuje się do niego krytycznie, nie przebaczy
takiemu i postara się go wykończyć."

Twórcy stanu wojennego zasiądą na ła-
wie oskarżonych. Pion śledczy katowickie-
go oddziału IPN sformułował zarzuty
przeciwko 9 osobom odpowiedzialnym za
jego wprowadzenie.

Akt oskarżenia wysłany już został do Sądu
Rejonowego Warszawa - Śródmieście.
Główni oskarżeni to generałowie Wojciech
Jaruzelski i Czesław Kiszczak oraz I se-
kretarz PZPR Stanisław Kania.

Historycy IPN wykazali bezprawność
wprowadzenia stanu wojennego. Są przeko-
nani, że w 1981 r. nie istniała realna groźba
wprowadzenia do Polski Wojsk Układu War-
szawskiego, na którą powołuje się Wojciech
Jaruzelski. Został on oskarżony o zbrodnię
komunistyczną, polegającą na kierowaniu
"związkiem przestępczym o charakterze

Już po raz czwarty "Solidarność" "Ni-
troerg" w Krupskim Młynie zaprasza
członków i sympatyków Związku na wiel-
ką majówkę, która odbędzie się 2 maja.

Jak mówi Piotr Nowak przewodniczący
"S" w "Nitroerg" S.A. w ten sposób Zwią-
zek wychodzi do mieszkańców miasta. - Jest
to forma, która się sprawdza i jest życzliwie
odbierana, a gadżety "Solidarności" jako na-
grody w konkursach cieszą się dużym po-
wodzeniem - dodaje Piotr Nowak.

Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji
m.in. spływ kajakowy na Małej Panwi, mecz
"S" z kadrą kierowniczą o puchar Prezesa
firmy i koncert zakładowej orkiestry dętej.
O godz. 15. rozpoczną się pokazy m.in. mo-
tocykli-ścigaczy, czoperów i samochodów
militarnych oraz paralotni. W tym czasie naj-
młodsi mieszkańcy miasta będą mogli bez-
płatnie korzystać z quadów, trampoliny i
zamku do skakania, a w amfiteatrze wezmą
udział w licznych grach i zabawach. Wra-
żeń artystycznych dostarczy m.in. występ
grupy tanecznej "Bunce" z Miasteczka Ślą-
skiego i Kabaretu Gwary Śląskiej. A bawią-
cym się do białego rana towarzyszył będzie
zespół Sound Combo.                               ak

Na zaproszenie Śląsko-Dąbrowskiej
"Solidarności" w Polsce gościli związkow-
cy ze Szwecji, Norwegii i Walii.

"Solidarność" wspólnie ze związkami z
tych krajów uczestniczy w projekcie badaw-

czym, w którym opisywana jest działalność
Europejskich Rad Zakładowych w poszcze-
gólnych krajach. Projekt ma na celu zbada-
nie tej wciąż zbyt słabo przez związkowców
wykorzystywanej szansy na współuczestnic-
two z zarządzaniu przedsiębiorstwem. W

Europejskie Rady Zakładowe:

Szansa słabo

wykorzystywana

IPN:

Twarze bezpieki

w Bytomiu

Europejskie Rady Zakładowe to pra-
cowniczy organ przedstawicielski, który
umożliwia pracownikom uczestniczenie w
zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz po-
maga w kontaktach z pracodawcą. Pod-
stawą prawną tworzenia ERZ jest unijna
dyrektywa Rady nr 94/45 z dnia 22 wrze-
śnia 1994 r.

Europejska Rada Zakładowa może po-
wstać w przedsiębiorstwie działającym na
obszarze Unii Europejskiej, zatrudniają-
cym co najmniej 1000 osób na obszarze
UE, w tym co najmniej po 150 pracow-
ników w co najmniej dwóch państwach
członkowskich.

W projekcie uczestniczą związkowcy z Polski, Walii, Szwecji i Norwegii

Stan wojenny:

Generałowie pod sąd

Krupski Młyn:

Wielka

majówka „S”

Proces przeciwko twórcom stanu wojennego na pewno
będzie bardzo długi, bo akta sprawy liczą 63 tomy

zbrojnym, mającym na celu popełnianie
przestępstw". Inny zarzut dotyczy podżega-
nia członków Rady Państwa PRL do prze-
kroczenia uprawnień poprzez uchwalenie w
czasie sesji Sejmu PRL i wbrew Konstytu-
cji dekretów o stanie wojennym.

