
Nr 38/2007 • Katowice, 25 września 2007 r. ISSN 1732-3940

W numerze:

Na ekrany polskich kin wszedł „Katyń” – najbardziej oczekiwany
film roku. Śląska premiera dzieła odbyła się w katowickim
Światowidzie. Po projekcji na widowni zapanowała długa cisza.

Niech ta wystawa

będzie przestrogą
Ofiary Stanu Wojennego - to tytuł kolej-
nej, po Twarzach Katowickiej Bezpieki,
plenerowej wystawy, którą przez blisko
miesiąc można oglądać w Katowicach.

Ekspozycja ukazuje sylwetki 56 ofiar sta-
nu wojennego i z okresu późniejszego, w
tym trzech księży zamordowanych w
1989 r. Znajdują się na niej również foto-
gramy górników, którzy zginęli w czasie
pacyfikacji kopalni "Wujek".

Czytaj na stronie 3

Wykorzystali swoją

szansę
Projekt nie stawiał żadnych ograniczeń.
Jego beneficjentami mogły zostać wszyst-
kie chętne osoby. W grupie fryzjerek zna-

lazły się też panie
po pięćdziesiątce.
Małgorzata Ditrich
zapewnia, że są to
osoby niezwykle
solidne. Wiedzą
czego chcą. Syste-
matycznie chodzą
na wszystkie zaję-
cia. Jej zdaniem

zawód fryzjerki może dawać wiele radości
i satysfakcji, ale wyuczenie się go wymaga
ogromnego nakładu pracy, cierpliwości i
zdolności manualnych.

Czytaj na stronie 4

Jonak obronił tytuł
Damian Jonak znów nie zawiódł. Czło-
nek „Solidarności” obronił w sobotę w

Bytomiu tytuł młodzieżowego mistrza
świata w boksie w wadze junior średniej.
Jonak (bilans  walk 14-0) walczył w sta-
rej hali fabrycznej Elektrowni Szombier-
ki, zaledwie 400 metrów od domu swych
rodziców.                   Czytaj na stronie 5



14...
... miast zrzesza Górnośląski Związek Metropolitalny, który w zeszłym tygo-

dniu uroczyście rozpoczął działalność.
Górnośląski Związek Metropolitalny liczy ponad 2 mln mieszkańców i roz-

pościera się na około 1,5 tysiąca kilometrach kwadratowych. Powstaje tu ponad
9 procent PKB. Tworzą go Bytom, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Ja-
worzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze

Pierwszym przewodniczącym Związku został prezydent Katowic Piotr
Uszok. Podczas swego inauguracyjnego posiedzenia Zarząd przyjął, iż w pierw-
szej kolejności skupi się na opracowaniu wspólnej strategii działalności Związ-
ku, promocji organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim, wprowadzeniu Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych oraz usprawnieniu komunikacji publicznej. Człon-
kowie Zgromadzenia podpisali akt upamiętniający datę I Zgromadzenia Gór-
nośląskiego Związku Metropolitalnego.

- To święto polskiego samorządu. Mam nadzieję, że powstanie ustawa me-
tropolitalna uwzględniająca śląską specyfikę" - mówił prof. Michał Kulesza z
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który od początku wspierał ideę
powołania Związku. Służył też pomocą prawną.

Górnośląski Związek Metropolitalny będzie realizować wspólną strategię
rozwoju obszaru metropolitalnego oraz prowadzić politykę m.in. w dziedzi-
nach transportu lokalnego i komunikacji. W obszarach zainteresowania Związ-
ku są także niektóre zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpa-
dami, wodno-ściekowej i zaopatrzenia w energię. Siedziba związku ma się znaj-
dować w Katowicach, jego organami są Zgromadzenie oraz Zarząd Związku.
Każde z miast związku posiada dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu (z
wyjątkiem Katowic, które mają trzech reprezentantów). Delegatów do Zgro-
madzenia powołują rady poszczególnych miast. Zarząd Związku składa się z
sześciu członków oraz Przewodniczącego Zarządu, którzy wybierani są spo-
śród Zgromadzenia. Budżet związku stanowić będą wpłaty miast założycieli w
wysokości 1 zł od każdego mieszkańca. Związek w obecnej formie nie jest
zamknięty i będą do niego mogły w przyszłości przystąpić również inne gminy.
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Krótko

Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Zabrze
Rozstrzygnięty został 10. Międzyna-

rodowy Festiwal Rysowania Zabrze-
Katowice 2007. Śląsko-Dąbrowska "S"
była jednym ze sponsorów imprezy. W
zakończeniu festiwalu wziął udział se-
kretarz ZR Bogdan Biś.

***
20 września w siedzibie zabrzańskie-

go BT odbyło się zebranie
przewodniczących Komi-
sji Zakładowych NSZZ
"S" grupy kapitałowej Za-
brzańskich Zakładów Me-
chanicznych, w skład któ-
rej wchodzą: Wamag z
Wałbrzycha, Kopex Fama-
go ze Zgorzelca, bytom-
skie PBSz, Bremasz z Dą-
browy Górniczej i Tagor z Tarnowskich
Gór.

Inicjatorem spotkania, w trakcie któ-
rego omówiono działania zmierzające
do powołania Międzyzakładowej Ko-
misji Koordynacyjnej, był przewodni-
czący KZ NSZZ "S" ZZM Ryszard Ja-
nusz.

***
21 września odbyło się posiedzenie

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Za-
brzu. Do udziału w spotkaniu zaproszo-
ny został kierownik zabrzańskiego BT
Lech Moćko.

Podczas zebrania omawiano m.in.
aktualną sytuację na zabrzańskim ryn-
ku pracy, kwestie dotyczące opiniowa-
nia wniosków o umorzenie nienależnie
pobranych świadczeń oraz opinio-
wania wniosków o otrzymanie jed-
norazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

BT Sosnowiec
16 września w kościele pw.

Świętych Archaniołów w Czela-
dzi-Piaskach odprawiona została
uroczysta Msza św. z okazji 27
rocznicy powstania "S" oraz w in-
tencji Ojczyzny. Inicjatorem uro-
czystości, uświetnionej obecnością
pocztów sztandarowych i górniczej or-
kiestry, była Terenowa Sekcja Proble-
mowa Miasta Czeladź, którą kieruje
Anna Szotowska.

W nabożeństwie udział wzięli m.in.
przedstawiciele władz powiatu i mia-
sta oraz zagłębiowscy parlamentarzy-
ści. Po Mszy związkowcy z TSP zło-
żyli wiązanki kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą ofiary faszyzmu i komuni-
zmu. Wmurowana w czeladzkim ko-
ściele tablica ufundowana została przez
NSZZ "S" w 25 rocznicę powstania
Związku. W imieniu Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego kwiaty pod nią
złożyła kierownik BT w Sosnowcu Ali-
cja Błaszczyk.

BT Jastrzębie Zdrój
19 września w Ostrowie Wielkopol-

skim zawarte zostało porozumienie w
sprawie funkcjonowania "S" w Spół-
dzielni Inwalidów "Naprzód" z siedzi-
bami w Olsztynie, Ostrowie, Mielcu i
Jastrzębiu. Porozumienie określa struk-
turę wewnętrzną funkcjonowania przy-
szłych komisji podzakładowych. 15 li-
stopada w naszym regionie odbędą się
wybory solidarnościowych władz w SI
"Naprzód".

***
Jastrzębska Fundacja Wspierania

Przedsiębiorczości zorganizowała w
Wiśle dwudniową konferencję w ra-
mach programu "Praca dla dwojga".
Program obejmuje kobiety po urlopach
wychowawczych i macierzyńskich,
które zamierzają powrócić na rynek
pracy.

