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W numerze:Mistrz świata w boksie z „S”?

Tego jeszcze nie było! 26 maja w katowickim Spodku odbędzie się gala
bokserska, której główną atrakcją będzie pojedynek Krzysztofa „Diablo”
Włodarczyka ze Stevem „USS” Cunninghamem. Ale wcześniej o tytuł
młodzieżowego mistrza świata walczyć będzie Damian Jonak - członek
„Solidarności” w kopalni „Sośnica-Makoszowy”.

Odszedł
Zdzisław Zwoźniak

2 maja 2007 r. od-
szedł od nas Zdzi-
sław Zwoźniak -
wybitny pisarz i
dziennikarz. Autor
„Zeszytów Histo-
rycznych Śląsko-
Dąbrowskiej Soli-

darności”. Człowiek wielkiego umysłu,
a przy tym niezwykle skromny, który
znaczną część swojego życia poświęcił
na działalność opozycyjną i walkę o wol-
ną Polskę.

Czytaj na stronie 5

Święta
bez handlu?

Sekcja Krajo-
wa Pracowni-
ków Handlu
NSZZ "Soli-
darność" uwa-
ża takie roz-
wiązanie za
połowiczne,

ale "idące w dobrym kierunku". W Sejmie
odbyło się już pierwsze czytanie projektu.
- Mamy nadzieję, że nowelizacja Kodek-
su pracy zostanie szybko uchwalona i
kolejne święta pracownicy handlu będą
mogli spędzić w rodzinnym gronie, cie-
sząc się wywalczoną wolnością - mówi
przewodniczący SKPH "S", Alfred Bu-
jara.

Czytaj na stronie 6

Protestują przeciwko
„Leopardom”
Na łamach angielskiej specjalistycznej
gazety wojskowej JDW polski minister
obrony narodowej Aleksander Szczygło

oświadczył, że kierowany przez niego
resort zainteresowany jest zakupem ko-
lejnych niemieckich czołgów marki "Le-
opard".
Gdy ta informacja dotarła do gliwickich
Zakładów  Zbrojeniowych "Bumar-Łabę-
dy"- w firmie zawrzało.

Czytaj na stronie 6



Dwa lata temu Trybunał rozpatrywał tą samą formułę

prawną „za zgodą prezesa” i wtedy nie kwestionował kon-

stytucyjności tego zapisu, że (teczki) są udostępniane do ce-

lów naukowych za zgodą prezesa. Po dwóch latach nagle

okazało się, że to jest niekonstytucyjne. To ja się pytam, jak

to jest, że dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny uważa ten

sam zapis za zgodny z Konstytucją, a po dwóch latach za

niezgodny. No niestety emocje wzięły górę także i po stronie

Trybunału.

Antoni Dudek, doradca prezesa IPN w Radiu Zet (14 maja 2007 r.)

RÓ¯NOŒCI2 Nr 19 (604) • 15 maja 2007 r.

Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

19 maja zorganizowana zostanie I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Górniczej. Piel-
grzymka odbędzie w 39 rocznicę koronacji figury dla uczczenia ks. prałata
G. Augustyniaka - twórcy Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich.

Program:
1715 - spotkanie przed Sanktuarium
1730 - wykład ks. dr hab. M. Dudy z Papieskiej Akademii Teologicznej na

temat duszpasterskiej działalności ks. G. Augustyniaka
1800 - uroczysta Msza św. odpustowa celebrowana przez ks. bp. Adama

Śmigielskiego.
Inicjatorem Pielgrzymki jest MOZ NSZZ "Solidarność" Koksowni Przy-

jaźń.
Jak co roku mężczyźni pielgrzymować będą też do Piekar Śl. Tradycyjna

pielgrzymka do piekarskiego Sanktuarium odbędzie się w ostatnią niedzie-
lę maja.

Mężczyźni pielgrzymują

BT Tarnowskie Góry
Tarnogórska "S" organizuje wy-

cieczki:
- od 1 do 3 czerwca do Rajczy - in-

formacji udziela Anna Tobor z KZ
NSZZ "S" ZUS, nr.tel. 032
39332215

- od 21 lipca do 14 sierpnia do Hisz-
panii i Portugalii - informacji udzie-
la Barbara Panczocha z KM
NSZZ "S" Oświata Ziemii Tarno-
górskiej nr. tel. 0501779460.

***
2 maja mieszkańcy Krupskiego

Młyna bawili się na wielkiej majów-
ce, zorganizowane przez "Solidarność"
NITROERG S.A. Wśród licznych
atrakcji był m.in.: spływ kajakowy na
Małej Panwi, mecz "Solidarności" z
kadrą kierowniczą o puchar Prezesa
firmy, w którym "S" zwyciężyła 4:2
oraz koncert zakładowej orkiestry dę-
tej. O godz. 15 rozpoczęły się pokazy
m.in. motocykli-ścigaczy, czoperów i
samochodów militarnych oraz paralot-
ni. W tym czasie najmłodsi mieszkań-
cy miasta  bezpłatnie korzstali z qu-
adów, trampoliny i zamku do skaka-
nia, a w Amfiteatrze wzięli udział w
licznych grach i zabawach. Na estra-
dzie wystąpiła m.in grupa taneczna
"Bunce" z Miasteczka Śląskiego i Ka-
baret Gwary Śląskiej oraz zespół So-
und Combo.

***
Dziękujemy!
Rodzice Tomka wraz "Solidarno-

ścią" NITROERG S.A. dziękują
wszystkim Komisjom NSZZ "S" oraz
osobom, które rozumieją potrzeby
osób niepełnosprawnych za wsparcie,
jakim obdarzyli Tomka.
Serdeczne Bóg Zapłać

***
MKZ NSZZ "S" Wojewódzkiego

Pogotowia Ratunkowego w Katowi-

Kopalnie przyjmą tylu młodych
górników, ilu odejdzie na emerytu-
ry - dowiedziała się "Gazeta". Po raz
pierwszy od lat spółki węglowe nie
będą musiały pytać Warszawy o zgo-
dę na przyjęcie nowych ludzi.

Już teraz w kopalniach trwają
przyjęcia, ale wszystko wskazuje na
to, że w tym roku będzie ich jeszcze
więcej. Rząd zgodził się ostatnio na
wprowadzenie nowych zasad zatrud-
niania górników. Do tej pory na przy-
jęcia do kopalń za każdym razem
musiało zgodzić się Ministerstwo
Gospodarki. Teraz decydować mają
tylko i wyłącznie szefowie spółek
węglowych, a list z nowo przyjęty-
mi pracownikami nie trzeba będzie
już wysyłać do Warszawy. Pomysł
popiera Krzysztof Tchórzewski, wi-
ceminister gospodarki odpowie-
dzialny za górnictwo. - Chcemy, aby
był chłop za chłopa, czyli do kopalń
przyjdzie tylu młodych, ilu górników
odejdzie na emerytury - mówi Do-
minik Kolorz, szef górniczej "Soli-
darności".

To oznacza, że sama tylko Kom-
pania Węglowa musiałaby przyjąć w
tym roku prawie 3 tys. nowych lu-
dzi. Czy to możliwe? Oficjalnie spół-
ka chce zatrudnić niewiele ponad
tysiąc osób, z czego większość mają
stanowić absolwenci szkół górni-
czych. Ale zdaniem związkowców
to o wiele za mało.