- Podstawą atu oskarżenia są dokumenty
wytworzone przez sa-
mych oskarżonych, któ-
rzy domagali się prze-
słuchania byłych wyso-
kich funkcjonariuszy
państw Układu War-
szawskiego i NATO, a
nawet niektórych do-
wódców jednostek wojsk
krajów socjalistycznych
- mówił podczas konfe-
rencji prasowej zorgani-
zowanej w IPN w Kato-
wicach Piotr Piątek,
prokurator prowadzący
tę sprawę.

ak

Polsce regulacje dotyczące ERZ funkcjonują
od niedawna. Ale i w krajach Europy Za-
chodniej i Północnej, gdzie te rozwiązania
funkcjonują dłużej, nie wszystko funkcjo-
nuje tak jak powinno. Związkowcy ze Szwe-

cji i Walii, tak jak i Polacy, narzekają na
utrudnianie działalności ERZ przez praco-
dawców, na zbyt małe możliwości prawne i
bariery językowe i kulturowe.

W konferencji ze strony Polski uczestni-
czyli związkowcy z tych firm, w których ERZ
działają, między innymi z ING Bank Śląski,
gliwickiego Opla i Banku Zachodniego. Kon-
ferencję zorganizowało Biuro ds. Rozwoju,
Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Za-
granicznej Śląsko-Dąbrowskiej "S".

wg
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Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość
pazernego budżetu?

Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci ustawa o działalności pożytku publicznego.
Możesz przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Czym są takie organizacje? To wszystkie te podmioty, które wyręczają państwo
w jego obowiązkach - organizują darmowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
prowadzą kluby sportowe, opiekują się zabytkami, kultywują regionalną tradycję.

Przekazanie części swojego podatku to po prostu najlepsza forma demokracji
bezpośredniej - sami decydujemy, na co wydane będą nasze pieniądze.
Wyręczamy w tym ministra finansów i nie pozwalamy, by część naszych ciężko
zarobionych pieniędzy trafiło nie tam, gdzie byśmy chcieli.

Nasze podatki możemy przekazywać również dla Fundacji na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy. Przez 14 lat z jej oferty skorzystało już
ponad 60 tys. dzieci! Gdyby wpłat od sponsorów było jednak więcej, Fundacja
mogłaby w większym stopniu dofinansować wypoczynek dzieci, zwłaszcza tych
najuboższych. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać wpłaty, zapytaj o ulotkę Fundacji
w Twojej Komisji Zakładowej albo najbliższym Biurze Terenowym Zarządu
Regionu. Możesz też skontaktować się z Biurem Fundacji, które mieści się
w Katowicach, przy ul. Floriana 7 (tel. 032 253 91 41).

W karykaturze s³ów
Dowcip retro
By³o siermiê¿ne lato 1980 r. W Moskwie
odbywa³y siê kad³ubowe Igrzyska Olim-
pijskie. W tym czasie mo¿na by³o w auto-
busach i tramwajach us³yszeæ taki oto
dowcip:
- S³ysza³eœ? Mamy z³oty medal olimpijski
w zapasach!
- Niemo¿liwe, kto ten medal zdoby³?
- Gierek. Po³o¿y³ Polskê na ³opatki ...

Podobno autentyczne
Spotka³o siê dwóch rosyjskich nowobogac-
kich - kolekcjonerów sztuki.
- S³ysza³em - mówi pierwszy - ¿e na au-
kcji w Londynie kupi³eœ obraz Picassa?
- Owszem ... Chcia³em kupiæ obraz Ru-
bensa, ale by³ taki jakiœ stary i popêkany.

Og³oszenia matrymonialne
Polityk bez przesz³oœci pozna pani¹ z bo-
gat¹ przesz³oœci¹, najlepiej ZMS-owsk¹.
Moje hobby to sentymentalne wspomnie-
nia sprzed lat. Powspominajmy razem!

***
Stary UB-ek, marz¹cy o spokojnej staro-
œci pilnie pozna dobrego adwokata. Wiek
i p³eæ obojêtna. Oferty (tylko powa¿ne)
kierowaæ na areszt œledczy.

***

By³y komendant oddzia³u ZOMO (kiedyœ
przystojny) pilnie pozna pani¹ z Ameryki
Po³udniowej, Kuby lub Izraela. Ma³¿eñ-
stwo niewykluczone. W Polsce robi siê
duszno...

***
Pilnie poszukuj¹ ojca dla mojego najm³od-
szego dziecka. Cz³onkowie "Samoobro-
ny" wykluczeni. Oferty kierowaæ pod
www.aneta.pl

Us³yszane w autobusie
- Jaka jest ró¿nica pomiêdzy adwokatem
dobrym a adwokatem znakomitym?
- ???
- Adwokat dobry zna prawo, a adwokat
znakomity zna sêdziów.

Horoskop na II kwarta³
BARAN - Za tysi¹c haruje
I siê nie buntuje.

LEW - Ryczeæ sobie mo¿e,
Co mu to pomo¿e?

RAK - Ani "nie", ani "tak"
Oto ci jest ca³y Rak.

PK