- W ramach tego programu nasze
Biuro zatrudnia do końca września dwie
stażystki - informuje kierownik jastrzęb-
skiego BT Danuta Jemioło - Już zna-
leźliśmy 6 pracodawców, którzy zatrud-

Cytat tygodnia

nili panie będące w podobnej sytuacji.
Jedna z nich otrzymała pracę na czas
nieokreślony.

BT Gliwice
Na kolejną weekendową wycieczkę,

tym razem w okolice Beskidu Śląskie-
go, udali się członkowie "S" KWK
"Budryk". Wsród atrakcji wyjazdu

znalazły się spacery po okolicach
Krężelki, rekreacja na basenie i w sau-
nie, wieczorek taneczny oraz ognisko z
występem góralskiej kapeli.

Jaworzno
15 września na stawie "Grajdołek"

w Jaworznie Jeleniu odbyły się kolejne
zawody wędkarskie o Puchar Przewod-
niczącego NSZZ "Solidarność" w Po-
łudniowym Koncernie Węglowym Za-
kład Górniczy "Sobieski".

Na stanowiskach stawiło się 23 za-
wodników. Po czterogodzinnych zma-
ganiach z niesprzyjającą aurą wyłonio-
no zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął Robert Mi-
chalik, tuż za nim sklasyfikowany zo-

stał Piotr Odrzywołek, a trzecie miej-
sce na podium przypadło Zbigniewo-
wi Jarze.

Po oficjalnym rozdaniu nagród,
uczestnicy zawodów wraz z rodzinami
spotkali się na pikniku. W miłej rodzin-
nej atmosferze przy grochówce i kieł-
baskach bawiono się jeszcze kilka go-
dzin.

Kolejne zmagania już za rok.

BT Zawiercie
Podwyżki wynagrodzeń wszystkich

pracowników o 15 proc. domaga się
"Solidarność" Air Products w Siewie-
rzu. Od czasu przejęcia przez amery-
kański koncern dawnych zakładów
BOC Gazy płace pracowników były
zamrożone.

- Regulacja płac jest koniecznością,
szybki wzrost wynagrodzenia w innych
branżach powoduje odchodzenie do-
świadczonych, wykwalifikowanych
pracowników - wyjaśnia Adam Myr-
ta, przewodniczący "Solidarności" Air
Products. - Wyższe pensje w ogólnym
rachunku będę tez korzystne dla firmy,
gdyż przyczynią się do wzrostu wydaj-
ności i efektywności pracy.

Dobrze wykonujący swoje zadania
pracownik powinien otrzymywać god-
ne wynagrodzenie. Zwłaszcza w sytu-
acji, gdy spółka przynosi spory dochód,
a praca w systemie ciągłym nie należy
do najlżejszych.

- Nie wolno zapominać, że człowiek
powinien być zawsze podmiotem
wszelkiej działalności gospodarczej -
przypomina Małgorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" w Zawierciu. - Pracownik nie
jest tylko dodatkiem do maszyny. Bez
niego po prostu żadna firma nie może
istnieć.

(zaw)

Wielki strateg Sun Cy nauczał, że
pierwszą zasadą na wojnie jest zmylić
przeciwnika. Jesteś słaby, udawaj sil-
nego, jesteś silny - słabego, i tak dalej.
Zgodnie z tą logiką każda z walczą-
cych o władzę partii stara się udawać
inną, niż jest. PSL chce być partią mło-
dych, miejskich specjalistów, LPR par-
tią ekonomicznych liberałów, zatroska-
nych o budżet i wzrost gospodarczy,
lewica chce być centrum, centrum pra-
wicą, a prawica lewicą.

Kończy się, z uwagi na wyznaczo-
ny ordynacją termin, podkradanie
sobie kandydatów na posłów - całą
para idzie teraz w podkradanie sobie
elektoratów. SLD, sięgając po wybor-
cę bliższego PO, zarzucił socjalną re-
torykę i obstawił się wydobytą z re-
cyklingu Unią Wolności; ponieważ
rozczarował w ten sposób swój tra-
dycyjny elektorat partyjno-munduro-
wy, wybrał się po niego Andrzej
Lepper, biorąc do siebie Leszka
Millera, a może i Józefa Oleksego.
Co zabawne, obecność na własnych
listach byłego lewicowego premiera,
a może nawet dwóch, nie przeszka-
dza mu nadal gromić "skorumpowa-
nych i nieudolnych" rządów lewicy.

W tym dostrzegł swą szansę Ro-
man Giertych, wybierając się z ko-
lei po elektorat Samoobrony - który,
zdaniem szefa LPR, powinien teraz
głosować na niego, bo Lepper osza-
lał. Moim skromnym zdaniem, jeśli
ktokolwiek kiedykolwiek głosował
na Samoobronę, to sam musi mieć z
klepkami nie w porządku, więc dla-
czegóż miałoby mu przeszkadzać gło-
sowanie na szaleńca? Z drugiej stro-
ny, wybierać się po zwolenników
Leppera pod ramię z Januszem Kor-
win-Mikkem to też spora szczypta
szaleństwa.

PO nie ustaje w wynajdywaniu
kolejnych zbrodni Jarosława Ka-
czyńskiego. Ostatnio premier okazał
się zbrodniarzem winnym śmierci 13
tysięcy ofiar wypadków drogowych
z ostatnich lat. To jeszcze lepsze niż
obwinianie przez "Trybunę" Jerzego
Buzka o śmierć ofiar mrozu. Kaczyń-
ski nie pozostał dłużny, ogłaszając
światu, że wyborcze zwycięstwo opo-
zycji to będzie "nowy 13 grudnia".
Panowie, litości! Udawajcie kogo
chcecie, ale nie głupich! Od czasów
Klaudiusza Cezara żaden polityk
dobrze na tym nie wyszedł.

Taniec udawaniec
(Rzeczpospolita, Rafał Ziemkiewicz, 24 września 2007 r.)

Nic się nie stało, zostałem dobrze przywitany, było miło, i tyle.

Aleksander Kwaśniewski o swoim wystąpieniu na Ukrainie.

20 września (Ruda Śląska). Dwie
kolejne osoby usłyszały zarzuty w
śledztwie dotyczącym ubiegło-
rocznej katastrofy w kopalni "Ha-
lemba". Zatrzymany nadsztygar
wentylacji ds. zwalczania zagro-
żenia pyłowego i radiacji w "Ha-
lembie" miał polecać podwład-
nym, by przedstawiali do badań
spreparowane próbki pyłu węglo-
wego, a nie - jak powinni to robić
- pobrane z miejsca, gdzie prowa-
dzono podziemne prace przy li-
kwidacji ściany wydobywczej. Z
kolei pracownik zewnętrznej fir-
my Mard, która w "Halembie"
prowadził zarzucono składanie
fałszywych zeznań. W całym po-
stępowaniu jest już 16 podejrza-
nych.