- Wszyscy widzą, że na dole bra-
kuje rąk do pracy, ale do tej pory to
sami dyrektorzy kopalń blokowali
przyjęcia. Nie chcieli podpaść sze-
fom Kompanii Węglowej, więc spe-
cjalnie zaniżali zapotrzebowanie.
Teraz to się skończy - mówi Kolorz.

Zbigniew Madej, rzecznik Kom-
panii Węglowej, przyznaje, że ko-
palnie potrzebują rąk do pracy. Jed-

nak decyzję o masowych przyjęciach
wstrzymuje na razie sytuacja kopalń,
gdzie kończą się pokłady węgla. Nie-
długo przestaną fedrować kopalnie
Polska-Wirek w Rudzie Śląskiej i
Silesia w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Nie wiadomo też, czy silne
wstrząsy nie zagrożą istnieniu kopal-
ni Anna-Rydułtowy. W każdym z
tych zakładów pracuje po kilka ty-
sięcy ludzi. - Tym górnikom będzie-
my musieli zapewnić pracę w innych
kopalniach - przypomina Madej.

Przyjęcia nowych ludzi są jednak
przesądzone, a to oznacza, że cięż-
kie czasy czekają firmy zewnętrzne
wykonujące dziś usługi dla górnic-
twa. Okazuje się, że kopalnie nie tyl-
ko wynajmują ochroniarzy czy pra-
cowników stołówek, ale nawet gór-
ników dołowych. Teraz w ich miej-
sce mają pojawić się górnicy zatrud-
nieni przez kopalnie. - Przez pierw-
szych pięć lat nowy pracownik ko-
palni jest tańszy niż ten zatrudniony
przez spółkę zewnętrzną - przekonu-
je Kolorz.

Tymczasem górnictwo to wciąż
bardzo atrakcyjny pracodawca. Do
pracy w kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej zgłosiło się ostat-
nio 7191 osób. Na jedno górnicze
miejsce przypadło 4,7 kandydata.
Trwają właśnie przyjęcia tych, któ-
rzy przebrnęli szczęśliwie przez sito
rekrutacyjne - przeszli badania psy-
chotechniczne, mają mniej niż 35 lat
i wykształcenie górnicze, mecha-
niczne lub elektryczne. Choć na po-
czątek nowy górnik może liczyć tyl-
ko na nieco ponad 1,3 tys. zł pensji,
to z biegiem lat jego wynagrodzenie
rośnie. Obecnie średnia płaca w JSW
to ponad 4 tys. zł brutto, do tego do-
chodzi jednorazowa premia z zy-
sków.

25...
... lat temu, 12 maja 1982 roku, zapadł wyrok przed sądem wojskowym

w Katowicach, który uniewinniał siedmiu górników od odpowiedzialno-
ści karnej za strajk okupacyjny w kopalni "Piast".

To był najdłuższy protest stanu wojennego. Przez dwa tygodnie pod
ziemią strajkowało około dwóch tysięcy pracowników. Po zakończeniu
strajku, wbrew ustaleniom, jego przywódcy zostali aresztowani. Prokura-
tor wojskowy żądał dla nich kar od 15 do 10 lat pozbawienia wolności.

Nikt nie przewidywał uniewinnia. Trzy miesiące wcześniej za uczest-
nictwo w strajku w kopalni "Wujek" górnicy skazani zostali na 3-4 lata.

Wyrok wydał Józef Medyk, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spo-
czynku. Przez 3 godziny czytał uzasadnienie wyroku umarzającego po-
stępowanie karne bądź uniewinniające oskarżonych, albowiem nie podle-
gają oni orzecznictwu sądu wojskowego. Po pierwsze dlatego, że decyzje
dotyczące strajku okupacyjnego podejmowała spontanicznie cała załoga,
a po drugie - każdy mógł opuścić poziom 650. Komitet strajkowy nie
istniał, a na odmienne zeznania świadków wpływ mógł mieć fakt, że wie-
lu z nich po strajku zostało zwolnionych z pracy i musieli pisać podania o
ponowne przyjęcie. Bali się o swój los.

Jedyne co można było przypisać oskarżonym to świadomy udział w
strajku, co w świetle przepisów było wykroczeniem i nie podlegało jurys-
dykcji sądów wojskowych.

Górnicy wolnością cieszyli się niedługo. W ciągu kilku godzin wszy-
scy zostali internowani. Pięciu spośród nich wyemigrowało potem do USA.

cach i Zarządu Dróg Powiatowych w
Tarnowskich Górach zaprasza do od-
wiedzenia swojej strony internetowej:
www.mkz-solidarnosc.pl

BT Jaworzno
Związki zawodowe funkcjonujące

w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej w Jaworznie rozpoczęły spór
zbiorowy z pracodawcą. Przedmiotem
sporu są podwyżki płac dla pracowni-
ków. Prowadzone do tej pory negocja-
cje nie przyniosły satysfakcjonujących
rozwiązań, a zatem rozpoczęły proce-
durę przygotowań do mediacji.

***
Na ostatnim spotkaniu Terenowej

Sekcji Problemowej NSZZ "S" Mia-
sta Jaworzno związkowcy zapoznali
się z ofertami towarzystw ubezpiecze-
niowych, które są zainteresowane
ubezpieczeniem członków "S".

BT Zawiercie
Już drugi miesiąc z rzędu dyrekcja

Przędzalni Zawiercie SA nie przeka-
zało na konto zakładowej "Solidarno-
ści" związkowych składek, choć te
zostały potrącone pracownikom za-
równo przy marcowej, jak i kwietnio-
wej wypłacie.

- To normalny rabunek w biały dzień
- stwierdza Małgorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - Nie może
być zgody na okradanie pracowników.
Cała sprawa zgłoszona zostanie do pro-
kuratury.

Znikające składki, to po drastycznie
zmniejszonej od lutego premii kolej-
ne sięgnięcie spółki do kieszeni zało-
gi. Już 80 pracowników przędzalni, w
tym 30 związkowców "Solidarności"
zwrotu bezzasadnie obciętej premii do-
maga się w sądzie.

(zaw)

Na grubie będzie chłop

za chłopa
(Gazeta Wyborcza, Tomasz Głogowski, 11 maja 2007 r.)

10 maja (Polska). Przez dwie go-
dziny strajkowali lekarze. Według
szacunków Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy, w
całym kraju protestowali medycy
z 300 placówek ochrony zdrowia.
W czasie strajku lekarze nie prze-
prowadzali planowanych zabie-
gów. OZZL domaga się podwyżek
płac - do 5 tys. zł brutto dla lekarzy
bez specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto
dla lekarzy ze specjalizacją. Zwią-
zek uważa, że przyznane lekarzom
w ub. roku 30- procentowe pod-
wyżki nie spowodowały znaczące-
go wzrostu płac lekarzy i nadal za-
rabiają oni zbyt mało. Według mi-
nistra zdrowia Zbigniewa Religi,
podwyżki dla lekarzy w tym roku
są niemożliwe.