 ***
21 września (Katowice). W cią-
gu najbliższego miesiąca zarząd i
rada nadzorcza Południowego
Koncernu Energetycznego mają
wyjaśnić wszystkie sporne kwe-
stie i rozwiązać konflikt w spółce.
Tym samym odsunięta została
groźba odwołania prezesa PKE,
Jana Kurpa, przeciwko czemu
protestowała "Solidarność" i inne
związki działające w koncernie.
We wspólnym oświadczeniu pre-
zes PKE Jan Kurp i szef rady nad-
zorczej Filip Grzegorczyk napi-
sali, że po ich spotkaniach z mini-
strem skarbu państwa Wojcie-
chem Jasińskim oraz wspólnych
rozmowach ustalili, iż w ciągu 30
dni organy statutowe spółki (za-
rząd, rada nadzorcza) wyjaśnią
wszelkie kwestie sporne, które
pojawiły się w ostatnim czasie i
które mają wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie spółki". Taka de-
cyzja była podyktowana - jak po-
dano w oświadczeniu - przede
wszystkim koniecznością "zacho-
wania spokoju społecznego oraz
sprawnego funkcjonowania orga-
nów korporacyjnych, a także ma-
jąc na względzie wizerunek PKE".

***
22 września (Chorzów). Pomnik,
upamiętniający 65 ofiar katastro-
fy hali Międzynarodowych Tar-
gów Katowickich (MTK) odsło-
nięto w pobliżu miejsca tragedii.
W trakcie uroczystości w niebo
wzbiły się tysiące gołębi. W ten
sposób gołębiarze oddali hołd
swoim przyjaciołom i znajomym,
którzy zginęli pod gruzami hali.
Inicjatorem budowy pamiątkowe-
go monumentu było środowisko
hodowców gołębi. Zaprojektowa-
ny został przez Norberta Jastal-
skiego z Zabrza. Monument sta-
nowią dwie pionowe, pokryte gra-
nitem 4-metrowe płyty, spomiędzy
których wylatują odlane w brązie
gołębie. Na jednej z płyt umiesz-
czono nazwiska 65 ofiar tragedii.
Koszt budowy pomnika - ponad
92,5 tys. zł - pokryły głównie sa-
morządy miast województwa ślą-
skiego, m.in. Chorzowa, na które-
go terenie stała zawalona hala,
oraz gołębiarze.

***
22 września (Chorzów). Na por-
talu allegro.pl rozpoczęła się licy-
tacja murawy ze Stadionu Śląskie-
go. Dochód z aukcji przeznaczo-
ny zostanie w całości na cele cha-
rytatywne. To niepowtarzalna oka-
zja, by stać się właścicielem ory-
ginalnych fragmentów murawy, na
której rozegranych zostało wiele
wspaniałych spotkań, w tym m.in.
licznych meczy reprezentacji Pol-
ski. Cena wywoławcza każdego ze
stu fragmentów murawy została
ustalona na kwotę 100 zł.
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Ofiary Stanu Wojennego - to
tytuł kolejnej, po Twarzach Ka-
towickiej Bezpieki, plenerowej
wystawy, którą przez blisko
miesiąc można oglądać w Ka-
towicach.

Ekspozycja ukazuje sylwetki 56
ofiar stanu wojennego i z okresu
późniejszego, w tym trzech księży

zamordowanych w 1989 r. Znajdu-
ją się na niej również fotogramy
górników, którzy zginęli w czasie
pacyfikacji kopalni "Wujek".

Podczas uroczystego otwarcia
wystawy dyrektor katowickiego
Oddziału IPN dr Andrzej Drogoń
powiedział, że Ojczyzna to ziemia

Od tygodnia na ekranach pol-
skich kin wyświetlany jest
„Katyń”. To najbardziej ocze-
kiwany polski film w tym
roku, a może i w ostatnim
dziesięcioleciu.

 Andrzej Wajda stworzył dzie-
ło nie tylko o polskich oficerach,
więzionych i bestialsko zamordo-

wanych przez Rosjan, ale przede
wszystkim o ich rodzinach. - To
film ukazujący do bólu okrutną
prawdę, której bohaterami nie są
zamordowani oficerowie, lecz ko-
biety, które czekają na ich powrót
każdego dnia, o każdej godzinie,
przeżywając nieludzką niepew-
ność. Wierne i niezachwiane, pew-
ne, że wystarczy otworzyć drzwi,

a stanie w nich od lat oczekiwany
mężczyzna, gdyż tragedia Katynia
dotyczy tych, którzy żyją, tych, co
wtedy żyli - mówił Andrzej Wajda
w jednym z wywiadów.

Atutem "Katynia" jest na pewno
znakomita obsada. W głównych
rolach zobaczymy "topowe" ostat-
nio gwiazdy - Artura Żmijew-
skiego, Maję Ostaszewską, Paw-

ła Małaszyńskiego, Andrzeja
Chyrę i Magdalenę Cielecką.
Muzykę do filmu napisał Krzysz-
tof Penderecki.

Śląska premiera "Katynia" odby-
ła się w katowickim Światowidzie.
Adam Pazera - kierownik kina i
szef zakładowej "Solidarności" -
zadbał o oprawę pokazu. Film po-
przedziły wiersze katyńskie czyta-

Niech ta wystawa będzie przestrogą

ne przez śląskich aktorów i wpro-
wadzenie Andrzeja Majchera,
prokuratora IPN, prowadzącego
"sprawę katyńską".

Wg

Ten film trzeba zobaczyć

Zdj. Piotr Bujnowicz

Andrzej Chyra i Maja Ostaszewska

Trudno, pisząc o "Katyniu",
uniknąć tak wielkich i nieco
pompatycznych słów, jak "na-
ród", "patriotyzm", "historia",
"honor". Gdy najszybciej rozwi-
jającym się polskim wojewódz-
twem jest Londyn, a politycy w
walce o stołki nie przebierają w
środkach, banałem zdaje się
stwierdzenie, iż wartości te już
dawno temu straciły swoje zna-
czenie i nie ma w ogóle o czym
mówić. "Katyń" o nich przypo-
mina, przypomina o ludziach,
dla których nie były to tylko
puste frazesy ze szkolnych czy-
tanek, a... sens życia, przypomi-
na o naszych dziadkach, pra-
dziadkach, o tych, którzy mieli
kształtować Polskę po zakoń-
czeniu wojny. Mówi o tym, kim
byliśmy i przypomina o wiel-
kim, podwójnym dramacie -
stracie i zakazie mówienia o
niej. Że robi to skutecznie,
świadczyć może chociażby gro-
bowa cisza, która zapanowała
na sali projekcyjnej po pokazie
prasowym, cisza, której nie
przerwał nawet jeden szmer, co
najwyżej tłumiony szloch.

(film.onet.pl)

Wystawę „Ofiary Stanu Wojennego” można zwiedzić
pod pomnikiem górników z kopalni „Wujek” w Katowicach

Wystawę przygotowało Biu-
ro Edukacji Publicznej IPN we-
dług pomysłu i koncepcji Anny
Beaty Bohdziewicz i Mariusza
Hermanowicza. Autorem pro-
jektu graficznego i aranżacji jest
Danuta Błahut-Biegańska.
Fotogramy po raz pierwszy po-
kazane zostały w Warszawie,
później mogli je oglądać miesz-
kańcy innych miast m.in. Pozna-
nia i Lubina. W przygotowaniu
katowickiej ekspozycji pomógł
Społeczny Komitet Pamięci
Górników Poległych 16 grudnia
1981 r.

Szokuje bardzo młody wiek wielu ofiar

Wprowadzenie stanu wojen-
nego ośmieliło funkcjonariuszy
aparatu represji do stosowania
stalinowskich metod. Liczba
osób, które straciły zdrowie na
skutek prześladowań, bicia w
trakcie śledztwa lub demonstra-
cji ulicznych pozostaje niezna-
na. Represje te nie ustały wraz
z formalnym zniesieniem stanu
wojennego w lipcu 1983 r.

Już od pierwszych dni stanu
wojennego ginęli uczestnicy
spontanicznych protestów, w na-
stępnych miesiącach lista zabi-
tych powiększała się o kolejne
osoby - zastrzelone lub pobite na
śmierć w trakcie manifestacji
ulicznych, zakatowane podczas
przesłuchań, zmarłe w wyniku
użycia gazów łzawiących, ofiary
skrytobójczych mordów, a także
osoby, które na skutek nieustan-
nej presji popełniły samobójstwo.
We wszystkich tych przypadkach
śledztwa wszczynane przez ko-
munistyczne władze służyły nie
odnalezieniu i ukaraniu spraw-
ców zbrodni, lecz ich ukryciu.

Ofiary stanu wojennego
Michał Adamowicz, Marcin Anto-
nowicz, Emil Barchański, Piotr
Bartoszcze, Antoni Browarczyk,
Wojciech Cieślewicz, Józef Czekal-
ski, Janina Drabowska, Władysław
Durda, Roman Franz, Tadeusz Frąś,
Józef Giza, Joachim Gnida, Ry-
szard Gzik, Jacek Jerz, Wacław Ka-
miński, Bogusław Kopczak, Tade-
usz Kostecki, Stanisław Kowal-
czyk, o. Honoriusz, Ryszard Ko-
walski, Stanisław Królik, Marek
Kuchta, Józef Larysz, Grzegorz
Luks, Bernard Łyskawa, Piotr Maj-
chrzak, Kazimierz Majewski, Le-
sław Martin, Kazimierz Michal-
czyk, ks. Stefan Niedzielak, An-
drzej Pełka, Bogusław Podborą-
czyński, ks. Jerzy Popiełuszko,
Mieczysław Poźniak, Grzegorz
Przemyk, Stanisław Rak, Mieczy-
sław Radomski, Mieczysław Ro-
kitowski, Piotr Sadowski, Jan Sam-
sonowicz, Zbigniew Simoniuk, Ry-
szard Smagur, Jan Stawisiński, Jan
Strzelecki, ks. Stanisław Suchowo-
lec, Zbigniew Szkarłat, Zbigniew
Tokarczyk, Andrzej Trajkowski,
Zbigniew Wilk, Bogdan Włosik,
Zbigniew Wołoszyn, Tadeusz Woź-
niak, Zenon Zając, Jerzy Zieleński,
Jan Ziółkowski, ks. Sylwester
Zych.

Represje nie ustały wraz z formalnym zniesieniem stanu
wojennego w lipcu 1983 r. i trwały do końca reżimu

i groby, a pod kopalnią "Wujek"
pojęcie ofiar stanu wojennego i
systemu totalitarnego ma szczegól-
ny wymiar.

- To sylwetki tych, którzy swo-
im życiem i determinacją przypie-
czętowali wolę walki o wolność,
godność i honor - mówił dr Dro-

goń. Podkreślił, że wystawa obra-
zuje działanie systemów totalitar-
nych, zwłaszcza bolszewickiego,
który w Polsce miał wymiar PRL-
u.

Dr Drogoń dodał, że obraz eks-
pozycji jest niepełny. Według ra-
portu Rokity przynajmniej 100
osób należy uznać za śmiertelne
ofiary stanu wojennego.

- Niech ta wystawa będzie prze-
strogą chwilą zadumy, nad tym
czym może być system totalitarny

dla narodu i określonych grup lu-
dzi, wtedy gdy działa się wbrew
narodowi - powiedział.

Dyrektor katowickiego oddzia-
łu IPN zwrócił uwagę na datę
otwarcia katowickiej ekspozycji -
18 września, dzień po rocznicy
wkroczenia wojsk sowieckich do
Polski. - Jest pewna nić łącząca te
wydarzenia - mówił.

Do tego wydarzenia nawiązał
również dr Adam Dziurok z IPN
podkreślając, że wśród ofiar reżi-
mu znajduje się ks. Stefan Nie-
dzielak nazywany ostatnią ofiarą

Katynia. Współzałożyciel rodziny
katyńskiej, zamordowany w stycz-
niu 1989 r.

- On mówił, że trzeba pamiętać i
nie wolno żyć w kłamstwie - do-
dał dr Adam Dziurok.

Podczas uroczystości rodziny za-
mordowanych górników, zaprosze-
ni goście, parlamentarzyści i przed-
stawiciele Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" złożyli kwia-
ty pod pomnikiem górników z
"Wujka".

 Agnieszka Konieczny
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Roman Koteja od kilku mie-
sięcy prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą.

Branża: urządzenia chłodnicze i
klimatyzacyjne. Z zamiłowania hu-
manista, z zawodu fotograf przez
wiele lat pracował w punkcie fo-
tograficznym. Gdy fotografia cy-
frowa zaczęła wypierać tradycyj-
ne formy wywoływania zdjęć, stra-
cił zatrudnienie. Bezrobotny, po
czterdziestce, szukał pomysłu na
życie. Przypadkowo trafił na pla-
kat programu "Pierwsza szychta".
Postanowił spróbować. Zapropo-
nowano mu osiem zawodów. Naj-
pierw wybrał nowoczesne wykań-
czanie wnętrz.

- Gdy jednak okazało się, że w
projekcie można zdobyć zawód
elektromechanika urządzeń chłod-
niczych, zdecydowałem się bez
wahania - wspomina Roman Ko-
teja. Przez osiem miesięcy raz w
tygodniu chodził na zajęcia teore-
tyczne. W pozostałe dni w firmie
Józefa Habury uczył się prakty-
ki.

- Pewne rzeczy związane z tech-
niką i elektryką nie były dla mnie
łatwe, ale się zaciąłem. Postanowi-
łem, że wyniosę z tego kursu jak
najwięcej - opowiada. - Wszystkie-
go musiałem dotknąć i spróbować.

Podkreśla, że myśl o założeniu
firmy determinowała go od począt-
ku nauki nowego zawodu.

- Rok temu sytuacja na rynku
pracy nie była tak korzystna, jak
dzisiaj i nic nie wskazywało na to,
że się poprawi. Dlatego w urzędzie
pracy zacząłem starać się o środki
na prowadzenie wła-
snej działalności -
opowiada.

Zaraz po ukończe-
niu kursu zrealizował
swoje marzenie i ma
nadzieję, że już nic się
nie zmieni. Działal-
ność się rozkręca, po-
malutku zyskuje no-
wych klientów zarów-
no wśród firm, jak i
osób prywatnych.
Gdy dzisiaj wspomina
trudny okres utraty
pracy i poszukiwania
nowego zajęcia pod-
kreśla, że nie spodzie-
wał się, że spotka tak
wielu życzliwych lu-
dzi.

Najtrudniejsze fale
i pierścienie

Roman Koteja zna-
lazł się w pierwszej
edycji projektu. Beneficjanci, któ-
rzy w marcu br. przystąpili do dru-
giej, przygotowują się już do eg-
zaminów czeladniczych. Wśród

nich jest Ewa Wścibiak.
Ona wybrała fryzjerstwo.
- Wykonywałam różne
prace, ale zawód fryzjerki
zawsze mnie pociągał i
bardzo mi się podoba -
mówi Ewa Wścibiak.

Fachu uczy się pod
czujnym okiem Małgo-
rzaty Ditrich, mistrzyni i
instruktorki, która podkre-
śla, że na początku, po-
dobnie jak większość osób
zrzeszonych w Izbie Rze-
mieślniczej w Katowicach
sceptycznie podchodziła
do projektu. - Obawiali-
śmy się, że stworzymy
szarą strefę - opowiada. O
tym, że program jest do-
bry i warto go realizować
przekonała ją ilość zapla-
nowanych zajęć teore-
tycznych i praktycznych,
zbliżona do programu fry-

zjerskiej szkoły zawodowej, a
przede wszystkim fakt, że kończy
się on egzaminem czeladniczym.