***
10 maja (Warszawa). Irena Sen-

dler i Wiesław Chrzanowski to
nowi członkowie Kapituły Orderu
Orła Białego. Zasiądą w niej obok
Andrzeja Gwiazdy. Wielkim Mi-
strzem Kapituły jest za każdym ra-
zem urzędujący prezydent. Z człon-
kostwa w Kapitule zrezygnował na-
tomiast prof. Władysław Barto-

szewski. Wcześniej, z powodu nie-
złożenia oświadczeń lustracyjnych,
miejsce w niej utracili Bronisław

Geremek i Tadeusz Mazowiecki.
***

11 maja (Warszawa). Trybunał
Konstytucyjny zakwestionował
dużą część ustawy lustracyjnej. TK
wyłączył spod lustracji: ogół dzien-
nikarzy (poza szefami mediów pu-
blicznych), ogół naukowców (poza
zajmującymi stanowiska kierowni-
cze w uczelniach publicznych), dy-
rektorów szkół niepublicznych,
szefów spółek medialnych i kon-
cesjonariuszy medialnych, dorad-
ców podatkowych, biegłych rewi-
dentów, szefów spółek giełdowych
oraz szefów związków sporto-
wych. Osoby te nie będą już pod-
legać lustracji, a oświadczenia lu-
stracyjne, jeśli złożyli, muszą być
im zwrócone. TK za niekonstytu-
cyjne uznał m. in. sankcję w posta-
ci utraty mandatu za niezłożenie
oświadczenia przez osobę wybra-
ną w wyborach powszechnych i
będącą w trakcie kadencji oraz
wzór załącznika do oświadczenia
lustracyjnego gdzie wymieniano
poszczególne kategorie współpra-
cy ze służbami PRL, do których
dana osoba miała się przyznawać,
ale ich nie definiowano. Dziewię-
cioro sędziów z 11-osobowego
składu TK zgłosiło zdania odręb-
ne.

***
11 maja (Ruda Śląska). Po dwóch
dniach pracy eksperci zakończyli
zbieranie materiałów w ramach wi-
zji lokalnej rejonu ubiegłorocznej
katastrofy w kopalni "Halemba" w
Rudzie Śląskiej. Teraz zajmą się
analizą rezultatów obserwacji i ba-
dań zabranych stamtąd próbek i
urządzeń, by ostatecznie wyjaśnić
wątpliwości związane z okoliczno-
ściami tragedii.

***
14 maja (Rzym). Benedykt XVI

zakończył sześciodniową podróż do
Brazylii. W trakcie pielgrzymki pa-
pież przemierzył 19 tysięcy kilome-
trów, odprawił dwie msze dla kil-
kuset tysięcy ludzi, wygłosił kilka-
naście bardzo długich przemówień.
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Gala Boksu Zawodowego

Katowicki Spodek, 26 maja 2007 r.

19.30 - rozpoczęcie imprezy, występ muzyczny oraz pokazy walk
amatorskich i zawodowych,

21.30 - Artur Binkowski (Polska/Kanada) - Richard Bango (Nige-
ria) - waga ciężka,

22.00 - Damian Jonak (Polska) - Michael Schubov (Rosja/Niem-
cy) - walka o Młodzieżowe Mistrzostwo Mistrza Świata Fe-
deracji WBC w wadze junior-średniej,

22.30 - Rafał Jackiewicz (Polska) - Joel Mayo (Chile) - walka o
tytuł Mistrza Świata Federacji IBC w wadze junior-półśred-
niej,

23.00 - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (Polska) - Steve "USS"
Cunningham (USA) - walka o Mistrzostwo Świata organi-
zacji IBF w wadze junior średniej.

Mistrz świata w boksie z „S”?

- Po raz pierwszy zdarzy się, że

o mistrzostwo świata w boksie

walczyć będzie członek "Soli-

darności"...

To prawda - jestem członkiem "So-
lidarności". Przez lata amatorsko
boksowałem w klubach górni-
czych. Byłem wtedy pracownikiem
kopalni "Makoszowy". Normalnie
zjeżdżałem do pracy na dół, oczy-
wiście byłem traktowany nieco
bardziej ulgowo. Na kopalni każ-
dy należy do jakiegoś związku,
ja wybrałem "Solidarność". Te-
raz już nie pracuję, ale składki
płacę dalej.
- W zbliżającej się walce po-

czątkowo twoim przeciwni-

kiem miał być Francuz Mehdi

Nekaies. W ostatniej chwili

zmieniono go na Rosjanina

Michaela Schubova. Co o nim

wiesz?

Oglądałem jego walki na wideo i
muszę przyznać, że zrobił na mnie
duże wrażenie. Zresztą dziesięć
zwycięstw, które odniósł, w tym
trzy nokauty, to nie przypadek.
- Walczysz o tytuł młodzieżowe-

go mistrza świata federacji

WBC. To mocna federacja?

Jedna z trzech najmocniejszych,
najstarsza i najbardziej prestiżowa.
W mojej wadze w federacji WBC
jest teraz wakat na fotelu młodzie-
żowego mistrza świata. Poprzedni
czempion zbyt długo nie walczył i
stracił tytuł. Będzie mógł go odzy-
skać po walce ze zwycięzcą poje-
dynku w Spodku, czyli mam na-
dzieje ze mną.
- Mistrzostwo świata to brzmi

bardzo dumnie. Ale pojawia

się jednak słowo "młodzieżo-

we". Tego tytułu nie można

chyba porównywać z "doro-

słym" mistrzostwem?

Oczywiście. U "mło-
dzieżowców" jest
ograniczenie do
24 roku życia.
Ale od czegoś
trzeba zacząć.

W zawodowym boksie walczę 15
miesięcy i ta szansa jest dla mnie
wielkim sukcesem. To wstęp do
dalszej kariery. Może za rok, dwa
będę walczył o poważniejsze rze-
czy. Póki co trzeba spotykać się z
coraz lepszymi rywalami, popra-

Najważniejszą walką wieczoru będzie pojedynek Krzysztofa "Dia-
blo" Włodarczyka z Amerykaninem Stevem "USS" Cunningha-
mem. Ich ostatni pojedynek o tytuł Mistrza Świata Organizacji IBF
w wadze junior ciężkiej zakończył się zwycięstwem Włodarczyka.
Polak zapowiada twardą walkę w obronie tytułu. Cunnigham odgra-
ża się, że odbierze pas Polakowi i zrewanżuje się za listopadową po-
rażkę. Obaj bokserzy traktują ten pojedynek niezwykle prestiżowo.
Zarówno dla "Diablo" jak i dla Amerykanina zwycięstwo będzie ozna-
czać przepustkę do walk o naprawdę wielkie pieniądze.

Z Damianem Jonakiem, który 26 maja w katowickim Spodku

będzie walczyć o młodzieżowe mistrzostwo świata federacji

WBC w kategorii junior-średniej rozmawia Wojciech Gumułka

Składki płacę dalej
wiać swój bilans walk, piąć się w
rankingu. Po tej walce już będę ofi-
cjalnie klasyfikowany. Muszę po
prostu wykorzystywać kolejne
szanse, które przede mną staną
- Opłaca się być zawodowym

bokserem?

Na razie moje zarobki nie są w
ogóle porównywalne z pieniędzmi
znanych bokserów amerykańskich.
Na to trzeba dopiero zapracować -
mieć wyniki, osobowość, walczyć

w walkach o największej oglądal-
ności.

- Jak przebiegają przygoto-

wania do pojedynku?

Jestem już po obozie w Za-
kopanem. Tam przede
wszystkim przygotowywa-
łem się pod względem siło-
wym i wytrzymałościowym.
Przed samą walką będę tre-
nował w Szczyrku. Wtedy

skoncentruję się na doskonale-
niu szybkości i techniki. Będzie

też więcej sparingów.
- Kto jest twoim idolem sporto-

wym?

Oskar de la Hoya - to ta sama,
co moja kategoria wagowa.
Wprawdzie Oskar przegrał ostat-
ni pojedynek z Floydem Maywe-
atherem Jr, ale uważam, że nie-
słusznie. Walka była wyrównana,
a de la Hoja był aktywniejszy, za-
dał więcej ciosów. Sędziowie po-

traktowali go niesprawiedliwie.
- Cele na przyszłość?

Zawodowe mistrzostwo świata!.
Oczywiście w federacji WBC.
Muszę tylko zabrać je Floydowi!
- Dziekuję za rozmowę.

Jeśli Damian Jonak wygra swoją walkę i zo-
stanie mistrzem świata, będzie to chyba naj-
większy sportowy sukces "Solidarności". Ale,
oczywiście nie jedyny. Z "Solidarnością" jest
związany siatkarski klub Jastrzębski Węgiel -
prezesem po raz kolejny walczącej o mistrzo-
stwo kraju drużyny jest Sławomir Kozłow-
ski, szef "Solidarności" w KWK Borynia.
Również żużel jest sportem "związkowym" -
do "S" należy znany zawodnik Adam Pawli-
czek, trenerem RKM Rybnik jest Mirosław
Korbel, również członek Związku. Co cieka-
we, klubowi z Rybnika jeszcze kilka lat temu
prezesował Dominik Kolorz, szef Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamiennego.

Solidarność jest również współorganizato-
rem wielu sportowych imprez. Do najważniej-
szych należy zaliczyć Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków.
Związek w wielu miastach organizuje też sze-
reg imprez biegowych. Członkiem "S" i pra-
cownikiem Zarządu Regionu Gdańskiego jest
Kazimierz Zimny - medalista IO w Rzymie i
Mistrzostw Europy.

Wszystkie komisje zakładowe oraz członków "Solidarności" za-
chęcamy do zakupu biletów na galę. Cena już od 35 zł! Szczegóły
u Józefa Wiśniowskiego - Skarbnika Zarządu Regionu, tel. 032 253-
91-80 i 0605 301 775.
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Pusta, zaplombowana hala i
ogromny żal pracowników -
tylko tyle zostało po spółce,
która w najlepszych czasach
zatrudniała nawet 1600 osób.

Trzebińska "Grevita-Konfex"
produkująca odzież ochronną m.in.

dla Straży Granicznej postawiona
została w stan upadłości. Syndyk
rozpoczął już wyprzedaż majątku,
pod młotek poszły pierwsze ma-
szyny.

- Ciężko patrzeć na ten opusto-
szały budynek, w którym kiedyś

tętniło życie - wspominają Ewa Jeż
i Bogumiła Głuch z zakładowej
"Solidarności".

Jednak - paradoksalnie - ogłosze-
nie upadłości było jedynym roz-
wiązaniem dla spółki, która od lat
tonęła w długach. Dramat ponad
150 szwaczek trwał wiele miesię-

cy. Niewielkie raty zamiast wyna-
grodzeń, zaległości w ZUS-ie i
Urzędzie Skarbowym były stan-
dardem zarządzania tą spółką.
Ostatni prezes Krzysztof Płonow-
ski nawet w Trzebini się nie poja-
wiał. Zdaniem związkowców, o

Lekarze z Zakładu Pulmmono-
logii w Tarnowskich Górach
nie przystąpią do ogólnopol-
skiej akcji strajkowej lekarzy,
bo wysokość ich wynagrodzeń
nie odbiega od postulowanej
przez Związek Zawodowy Le-
karzy.

A jeszcze kilka lat temu sytuacja
w szpitalu zatrudniającym 67 osób
była katastrofalna.

Gdy przed trzema laty nowy
dyrektor przejmował placów-
kę, szpital miał sporo długów.
Personel otrzymywał żenują-
co niskie wynagrodzenia.
Wszystkie zakładowe regula-
miny tworzone były pod po-
przednią dyrekcję. Dyrektor
od razu zorganizował spotka-
nie ze związkami zawodowy-
mi.

- Oznajmił, że, gdy pozna
sytuację finansową szpitala,
postara się spełnić żądania
pracownicze. Zmienił wszyst-
kie regulaminy na korzyść za-
trudnionych, którym wkrótce
podwyższył płace. W szpita-
lu nastąpiła rewolucja, rozbu-
dowa, inwestycje. Znacznie
poprawiła się sytuacja ekono-
miczna - mówi przewodniczący za-
kładowej "Solidarności" Jacek Sza-
rek.

Obecnie placówka finansowo
plasuje się na pierwszym miejscu
wśród wszystkich szpitali chorób
płuc w województwie. Zakład w

każdym miesiącu osiąga spore zy-
ski, które inwestuje przede wszyst-
kim w personel, bo dyrektor kieru-
je się zasadą, że szpital - to ludzie.
Szpital jako jedyny na Śląsku utrzy-
mał urlopy zdrowotne dla zatrud-
nionych.

- Sytuacja ekonomiczna jest na
tyle dobra, że opłacamy studia pra-
cowników, którzy jednocześnie
mogą korzystać z urlopów szkol-

nych. Organizujemy cykliczne szko-
lenia w atrakcyjnych miejscowo-
ściach. - mówi zarządzający placów-
ką Michał Ekkert, legitymujący się
dyplomami lekarza i menadżera -
Finansujemy kolonie dla dzieci, ko-
rzystając z ofert działającej przy ZR

Regionalny Sekretariat Ochro-
ny Zdrowia NSZZ „S” nie bie-
rze udziału w proteście orga-
nizowanym przez Związek
Zawodowy Lekarzy.

Związkowcy "S" uważają, że nie
można występować w interesie tylko
jednej grupy zawodowej pracowni-
ków sektora. Oczekują, że strona rzą-
dowa przedstawi zatrudnionym w
ochronie zdrowia konkretne rozwią-
zania systemowe mające na celu po-
lepszenie warunków płacowych.

Komisja Zakładowa NSZZ "Soli-
darność" Szpitala Specjalistycznego
w Dąbrowie Górniczej jest jedyną or-
ganizacją związkową na Śląsku, któ-
ra rozpoczęła procedury sporu zbio-
rowego z pracodawcą. Przedmiotem
sporu są niezrealizowane żądania pła-
cowe. W trakcie negocjacji z dyrek-
cją związkowcy wciąż argumentują,
że placówka znajduje się w dobrej
kondycji finansowej i dlatego wszy-
scy zatrudnieni powinni jeszcze w
tym roku otrzymać podwyżki wyna-
grodzeń o 20 proc. Jednak pracodaw-
ca uznaje, że spełnienie związkowych
postulatów nie jest możliwe i wciąż
wskazuje na brak rozwiązań systemo-

wych, które pozwoliłyby na zwięk-
szenie kosztów finansowych placów-
ki z tytułu świadczonych przez nią
usług medycznych.