Projekt nie stawiał żadnych
ograniczeń. Jego beneficjentami
mogły zostać wszystkie chętne
osoby. W grupie fryzjerek znala-
zły się też panie po pięćdziesiąt-

ce. Małgorzata Ditrich zapewnia,
że są to osoby niezwykle solidne.
Wiedzą czego chcą. Systematycz-
nie chodzą na wszystkie zajęcia.
Jej zdaniem zawód fryzjerki może
dawać wiele radości i satysfakcji,
ale wyuczenie się go wymaga
ogromnego nakładu pracy, cierpli-
wości i zdolności manualnych.
Uczestniczki projektu otrzymały
materiały teoretyczne, oraz narzę-
dzia i główki treningowe, co w na-
bywaniu praktyki - zdaniem pani
Małgorzaty - jest nieocenioną po-
mocą.

- Ktoś, kto bardzo chce, napraw-
dę potrafi. Najtrudniej wypraco-
wać sprawność palców, nauczyć się
czesania fal i pierścieni - mówi pani
Małgosia, która zapewnia, że
"dziewczyny z programu" nie będą
miały żadnego problemu ze zda-
niem egzaminu. Poradzą sobie
również, ze znalezieniem pracy.

Wykorzystali swoją szansę
Pokonała nieśmiałość

Do ekskluzywnego sklepu Re-
portera w Świętochłowicach trafi-

ła na praktykę Katarzyna Gołąb.
Uczestniczka drugiej edycji pro-
jektu, która wybrała zawód sprze-
dawcy. Wcześniej nie miała kon-
taktu z handlem, dlatego dla niej
najtrudniejsze było pokonanie nie-
śmiałości i otwarcie się na klienta.
Podkreśla, że gdyby nie życzliwa
atmosfera w firmie byłoby jej bar-
dzo trudno. - Właściciel sklepu pan
Czesław Przybylski okazał mi
bardzo wiele cierpliwości i wyro-
zumiałości - opowiada Kasia.

Na zajęciach teoretycznych po-
znawała podstawy
marketingu, komuni-
kacji z klientem, to-
waroznawstwo, roz-
mawiała z psycholo-
gami. W sklepie pró-
bowała wykorzystać
to wszystko, czego się
nauczyła. - Sprze-
dawca musi umieć za-
interesować klienta
towarem, sprawić, by
ze sklepu wyszedł za-
dowolony - mówi
Kasia i przyznaje, że
to trudne wyzwania,
ale zawód sprzedaw-
cy tak bardzo jej się
spodobał, że już z nie-
go nie zrezygnuje.

- Dzisiaj nie wszy-
scy chcą pracować, a
Kasia na pewno chce.
Wierzę, że po zakoń-
czeniu projektu bez
problemu znajdzie
pracę - podkreśla Halina Filuś z
firmy Reporter.

Takiego pracownika
szukałam

Beata Szlompek - również be-
neficjentka drugiej edycji -  już
wie, że po skończeniu kursu będzie
miała pracę. Na pełny etat zatrud-
ni ją Janina Miczek, u której od-
bywa praktykę.

- Takiego pracownika szukałam.

Partnerstwo na rzecz Rozwo-
ju „Pierwsza Szychta” powo-
łane zostało w 2005 roku
przez Izbę Rzemieślniczą
oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach.

Partnerami programu są Funda-
cja Rozwoju Demokracji Lokalnej
- Ośrodek Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pań-
ki, Region Śląsko-Dąbrowski
NSZZ "Solidarność" oraz Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowi-
cach. Projekt jest realizowany przy
udziale środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podczas trzech edycji projektu
umowy podpisano z 170 beneficjen-
tami, którym zaprezentowano bogatą
ofertę szkoleniową. Mogli wybrać
zawód fryzjera, piekarza, cukierni-
ka, rzeźnika-wędliniarza lub elektro-
montera urządzeń chłodniczych. W
pierwszej edycji projektu pojawiły
się również profesje budowlane:
murarz, instalator sanitarny i lakier-
nik samochodowy. W drugiej - za-
wód kucharza.

"Pierwsza szychta" to projekt w
trakcie którego testowano model

kształcenia osób o niskich lub nie-
adekwatnych kwalifikacjach, umoż-
liwiający im powrót lub wejście na
rynek pracy. Jednym z najważniej-
szych jego aspektów był nacisk na
praktyczną naukę zawodu. Udział
Izby Rzemieślniczej wzbogacił ten
model o egzamin czeladniczy pod-
kreślający zdobycie zawodu na
określonym poziomie.

Podczas projektu Śląsko-Dą-
browska "Solidarność realizowała
proces rekrutacji. W siedzibie Za-
rządu Regionu odbywały się rów-
nież początkowe szkolenia "Powrót
na rynek pracy".

Roman Koteja zrealizował marzenie
o własnej firmie

800 godzin praktyki i ponad 260 teorii
- aż tyle zajęć potrzeba, by tak jak Ewa

Wścibiak myśleć o zdaniu egzaminu
czeladniczego i zawodzie fryzjerki

Katarzyna Gołąb polubiła zawód sprzedawcy

Praca sprzedawcy jest trudna. Trze-
ba umieć rozmawiać z klientem i
być odpowiedzialnym za powie-

rzone mienie - mówi Janina Mi-
czek. - Beata sprawdziła się. Jest
odpowiedzialna i zdyscyplinowa-
na.

Beata Szlompek pracowała już
jako kelnerka i telemarketerka.
Była też zatrudniona w mikołow-
skiej fabryce Cablelettra, ale po
drobnym wypadku, któremu uległa
nie przedłużono z nią umowy. Pra-
ca sprzedawcy spodobała jej się ze
względu na kontakt z ludźmi. Jed-
nak pani Janina ceni w Beacie nie
tylko zdolności komunikacyjne i

pogodne usposobienie. Podkreśla,
że praca w jej firmie, w której za-
trudnionych jest ośmiu pracowni-
ków, to praca zespołowa.

- Ona jest w tej chwili w kiosku
sama, ale to wcale nie znaczy, że
pracuje sama. Pracuje w zespole. -
mówi Janina Miczek. - To tak, jak
w drużynie piłkarskiej. Wynik me-
czu zależy od gry każdego zawod-
nika.

Agnieszka Konieczny

Beata Szlopmek uwielbia kontakt
z ludźmi. Na zdjęciu Beata ze swoją

przyszłą pracodawczynią
panią Janiną Miczek
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W tym roku po raz pierwszy
będzińska młodzież w szcze-
gólny sposób uczciła pamięć
ofiar radzieckiej agresji na
Polskę.

- Wielu mieszkańców naszego po-
wiatu było żołnierzami Września -

podkreśliła w trakcie uroczystości dy-
rektor szkoły Grażyna Szewczyk -
Wielu naszych uczniów, absolwentów
i nauczycieli zginęło w czasie II woj-
ny światowej: w Kampani Wrześnio-
wej, w Katyniu, w obozach zagłady.
Wielka historia tworzona jest przez nas,
zwykłych ludzi. Warto, żebyście so-
bie uświadomili, że każdy z nas może
wnieść do niej swoją cząstkę.