- Na razie nie planujemy żadnych
form protestu. Teraz przygotowuje-
my się do mediacji - informuje prze-
wodnicząca zakładowej "S" Elżbie-
ta Żuchowicz - Liczymy na to, że bez
strajkowania uda się nam rozwiązać
problem podwyżek wynagrodzeń. O
przebiegu kolejnych negocjacji na
bieżąco informujemy Radę Społecz-
ną szpitala i przedstawicieli Wydzia-
łu Zdrowia Urzędu Miasta. Sprawą
zainteresowaliśmy również wicepre-
zydenta Dąbrowy Górniczej Iwonę
Krupę.

Związkowcy z dąbrowskiego szpi-
tala podkreślają, że obowiązująca od
2000 roku ustawa o negocjacyjnym
systemie kształtowania płac powin-
na obligować pracodawcę do opraco-
wywania planów rzeczowo-finanso-
wych z uwzględnieniem ewentual-
nych podwyżek płac dla pracowni-
ków. Wskazują, że do tej pory dyrek-
cja, przygotowując plany, nigdy nie
brała pod uwagę polepszenia sytuacji
płacowej pracowników.

Beata Gajdziszewska

Ten szpital nie zastrajkuje

Przygotowują się
do mediacji

Śląsko-Dąbrowskiego Fundacji im.
G. Kolosy. Pracownicy bardzo czę-
sto dostają bony towarowe. Do wy-
nagrodzeń, prawie w każdym mie-
siącu otrzymują dyrektorskie premie.
Właśnie jesteśmy po rozmowach ze
związkami zawodowymi, z którymi
ustaliliśmy wysokość kolejnych pod-
wyżek. Jednocześnie wciąż rozbudo-
wujemy placówkę i inwestujemy w
najnowszy sprzęt. Pacjenci są bardzo

zadowoleni z jakości na-
szych usług.

W szpitalu utworzony zo-
stał drugi pod względem
wielkości w Polsce ośrodek
domowego leczenia tlenem,
dysponujący 200. koncentra-
torami tlenu. Każdy z nich
kosztuje kilka tysięcy zł. Te
urządzenia ratujące życie w
przypadku ataków duszno-
ści, pacjenci wypożyczają
bezpłatnie. Od ub. roku w za-
kładzie funkcjonuje najwięk-
szy w województwie ośro-
dek diagnostyki chrapania.
W ciągu niespełna 2. lat pla-
cówka uzyskała 5 certyfika-
tów jakości ISO, w tym cer-
tyfikat za dbałość o bezpie-
czeństwo pracy.

- Długi szpitali wynikają
ze złego zarządzania. My mieliśmy
szczęście, że trafiliśmy na menadże-
ra, dla którego dobra współpraca ze
związkami jest szalenie istotna -
podkreśla J. Szarek

Beata Gajdziszewska

Polowanie

na przewodniczącą

w Porębie
Wyraźnego pecha do preze-
sów ma od lat FUM Poręba. Nie
dość, że zmieniają się co kil-
kanaście miesięcy, to albo za-
wierają skrajnie niekorzystne
kontrakty, albo ignorują pra-
cowników, ale zawsze dopro-
wadzają fabrykę na skraj ban-
kructwa. Obecny szef zarządu
za swój główny cel uznał wal-
kę z Mirosławą Juńczyk, prze-
wodniczącą „Solidarności”
FUM Poręba.

Spór rozpoczął się od nowego re-
gulaminu premiowania. Miał być
skonsultowany ze związkami zawo-
dowymi, ale prezes postanowił
wcześniej... zapoznać z nim załogę.
Gdy "Solidarność" upomniała się o
osoby, które na nowych regulacjach
tracili, szef zarządu ruszył do kontr-
ataku - zorganizował spotkanie z
pracownikami biurowo-administra-
cyjnymi, podczas którego nie zosta-
wił przysłowiowej "suchej nitki" na
związkowcach w ogólności, a Mi-
rosławie Juńczyk w szczególności.
Twierdzi też, że szefowa zakłado-
wej "S" bezprawnie zasiada w Ra-
dzie Nadzorczej.

- Powołał się na zakaz łączenia
funkcji obowiązujących w jednooso-
bowych spółkach Skarbu Państwa.
Tymczasem u nas Skarb Państwa jest
wprawdzie największym udziałow-

cem, ale nie jedynym - wyjaśnia Mi-
rosława Juńczyk.

Słowa prezesa wziął sobie do ser-
ca przewodniczący OPZZ w FUM
Poręba, który rozpoczął działania
mające doprowadzić do usunięcia
przewodniczącej "S" z Rady Nadzor-
czej.

- To wręcz niewyobrażalna dys-
pozycyjność wobec pracodawcy -
mówi Małgorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" w Zawierciu. -
I czarna niewdzięczność wobec Mi-
rosławy Juńczyk. Tylko jej staraniom
i determinacji załogi FUM Poręba
zawdzięczał 20 mln zł pomocy pu-
blicznej.

Prezes FUM uznał jednocześnie,
że firma wydaje za dużo pieniędzy
na etat przewodniczącej "S". Cho-
dziło o brak pisemnego wniosku w
sprawie ustalenia wysokości wyna-
grodzenia.

- Dzięki pomocy prawnej zawier-
ciańskiego Biura Terenowego
wszystkie dokumenty zostały uzu-
pełnione, ale pan prezes nadal uwa-
ża, że płaci mi za dużo - dodaje Mi-
rosława Juńczyk.

Bezpardonową nagonkę na swoją
osobę przewodnicząca przepłaciła
zdrowiem. Od miesiąca jest na zwol-
nieniu lekarskim. Związkowcy do-
dają, że i tak cud, iż nie skończyło
się zawałem.                           (zaw)

szyciu też nie miał pojęcia, zajmo-
wał się za to prowadzeniem hur-
towni piwa konopnego ... w War-
szawie. Liczne interwencje pra-
cowników w przeróżnych instytu-
cjach nie przynosiły rezultatów.
Dopiero syndyk listem poleconym
"ściągnął" Płonowskiego i wręczył
mu dyscyplinarne wypowiedzenie.

- To dzięki zdecydowanym dzia-
łaniom syndyka pracownice otrzy-
mały nareszcie świadectwa pracy i
część zaległych wynagrodzeń z
Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych - mówi Ewa
Jeż. - Wiele osób znalazło już nowe
zatrudnienie.

Związkowcy "S" podkreślają
też, że największą pomoc otrzyma-
li ze strony Śląsko-Dąbrowskiej
"Solidarności", która nagłośniła
skandal i przez wiele miesięcy
wspierała pracowników spółki.
Powołany został Zarząd Komisa-
ryczny, przeprowadzone wybory
do Komisji Zakładowej i ustano-
wiona Rada Pracowników.

Szwaczki dziwią się tylko, dla-
czego tą sprawą nie zajęła się pro-
kuratura, do której już rok temu
zgłosiły doniesienie o popełnieniu
przestępstwa przez pracodawcę.

Agnieszka Konieczny

Tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądała hala produkcyjna

„Grevita-Konfex” w likwidacji

- Opinie związkowców są dla mnie

 zawsze głosem doradczym

- mówi Michał Ekkert
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2 maja 2007 r. odszedł od nas
Zdzisław Zwoźniak - wybitny
pisarz i dziennikarz. Autor
„Zeszytów Historycznych Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści”. Człowiek wielkiego umy-
słu, a przy tym niezwykle
skromny, który znaczną część
swojego życia poświęcił na
działalność opozycyjną i wal-
kę o wolną Polskę.

Zdzisław Zwoź-
niak urodził się 5 lip-
ca 1930 r. w So-
snowcu. W latach
50. i 60. studiował
na Uniwersytecie
Wrocławskim, a na-
stępnie Jagielloń-
skim. Pracę dzienni-
karską rozpoczął w
"Tygodniu Katolic-
kim". Pracował w
"Panoramie" i "Go-
ściu Niedzielnym".
Od 1957 r. był człon-
kiem Stowarzysze-
nia Dziennikarzy
Polskich.

Do "Solidarności" należał od
września 1980 r. Pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ "S" przy Śląskim Wydawnic-
twie Prasowym RSW "Prasa-Książ-
ka-Ruch" w Katowicach. 10 grud-
nia 1981 r. został redaktorem na-
czelnym tygodnika "Solidarność Ja-
strzębie". Po wprowadzeniu stanu
wojennego trafił do aresztu. Prze-
bywał w KW MO w Katowicach, a
następnie w obozie dla internowa-
nych w Jastrzębiu-Szerokiej. Zwol-
niony został 10 maja 1982 r; po cięż-
kiej chorobie i operacji.

W latach 1985-89 redagował
dwumiesięcznik społeczno-kultu-
ralny "Jesteśmy", wydawany przy
współpracy z podziemną RKW i
Komitetem Kultury Niezależnej,
którego był przewodniczącym. W
1986 r. założył Oficynę Śląską. Kie-
rował nią do chwili rozwiązania w
1990 r. Do 1990 r. był także prze-
wodniczącym Tymczasowego Ko-
mitetu Koordynacyjnego Związ-
ków i Stowarzyszeń Twórczych w
Katowicach.

"Alchemia", "Kalendarze" i "Al-
ter ego dla każdego" - to znane po-
pularnonaukowe dzieła Zdzisława
Zwoźniaka, świadczące o jego

wszechstronnych zainteresowa-
niach.

W czasach opozycji pisał książki
wydawane w drugim obiegu "Re-
fleksje o wolności i kulturze", "Jak
rodziła się Solidarność - Region Ślą-
sko-Dąbrowski 1980-81". "Zbrod-
nie, o których nie wolno zapo-
mnieć" ukazały się pod pseudoni-
mem Aleksander Mirski. Wraz z
Włodzimierzem Kapczyńskim

wydał zbiór wierszy i piosenek sta-
nu wojennego  "... póki my żyjemy".

Red.

- Po przeanalizowaniu materia-
łu dowodowego można wycią-
gnąć tylko jeden wniosek.
W kopalni "Wujek" i "Manifest
Lipcowy" pluton ZOMO wyko-
nywał zadania plutonu egzeku-
cyjnego - mówił podczas roz-
prawy mecenas Janusz Marga-
siński oskarżyciel posiłkowy w
sprawie pacyfikacji kopalń
"Wujek" i "Manifest Lipcowy".

Zginęło wówczas 9 górników, a
kilkudziesięciu zostało rannych. -
Już w fazie przygotowywania tej
zbrodni przemyślano sposób ma-
taczenia, by umożliwić jej bezpo-
średnim sprawcom uniknięcie od-
powiedzialności.

Zdaniem oskarżycieli posiłko-
wych funkcjonariusze ZOMO, któ-
rzy strzelali do górników powinni
odpowiadać za zabójstwo. Matka
zamordowanego górnika Janina
Stawisińska podkreśliła, że ma na-
dzieję, iż w końcu zapadnie spra-
wiedliwy wyrok.

W trzecim procesie na ławie
oskarżonych zasiada 16 byłych
funkcjonariuszy ZOMO oraz były
wiceszef Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Katowi-

cach. Prokuratura Okręgowa w
Katowicach domaga się dla nich

najwyższych możliwych kar: od
2,5 do 15 lat pozbawienia wolno-

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidar-
ność” za skandaliczny uznał
błąd zawarty w historycznym
poradniku dla szkół, opraco-
wanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

W przyjętym w czwartek 10
maja stanowisku Zarząd Regionu

uznał, że brak wiedzy ministerial-
nych urzędników na temat faktycz-
nej liczby ofiar pacyfikacji kopal-
ni "Wujek" jest kompromitujący.
"Odbieramy to nie tylko jako przy-
kład lekceważenia poległych gór-
ników i ich rodzin, ale również jako
przykład zwyczajnej niekompeten-
cji urzędników MEN. Dlatego ape-
lujemy do Ministra Edukacji Na-

rodowej Romana Giertycha, aby
nad swoje spektakularne, ale czę-
sto mało efektywne działania
przedkładał zwykły, staranny nad-
zór nad pracownikami Minister-
stwa i realizowanymi przez nich
zadaniami" - głosi treść stanowi-
ska.

Przygotowany przez MEN "Pro-
gram wycieczek edukacyjnych dla

dzieci i młodzieży" dostępny jest
na stronie internetowej minister-
stwa. Zawiera projekt 30 bloków
tematycznych z historii Polski.
Katowice i kopalnia "Wujek" zna-
lazły się w bloku 25. pod nazwą
"Solidarność". Jak napisano w po-
radniku, znajduje się tam "pomnik
upamiętniający zbrodnię stanu
wojennego - militarnej pacyfikacji

strajku "Solidarności" i śmierci 8
górników zastrzelonych przez mi-
licję." Błąd wykryła we wtorek 8
maja katowicka Gazeta Wyborcza.
Informacja o tym, że pod "Wuj-
kiem" zginęło 8, a nie 9 górników,
przez kilka dni nie była w porad-
niku skorygowana.

wg

Zarząd Regionu krytykuje błąd MEN-u

Rzecznik Praw Obywatelskich
objął patronat nad kampanią
prowadzoną przez „Solidar-
ność” „Niskie płace barierą
wzrostu w Polsce”.

Jak napisał dr Janusz Kochanow-
ski w liście do przewodniczącego
"Solidarności" Janusza Śniadka, w
pełni popiera idee solidarności sta-
nowiące inspirację dla kampanii.
"Dostrzegam problem nasilającej się
emigracji młodych Polaków i jako
Rzecznik Praw Obywatelskich po-
dejmuję w tej sprawie wiele działań"
- napisał Janusz Kochanowski, wy-
rażając nadzieję, że dialog i współ-
praca między związkami zawodo-
wymi a rządem będzie dobrze słu-
żyć budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego.

Ogólnopolska Kampania Społecz-
na "Niskie płace barierą rozwoju
Polski", której inicjatorem jest NSZZ
Solidarność ma na celu poprawę
warunków płacowych pracowników.
Organizatorzy kampanii poprzez

działania edukacyjne chcą zwrócić
uwagę polskiej opinii publicznej na
fakt, iż niskie płace w Polsce przy-
czyniają się do braku rozwoju gospo-
darczego kraju oraz pogłębiają emi-
grację polskiej ludności. Eksperci

kampanii chcą również rozpocząć
publiczną debatę na temat przyczyn
różnic w zarobkach Polaków i Eu-
ropejczyków.                           Red.