Pod znajdującą się w szkolnym holu
tablicą, upamiętniającą poległych w
1939 roku nauczycieli i absolwentów
z Liceum im.Kopernika, starosta bę-
dziński Adam Lazar oraz przedsta-
wiciele młodego pokolenia oddali hołd
bohaterom i złożyli symboliczną wią-

zankę kwiatów.
Adam Lazar w swoim wystąpieniu

przypomniał, że to właśnie NSZZ "So-
lidarność" odegrała wielką rolę w od-
krywaniu przed narodem polskim hi-
storycznej prawdy, zwłaszcza o zbio-
rowych mordach sowietów na pol-
skich oficerach.

- To był kwiat naszej inteligencji,
narodowa elita, która mogła powstrzy-
mać bieg historii - powiedział. - Przez
to, że tych ludzi po wojnie zabrakło,
Polacy byli tak bardzo bezbronni wo-
bec komunistycznego systemu. Ich
brak odczuwamy do dziś.

Zgromadzeni w auli szkoły w wiel-
kim skupieniu wysłuchali wspomnień
94- letniego już kombatanta - porucz-
nika Bolesława Przecherskiego, któ-
ry, dzięki ucieczce z pociągu, uniknął
tragedii wielu Polaków wywiezionych
do obozów w ZSRR. Gdy skończył
opowieść, młodzież podziękowała mu
gromkimi oklaskami i obdarowała
kwiatami.

Siedemnastoletnia pływaczka
Sabina Skrzypiec po udanym
starcie na Mistrzostwach Świa-
ta Osób Niesłyszących na Taj-
wanie, myśli już o przygotowa-
niach do Olimpiady.

 W 2009 r. będzie reprezentowała
nasz kraj na Olimpiadzie Osób Niesły-
szących, również na Tajwanie. Wyjazd

Sabiny na sierpniowe mistrzostwa i
zdobycie kwalifikacji olimpijskich był
możliwy dzięki wsparciu Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności". W ubiegłym

tygodniu młoda pływaczka była go-
ściem przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Piotra Dudy.

- Sabina lepiej pływa na długich dy-
stansach. Jest wytrzymała, dlatego bę-
dzie przygotowywała się również do
startu na 400 metrów stylem zmiennym
- mówi mama Sabiny Beata Skrzypiec,
przewodnicząca "Solidarności" Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Rybniku. Beata Skrzypiec jest
zadowolona ze startu córki na
sierpniowych mistrzostwach.  -
Mimo zbyt krótkiej aklimaty-
zacji Sabina uzyskiwała na Taj-
wanie czasy zbliżone do tych,
które wypracowała w Polsce.
Niektóre miała nawet lepsze -
dodaje Beata Skrzypiec.

Piotr Duda podkreślił, że śle-
dził starty Sabiny i pogratulo-
wał pływaczce zakwalifikowa-
nia się do większości finałów.
Zapewnił, że "Solidarność" o
niej nie zapomni.

Sabina uczy się w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu. Pierwsze kroki w
pływaniu stawiała reprezentu-
jąc klub RMKS Rybnik. Jest
jedną z najlepszych niesłyszą-
cych polskich pływaczek. Na
ostatnich Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Niesły-
szących w Pływaniu, które od-
były się w Łukowie, zdobyła
aż sześć medali. Sabina startu-

je również w normalnych zawodach,
wówczas reprezentuje swoje rodzinne
miasto Rybnik.

 Agnieszka Konieczny

Damian Jonak znów nie zawiódł.
Członek „Solidarności” obronił
w sobotę w Bytomiu tytuł mło-
dzieżowego mistrza świata w
boksie w wadze junior średniej.

Jonak (bilans  walk 14-0) walczył w
starej hali fabrycznej Elektrowni Szom-
bierki, zaledwie 400 metrów od domu

swych rodziców. To była jego pierw-
sza walka w rodzinnym mieście. Ry-
walem był Koba Karkaszadze (15-4,
6 KO). Obaj zawodnicy stworzyli do-
bre widowisko, przez połowę walki wy-

17 września w Będzinie

Znany jest już kształt list wy-
borczych. W naszym regionie
najciekawszy pojedynek zo-
stanie stoczony w Katowi-
cach.

W stolicy województwa listę
PIS-u otwiera minister transportu
Jerzy Polaczek, tuż za nim jest "lo-
komotywa wyborcza" PO sprzed
dwóch lat, czyli Andrzej Sośnierz,
szef Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Z ramienia PO walczyć będzie
z nimi reżyser Kazimierz Kutz.

Minister Zdrowia Zbigniew Re-
liga otwiera listę Pis-u w Gliwi-
cach. I jest chyba pewny zwycię-
stwa, bo jego rywalem będzie po-
seł PO Andrzej Gałażewski. Zbi-
gniew Religa oficjalnie zaprezen-
tował się w naszym regionie dwa
tygodnie temu, podczas spotkania
w Bytomiu premiera Kaczyńskie-
go z członkami Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności". Jarosław Ka-
czyński mówił wówczas, że ma
nadzieję, że dzięki takim kandyda-
turom jego ugrupowaniu uda się
zwyciężyć.

Sabina już myśli

o olimpiadzie

Udany start młodej pływaczki w
mistrzostwach świata był możliwy
również dzięki wsparciu Śląsko-

Dąbrowskiej „Solidarności”

Jonak obronił tytuł
równane. Później zaznaczyła się prze-
waga Jonaka. Po ósmym starciu lekarz
po konsultacji z sędzią i trenerem zade-
cydowali o zakończeniu pojedynku, ze
względu na powiększające się rozcię-
cie łuku brwiowego Gruzina.

Tym samym Polak zanotował pierw-
szą udaną obronę pasa, co ważne z trud-
nym i wymagającym rywalem. Walka

bez wątpienia była dużo ciekawszym
widowiskiem, niż ostatni pojedynek z
Rosjaninem Schubowem. Gratuluje-
my!

wg

Szczególnymi gośćmi byli kombatanci biorący udział
w Kampanii Wrześniowej

Kandydaci na start
Na łamach naszego Tygodnika

będziemy oczywiście informować
również o startujących w wyborach
członkach Śląsko-Dąbrowskiej

"Solidarności", a także o tych kan-
dydatach, którzy gwarantują reali-
zację programu związku.

wg

Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Bytomiu nie zapomniał
o naszych czytelnikach

Po zakończeniu szkolnych uroczy-
stości delegacje i uczniowie udali się
pod obelisk upamiętniający poległych
żołnierzy 23 Pułku Artylerii Lekkiej i
11 Pułku Piechoty, którzy w 1939 roku
stacjonowali w usytuowanych nieopo-
dal koszarach. Tam oddali im cześć
oraz wysłuchali krótkiego wykładu hi-
storycznego dr Andrzeja Bębnika z
IPN.               Beata Gajdziszewska

Adam Lazar, starosta
Powiatu Będzińskiego,
pierwszy przewodniczący
oświatowej „S” w Będzinie,
inicjator uroczystości:

J e s t e m
szczęśliwy,
że po raz
pierwszy w
historii Bę-
dzina odbyła
uroczystość
upamiętnia-

jąca radziecką agresję na Polskę.
Zwykle odczuwałem niedosyt po
każdych obchodach rocznicowych
wybuchu II wojny światowej, bo
przecież był jeszcze 17 września,
a potem Katyń, Kozielsk, Ostasz-
ków i wiele innych miejsc trage-
dii. Obiecywałem sobie, że jeśli
kiedyś będę miał możliwość, to
chciałbym wśród młodzieży kul-
tywować te skrywane przez lata
karty naszej historii. Dla nas kłam-
stwo było największym zagroże-
niem. Dziś młodzi ludzie mają
dostęp do  informacji. Mają moż-
liwość wyboru między prawdą a
oszustwem. Chciałbym docierać
do młodzieży z cennymi przesła-
niami, które w 1980 roku niosła
ze sobą "Solidarność".
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Od kilku lat pracownicy Domów
Pomocy Społecznej borykają
się z problemami płacowymi.

Od 1998 r., po reformie admini-
stracyjnej, te placówki zarządzane
są przez samorządy lokalne. Za-
trudnieni w DPS przyjęli wówczas
status pracowników samorządo-
wych. Jednak nikt nie nałożył na
samorządy obowiązku podwyższa-
nia im wynagrodzeń, przynajmniej
o wskaźnik inflacji. W niektórych
DPS nawet przez ostatnich 5-7 lat
nie było wzrostu płac.

Zdaniem przewodniczącego
Krajowej Sekcji Pracowników Po-
mocy Społecznej Waldemara
Pawłowskiego, przy podnie-
sieniu płacy minimalnej, nie-
które DPS będą musiały auto-
matycznie podwyższyć wyna-
grodzenia najniżej uposażo-
nym, tak, aby osiągnęły gra-
nicę płacy minimalnej.

- Przed 1998 rokiem wynagro-
dzenia w DPS kształtowały się na
poziomie 70 proc. średniej płacy
krajowej. Przez następne lata ob-
niżyły się do minimum. Żaden akt
prawny nie może zmusić władz sa-
morządowych do przeprowadzenia
regulacji płacowych. Prowadzimy
na ten temat rozmowy w Minister-
stwie Pracy, w Komisji Trójstron-
nej oraz na szczeblach lokalnych -
mówi Waldemar Pawłowski.

Co ciekawe, dla urzędników po-
wiatów i gmin, o tym samym, co
zatrudnieni w DPS statusie pra-
cowników samorządowych, wyda-
ne zostało inne rozporządzenie
kształtujące ich sposób wynagra-

dzania. I tak np. w przypadku pra-
cowników DPS stawka zasadnicza
dzielona jest na punktową i najniż-
szą płacę. Urzędnicy mają stawkę
zasadniczą waloryzowaną przynaj-
mniej raz na dwa lata.

W DPS do tej pory nie został
również uregulowany status zawo-
dów medycznych. Mieszkańcy
tych placówek ubezpieczeni są w
NFZ i przysługują im takie same
uprawnienia jak pozostałym oby-
watelom. Niemniej, żaden DPS w

Na terenie Polski funkcjonu-
ją cztery fabryki szwedzkiej
firmy Electrolux produkującej
sprzęt AGD: w Siewierzu,
Oławie, Żarowie i Świdnicy.

Jak do tej pory "Solidarność"
powstała tylko w Siewierzu. Jej
przewodniczący Dariusz Bednarz
od dłuższego czasu stara się pozy-
skać pracowników pozostałych
zakładów. W ten sposób podczas
spotkań Europejskiej Rady Zakła-
dowej i rozmów z zarządem firmy
będzie mógł poruszać problemy
wszystkich pracowników.

Udało się już doprowadzić do
pierwszego spotkania z pracowni-
kami oławskiej fabryki, w którym
uczestniczył również Robert Ody-
jas - organizator związkowy Ślą-
sko-Dąbrowskiej "Solidarności".
W jego trakcie kilka osób zapisało
się do "S".

- Pracownikom z Oławy najbar-
dziej podobał się sposób w jaki "So-
lidarność" traktuje pracowników.
Zwracali uwagę na przekazywanie
informacji. Podkreślali, że działają-
cy w tym zakładzie Związek Zawo-
dowy Pracowników "Electrolux"
nie informuje ich o przebiegu roz-
mów prowadzonych z pracodawcą
- opowiada Robert Odyjas.

Zdaniem Odyjasa, gdy do "Soli-
darności" przystąpią pracownicy
pozostałych fabryk łatwiej będzie
rozwiązywać problemy pracowni-
cze, których niestety nie brakuje.
W Siewierzu pracownicy narzekają

na niekorzystne umowy o pracę
podpisywane na czas określony, a
w Oławie na nierówne traktowa-
nie. Bolesną sprawą są również
niskie płace, zróżnicowane syste-
my wynagradzania i wypłacania
premii.

Agnieszka Konieczny

Polsce nie ma zagwarantowanej
podstawowej opieki medycznej dla
swoich mieszkańców.

- W tej sytuacji DPS są zmuszane
do zatrudniania personelu medycz-
nego, który nie jest wynagradzany z
NFZ, lecz z budżetu tych placówek
- informuje Waldemar Pawłowski. -
Dochodzi tu do złamania Konstytu-
cji RP, bo mieszkaniec DPS dwu-
krotnie płaci za tę samą usługę. Rów-
nież personel medyczny nie może
otrzymać refundacji z NFZ, bo przy-
sługuje ona wyłącznie zakładom
opieki zdrowotnej, do których DPS
się nie zaliczają. Zobowiązany jest
wykonywać wszystkie zabiegi me-
dyczne, natomiast wysokość jego za-
robków uzależniona jest od wielko-
ści budżetu DPS Pracownicy me-
dyczni z tych placówek nie mogą
liczyć na podwyżki wynagrodzeń
mających miejsce w służbie zdro-
wia. Właśnie ze względów płaco-

wych bardzo często rezygnują z pra-
cy w DPS.

Wprawdzie prowadzone są pra-
ce nad zmianą ustawy o pomocy
społecznej i innych ustaw dotyczą-
cych opieki medycznej nad pensjo-
nariuszami DPS, ale przewodni-
czący KSPPS zauważa, że w tym
zakresie również brakuje wrażli-
wości. Rozwiązaniem tego proble-
mu nie jest zainteresowane ani Mi-
nisterstwo Zdrowia, ani też NFZ.

Beata Gajdziszewska

Tylko po 100 zł zaliczki za-
miast wypłaty za sierpień
otrzymali pracownicy Huty
Szkła Gospodarczego w Za-
wierciu, w której rozpoczęła
się procedura upadłościowa.

Kierująca od 18 września zakła-
dem syndyk Zofia Kucharczyk
zapowiedziała przy tym, że kolej-
na wypłata nie będzie możliwa
przed 10 października, czyli termi-
nem uregulowania wynagrodzeń
za kolejny miesiąc.

- Syndyk twierdzi, że gotówki
nie ma, a pracownicy, aby otrzy-
mać pieniądze za sierpień mają
składać wnioski do Funduszu
Świadczeń Gwarantowanych -
mówi Mariusz Książak, przewod-
niczący "Solidarności" Huty Szkła
Gospodarczego w Zawierciu. - Jed-
nocześnie priorytetem zakładu ma
być sprzedaż wyrobów i utrzyma-
nie produkcji.

- Ciekawe jak syndyk wyobraża
sobie utrzymanie produkcji, gdy
nie płaci załodze - dodaje Małgo-
rzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" w
Zawierciu. - Ludzie pracują, żeby
zarobić na utrzymanie rodzin, a nie
spłacać długi spółki.

Dlatego też cały czas trwa
ucieczka pracowników z Huty
Szkła Gospodarczego. Niemal
wszyscy, na podstawie art. 54 Ko-
deksu pracy dają dotychczasowe-
mu pracodawcy "dyscyplinarkę".
Zaleganie z wypłatą wynagrodzeń,
jest w świetle prawa, poważnym
naruszeniem obowiązków pracow-
niczych.

Syndyk rozpoczęła jednocześnie
inwentaryzację mienia i zobowią-
zań huty oraz przygotowuje tzw.
składniki majątkowe zakładu do
sprzedaży. Ten proces zajmie jakieś
pół roku.