Odszedł
Zdzisław Zwoźniak

Powinni odpowiadać
za zabójstwo

Od kilku tygodni działa strona internetowa Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" Kopalni Budryk.

Pod adresem www.solidarnoscbudryk.pl umieszczono najnowsze infor-
macje z życia kopalni i regionu. Są tam zdjęcia, a także filmy, np. z organi-
zowanych przez "S" masówek. - Mamy nadzieję, że w ten sposób łatwiej
nam będzie dotrzeć do wszystkich członków i sympatyków naszego Związ-
ku. - mówi przewodniczący zakładowej "S" Andrzej Powała.              red.

ści. Obrońcy natomiast chcą unie-
winnienia swoich klientów. Wyrok

w procesie może zapaść jeszcze w
maju.                                        Red.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach trwają mowy

końcowe w trzecim procesie przeciwko funkcjonariuszom

ZOMO, którzy w grudniu 1981 r. strzelali do strajkujących

górników w kopalniach „Wujek” i „Manifest Lipcowy”

Masówki w internecie

Rzecznik

patronuje kampanii
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W imieniu NSZZ "Solidarność" Oddziałowej Organizacji Związ-
kowej Carrefour Polska Sp. z o.o. Oddział VII Katowice dziękuję
związkowcom Śląsko-Dąbrowskiej "S", szczególnie: Robertowi
Odyjasowi, Alfredowi Bujarze, Grażynie Wyczyńskiej i Krzysz-
tofowi Krotkiewskiemu oraz wielu innym osobom, które pomogły
nam w utworzeniu organizacji związkowej.

Krzysztof Czaja

Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"

w Carrefour VII Katowice

Jest duża szansa, że mecze
Euro 2012 odbędą się na Ślą-
sku. Niestety, to tylko opinia
ankietowanych przez nas in-
ternautów.

Aż 70 proc. uczestniczących w
sondzie umieszczonej na naszej
stronie internetowej (www.solidar-
nosc-kat.pl) uważa, że nasz region
wciąż jeszcze liczy się w rozgryw-
ce o goszczenie najlepszych piłka-
rzy Starego Kontynentu. Więk-
szość internautów (51 proc.) jest
zdania, że aby to się stało, wystar-
czy solidna praca śląskich polity-
ków. Prawie co piąty kibic wolał-
by, żeby Stadion Śląski został zbu-
rzony, a zamiast niego piłkarzy go-
ściłby nowo wybudowany obiekt.
Również 19 proc. jest zdania, że
szansa była, ale została, niestety,

Posłowie PiS przygotowali
projekt nowelizacji Kodeksu
pracy, w którym proponują
ustanowienie zakazu handlu
w 12 dni świątecznych w
roku.

Art. 15010a Kodeksu pracy miał-
by brzmieć: "Praca w święta jest
zabroniona także wtedy, gdy świę-
to przypada w niedzielę". Jedno-
cześnie posłowie uznają za do-
puszczalną pracę w niedziele.

Sekcja Krajowa Pracowników
Handlu NSZZ "Solidarność" uwa-
ża takie rozwiązanie za połowicz-
ne, ale "idące w dobrym kierun-
ku". W Sejmie odbyło się już
pierwsze czytanie projektu.

- Mamy nadzieję, że noweliza-
cja Kodeksu pracy zostanie szyb-
ko uchwalona i kolejne święta pra-
cownicy handlu będą mogli spę-
dzić w rodzinnym gronie, ciesząc
się wywalczoną wolnością - mówi
przewodniczący SKPH "S", Al-
fred Bujara.

Przewodniczący podkreśla, że
związkowcy od wielu lat domaga-
ją się wprowadzenia zakazu han-
dlu we wszystkie niedziele oraz
święta narodowe i kościelne.

- Takie są oczekiwania pracow-
ników placówek handlowych - do-
daje Bujara. - Do takiej postawy
obligują nas również uchwały
podjęte przez Krajowy Zjazd De-
legatów i Sekcję Krajową Pracow-
ników Handlu.

Projekt krytukują kluby PO i
SLD oraz pracodawcy, którzy nie
wyobrażają sobie wolnych nie-

dziel i świąt w handlu. A. Bujara
podkreśla, że pracodawcy nasta-
wieni są na zysk "za wszelką
cenę", kosztem pracownika i wy-
znawanych przez niego wartości.

- 3 maja większość sklepów
wielkopowierzchniowych była
otwarta, mimo że nie pracowały
towarzyszące im galerie - mówi
przewodniczący.

Zakaz handlu w niedziele i
święta budzi sprzeciw pracodaw-
ców, a argument "że klienci bar-

dzo chętnie robią zakupy w te dni"
od lat jest niezmienny.

- To pewna kultura bycia. Lu-
dzie korzystają z oferty sieci wiel-
kopowierzchniowych, bo bardzo
często nie mają innej alternatywy
na spędzenie wolnego czasu - do-
daje Bujara. Zdaniem związkow-
ców praca w placówkach handlo-
wych w niedziele i święta budzi
w polskim społeczeństwie tak
wiele emocji, ponieważ brakuje
podstawowych regulacji praw-
nych.

- Rytm pracy i odpoczynku w
wielu europejskich krajach jest
budowany i respektowany od wie-
lu lat. Jest również chroniony od-
powiednimi ustawami - podkreśli-
li związkowcy w komunikacie
wydanym 1 maja br.

- Parlamentarzystom, którzy
będą głosowali nad zmianami w
Kodeksie pracy chciałbym więc
zadać pytanie: Kogo reprezentują
i czy są jeszcze Polakami? - kon-
kluduje Bujara.

Agnieszka Konieczny

Święta
bez handlu?

Politycy do roboty!

przegrana. Najmniej (11. proc.)
uważa, że takich możliwości nigdy
nie było.

Zapraszamy do kolejnej sondy.

Od kilku dni pytamy, co zrobić z
pomnikami radzieckich żołnierzy,
które jeszcze stoją w centrach pol-
skich miast.                              wg

Na łamach angielskiej specja-
listycznej gazety wojskowej
JDW polski minister obrony
narodowej Aleksander Szczy-
gło oświadczył, że kierowany
przez niego resort zaintereso-
wany jest zakupem kolejnych
niemieckich czołgów marki
„Leopard”.

Gdy ta informacja dotarła do gli-
wickich Zakładów  Zbrojeniowych
"Bumar-Łabędy"- w firmie za-
wrzało.

- Jesteśmy oburzeni, że na
potrzeby polskiej armii,
rząd ma zamiar kupować
stary sprzęt wojskowy,
którego chce się po-

zbyć inne państwo, gdy tymczasem
w naszym zakładzie produkujemy
czołgi najnowszej generacji. Prze-
cież takie działania pozostają w
konflikcie z interesem polskiego
przemysłu zbrojeniowego oraz z
przetargami na zakup uzbrojenia,
nie wspominając o tym, że pienią-

dze publiczne wydawane
są bezsensownie -

mówi przewod-
niczący zakła-

Ogłoszenie
Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ

„Solidarność” zatrudni na pół etatu studenta lub studentką.

Wymagana znajomość języka angielskiego. Telefon kontak-

towy 0 505 085 570.

Protestują przeciwko
„Leopardom”

Produkowany w Gliwicach czołg wyposażony jest m.in.

w klimatyzację i automatyczną skrzynię biegów.

Związkowcy „S” od wielu lat domagają się

wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele

oraz święta narodowe i kościelne

dowej "Solidarności" w "Bumar-
Łabędy" Zdzisław Goliszewski.

Przewodniczący wskazuje na
niekonsekwencję resortu, który
wymaga od polskich zakładów
zbrojeniowych, by produkowały na
potrzeby rodzimej armii i poszu-
kiwały rynków zbytu, a równocze-
śnie lekceważy produkowany w
Polsce wysokiej klasy sprzęt woj-
skowy.

A przecież  produkowane w Gli-
wicach czołgi wyposażone są
m.in. w klimatyzację, automa-

tyczną skrzynię biegów
oraz nowoczesne sys-
temy pomiarowe i na-

miarowe.
Z w i ą z k o w c y

"S" z gli-
wickich
z a k ł a -
d ó w
uznali,
że mini-
s t e r

obrony na-
rodowej dzia-

ła na szkodę
przemysłu zbro-

jeniowego. 16 maja w "Bu-
marze-Łabędy" odbędą się obra-
dy Sekcji Krajowej Przemysłu
Zbrojeniowego NSZZ "S", po któ-
rych zorganizowana zostanie kon-
ferencja prasowa.

- Chcemy zaprezentować dzien-
nikarzom porównanie techniczne
czołgu "Leopard" i naszego naj-
nowszego wyrobu, który znacznie
przewyższa parametrami stary nie-
miecki wóz, Przeciwko zakupowi
tych czołgów zamierzamy głośno
protestować - mówi Z. Goliszew-
ski.

Beata Gajdziszewska
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Pani Teresa S. z Krakowa pyta,

czy pracodawca może ją zatrudnić

dłużej niż 3 miesiące przy wyko-

nywaniu innej pracy, do której zo-

stała okresowo przeniesiona zgod-

nie z art. 42 § 4 kp.

Jeżeli pracodawca chce zatrud-
nić pracownika przy wykonywaniu
innej pracy dłużej niż dopuszczal-
ne 3 miesiące w danym roku ka-
lendarzowym (art. 42 § 4 kp), ma
dwie możliwości: dokonać wypo-
wiedzenia zmieniającego lub
podpisać z pracownikiem poro-

zumienie stron. Jeżeli pracodaw-
ca tego nie uczyni, a nadal będzie
wymagał od pracownika świadcze-
nia pracy, która miała być mu po-
wierzona tylko okresowo, pracow-
nik będzie mógł domagać się, żeby
pracodawca albo dopuścił go do
pracy zgodnej z treścią jego umo-
wy o pracę, albo - jeżeli chce ją
zmienić - dokonał tego należycie,
a więc w drodze wypowiedzenia
zmieniającego lub porozumienia
stron.

Jeżeli wykonywanie pracy innej

Przeniesienie
do innej pracy

niż określona w umowie o pracę
przez okres dłuższy niż 3 miesiące
w danym roku kalendarzowym
spowodowało powstanie szkody
po stronie pracownika, np. pozba-
wiło go stażu pracy na określonym
stanowisku (wymaganego do uzy-
skania konkretnego uprawnienia
zawodowego czy awansu), może
dochodzić naprawienia wynikłej
szkody (art. 471 kc w związku z
art. 300 kp).

"Przyjaciel przy Pracy"

 nr 4/2007

Na liczne zapytania działaczy
związkowych, w sprawie środków
czystości wydawanych pracowni-
kom przez pracodawców, poniżej
podaję podstawę prawną, na pod-
stawie której pracodawcy mają
obowiązek takie środki wydawać:

1. art. 207 § 2 Kodeksu pracy,
2. art. 233 Kodeksu pracy,
3. §115 rozporządzenia Ministra

Pracy i PS z dnia 26 września

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

Środki
higieny osobistej

1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bhp jednolity tekst Dz.U.
nr  169, poz. 1650 z 2003 r.,

4. Załącznik nr 2, tabela nr 3 cyto-
wanego wyżej rozporządzenia,
poz.10. Dermatologiczne środ-
ki ochrony skóry - wymienio-
no:
1) środki osłaniające skórę -

kremy, pasty, maści,
2) środki oczyszczające skórę,
3) środki regenerujące skórę.

OFERTA

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH

SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Dyplom Ministra Skarbu Państwa

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO:
– Zarządów podmiotów prawa handlowego
– Osób zamierzających pełnić funkcję członka

rady nadzorczej
– Osób zamierzających podnieść kwalifikacje

zawodowe
– Pionów kierowniczych podmiotów prawa

handlowego

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników
w wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji człon-
ka zarządu oraz rady nadzorczej oraz rzetelne
przygotowanie do egzaminu dla kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa.

INFORMACJE I ZAPISY:
INSTYTUT BADAŃ EUROPEJSKICH
40-091 Katowice
ul. Reymonta 24
Tel. 032 718 60 72,  0606 592 324
Fax. 032 718 64 53
e-mail: zarzad@inbeu.eu
Miejsce Szkolenia:
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "Solidarność"
ul. Floriana 7,  Katowice

DATY, GODZINY, MIEJSCE:
– Termin rozpoczęcia: 16 czerwca 2007 r.,
– Termin zakończenia: 30 lipca 2007 r.
– Planowany termin egzaminu: lipiec-wrzesień 2007 r.
– Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (soboty

i niedziele)

OPŁATY:
– Udział w szkoleniu 1400 zł.
– Egzamin 850 zł.

OPŁATA OBEJMUJE:
1. Udział w zajęciach.
2. Materiały szkoleniowe:

– segregator zawierający skrypty z mate-
riałami,

– zbiór przepisów prawa,
– notatnik oraz długopis,
– serwisy kawowe,
– zbiór ponad 1000 pytań egzaminacyj-

nych (baza pytań MSP),
– zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Udzielimy rzetelnych informacji i fachowo doradzimy

Zapraszamy

PROGRAM SZKOLENIA:
Program szkolenia obejmuje swoim zakresem minimum programo-
we kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zawarte w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w spra-
wie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzor-
czych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariu-
szem [Dz.U. Nr. 198, poz. 2038 z 2004 r.].
Szkolenie kończy się złożeniem egzaminu przed Komisją egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu
Państwa.

METODYKA
– Wykłady
– Analiza przypadków
– Ćwiczenia

PPPPPrzyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Prrrrracyacyacyacyacy
Miesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHP
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

F16 już na polskich lotniskach!

Z Ksiêgi Nowych Przys³ów
Polskich
Gdzie Ma³ysz skacze, tam... piêciu
skorzysta.

***
Pi³ka jest jedna, bramki s¹ dwie,
a... afery cztery.

***
Na Józefa - Robotnika
Komuchy dostaj¹ bzika.

Dwaj panowie L.
A w Walii na oczach ludu
Dosz³o do wielkiego cudu!
Ci, co wci¹¿ siê faulowali
Piêknie sobie buzi dali ...

Genera³ J.
Dopad³a ciê Temida wreszcie,
Choæ œlepa jest i œlamazarna.
Bo twoje miejsce jest w areszcie,
Honor ci odda... kompania karna.

pk

Po godzinach