(zaw)

- Nie ma solidarności bez mi-
łości - takie słowa wypowie-
dział Jan Paweł II, 5 czerwca
1999 roku. Posłużyły one za
motto albumu wydawnictwa
Biały Kruk.

Album zawiera słowa Jana Paw-
ła II, wypowiadane na temat ruchu
związkowego i kierowane do
związkowców. Są tam też doku-
mentalne zdjęcia Arturo Mari, pa-
pieskiego fotografa, dzień po dniu,
rok po roku utrwalającego dzieło
Papieża, w tym jego zaangażowa-
nie w walkę o "Solidarność". Już
sama okładka albumu przedstawia
Jana Pawła II, który wraz z wło-
skimi robotnikami z zakładów
metalurgicznych ogląda spust su-
rówki.

W albumie oprócz zdjęć znala-
zło się ponad sto tekstów Papieża.
Są wśród nich telegramy, które
Ojciec Święty wysyłał do naszego
prymasa czy do ludzi za granicą,
mogących pomóc polskiej sprawie.

Koszt albumu to 49 zł - ale uwa-
ga, to specjalna oferta wyłącznie
dla komisji "Solidarności". W nor-
malnej sprzedaży kosztuje on 88 zł.
Za 49 zł można też kupić inny al-
bum tego wydawnictwa: "Ksiądz
Jerzy Popiełuszko. Sługa Boży,

Przekonywali do

„Solidarności”

patriota, męczennik 1947-1984".
Zamówienia można składać telefo-
nicznie, faksem, mailem lub pocz-
tą - Biały Kruk sp. z o.o., ul.Zaliczka

zamiast wypłaty

Potrzebna pomoc

dla domów pomocy!

Dariusz Bednarz (pierwszy z prawej) podczas spotkania
z pracownikami Electrolux Oława

Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel./
faks 012 260 32 40, WWW.bialy-
kruk.pl, handlowy@bialykruk.pl.

wg

Wyjątkowy papieski album
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Warunki konieczne dla Komisji
Zakładowych dokonujących zgło-
szenia:
1. Regularne odprowadzanie należ-

nej składki do Zarządu Regionu,
2. Pełnienie funkcji związkowej

członka władzy wykonawczej lub
kontrolnej przez uczestnika szko-
lenia,

3. Obowiązuje następująca kolej-
ność szkoleń dla władzy wyko-
nawczej:
- szkolenie "Ogólnozwiązkowe",
- szkolenie "Wybrane elementy
prawa pracy",
- szkolenie "Układy zbiorowe pra-
cy",
- szkolenie "Negocjacje".
Dla władzy kontrolnej oraz skarb-
ników KZ przeznaczone jest szko-
lenie "Skarbników KZ i Zakłado-
wych Komisji Rewizyjnych".

4. Uczestnik może brać udział w da-
nym szkoleniu  tyko jeden raz w
okresie kadencji.

5. Udział w szkoleniu mogą brać nie
więcej niż dwie osoby z tej samej
organizacji.

6. W przypadku wolnych miejsc na
szkoleniu osoby niespełniające w/
w warunków, z wyjątkiem pkt.1,
mogą brać udział w szkoleniu za
pokryciem pełnej odpłatności tj.
300 zł. (ośrodek wystawi fakturę
VAT).

Preferencje w zapisach:
1. nowo tworzące się organizacje

związkowe,

ZASADY KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA
ZWIĄZKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ZARZĄD REGIONU
ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W
OŚRODKU SZKOLEŃ „KONTAKT” W WIŚLE.

2. członkowie władz zakładowych
wybrani po raz pierwszy.

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłaszanie kandydatów odbywa

się na formularzach, które są do
pobrania ze strony www.soli-
darnosc-kat.pl.

2. Listę kandydatów na poszczegól-
ne szkolenia zatwierdza Prezy-
dium ZR.

DODATKOWO
Biura Terenowe (BT) mogą zgła-

szać zapotrzebowanie na szkolenia
organizowane na ich terenie.

Rodzaje proponowanych szkoleń:
1. "Skarbników KZ i Zakładowych

Komisji Rewizyjnych",
2. "Ogólnozwiązkowe",
3. "Wybrane elementy prawa pra-

cy",
4. "Rachunkowość organizacji

związkowych" - przeznaczone dla
członków związku prowadzą-
cych księgowość KZ.

Organizatorem takiego szkolenia
jest BT (zapisy, organizacja sal, po-
siłki itp.). Terminy szkoleń 1,2,3 - w
uzgodnieniu z Biurem ds. Rozwoju
i Szkoleń Związkowych oraz Współ-
pracy Zagranicznej, a w przypadku
szkolenia "Rachunkowość organiza-
cji związkowych" z panią Haliną
Murzyn z Biura Ekonomiczno -
Prawnego Zarządu Regionu.

Odpłatność za szkolenia organizo-
wane przez BT wynosi 10 zł/dzień
od uczestnika.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854):

 "Pracownik ma prawo do zwolnie-

nia od pracy zawodowej z zachowa-

niem prawa do wynagrodzenia na

czas niezbędny do wykonania doraź-

nej czynności wynikającej z jego funk-

cji związkowej, jeżeli czynność ta nie

może być wykonana w czasie wolnym

od pracy."

Problematyka zwolnienia pracowni-
ka od pracy zawodowej z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia na czas nie-
zbędny do wykonywania doraźnej
czynności wynikającej z jego funkcji
związkowej była rozpatrywana także w
orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca
2001 r. (I PKN 460/00) zajął stanowi-
sko, że indywidualne zwolnienie od
obowiązku świadczenia pracy z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia, dla
załatwienia doraźnych spraw związa-
nych z pełnioną funkcją związkową, na

WYJAŒNIA

podstawie art. 31 ust. 3 przywołanej
wyżej ustawy, nie zależy od uznania
pracodawcy, ale od istnienia obiektyw-
nych przesłanek określonych w tym
przepisie. Przepis ten nie upoważnia za-
tem pracodawcy do oceny zasadności
zwolnień od pracy na czas niezbędny
do wykonywania określonych czynno-
ści wynikających z pełnionej przez pra-
cownika funkcji związkowej. Ponadto
należy zauważyć, że w doktrynie pre-
zentowany jest pogląd, iż czynnością o
charakterze doraźnym jest również
udział w kilkudniowym szkoleniu
związkowym (I. Sierocka "Zwolnienia
od pracy i urlopy działaczy związko-
wych", Praca i Zabezpieczenia Społecz-
ne, nr 8/2001).

Jeżeli związki zawodowe zwróciły
się zatem z wnioskiem o zwolnienie
pracownika, wskazując przy tym cel
zwolnienia, pracodawca jest zobowią-
zany do zwolnienia go do pracy zawo-
dowej z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia.
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

Po godzinach

Taniec - po³amaniec
Giertych do premiera,
Premier do Giertycha,
A pospólstwo sobie
A¿ ze œmiechu prycha...
Pan Lepper do Ziobry,
Ziobro do Leppera,
I ju¿ w kraju nowa
Gotowa afera...
Chcia³by te¿ pan Miller
Zatañcowaæ z Ziobr¹,
Lecz to panie Leszku,
Jakbyœ tañczy³ z kobr¹...

Kaczmarek do Ziobry,
Ziobro do Kaczmarka,
Chyba ju¿ skandali
Przebra³a siê miarka...

Prognoza pogody
W najbli¿szym tygodniu spodzie-
wane s¹ gwa³towne opady deszczu.
Sponsorem prognozy pogody jest
fabryka parasoli.

pk Zdj. National Geographic


