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Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci naszego Drogiego Przyjaciela
W³adys³awa Molêckiego. Zapamiêtaliœmy go jako ¿yczliwego kolegê, który s³u¿y³
swoim bogatym doœwiadczeniem i rad¹ ca³emu Zwi¹zkowi. Dla nas wszystkich Jego
odejœcie jest niepowetowan¹ strat¹.
Mia³ w sercu Solidarnoœæ i na zawsze pozostanie w naszej pamiêci!
Przyjacio³om z "Solidarnoœci" Œl¹sko-D¹browskiej sk³adamy szczere kondolencje.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
NSZZ "Solidarnoœæ" Dolny Œl¹sk

Janusz £aznowski

***

Z wielkim ¿alem i smutkiem ¿egnamy naszego Kolegê Œ.P. W³adys³awa Molêckiego
Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"
Wspania³ego cz³owieka.
£¹cz¹c siê w bólu z najbli¿szymi Zmar³ego i przyjació³mi najg³êbsze wyrazy
wspó³czucia -

w imieniu Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ "Solidarnoœæ"
oraz Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarnoœæ"

sk³ada przewodnicz¹cy Adam Ditmer

***

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu œmierci naszego Kolegi W³adys³awa
Molêckiego - Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ" - Rodzinie i Bliskim -

w imieniu Regionalnego Sekretariatu Przemys³u Metalowego NSZZ "S"
sk³ada przewodnicz¹cy Krzysztof Piêtak

***

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e odszed³ do Pana Œ. p. W³adys³aw
Molêcki - Cz³onek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ", Wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".
Pragniemy przekazaæ wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci w bólu - Rodzinie,
przyjacio³om i wszystkim zwi¹zkowcom Regionu Œl¹sko-D¹browskiego.

W imieniu podbeskidzkiej "Solidarnoœci"
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Marcin Tyrna

***

Drogi Piotrze.
Na Twoje rêce dla rodziny W³adka i ca³ej spo³ecznoœci NSZZ "Solidarnoœæ" sk³adam
najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia z powodu koñca ziemskiego ¿ycia naszego
kolegi.
To wielka strata dla Rodziny, "Solidarnoœci" i Ojczyzny. Ciê¿ko bêdzie wype³niæ  pustk¹
jak¹ W³adek zostawi³.
£¹czymy siê w modlitwie.

W imieniu cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu Zag³êbie Miedziowe
Bogdan Or³owski - przewodnicz¹cy ZR

***

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Œ.P. W³adys³awa Molêckiego
Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"
Rodzinie i Przyjacio³om serdeczne wyrazy wspó³czucia -

w imieniu Rady Sekcji Krajowej Bran¿y Metalowców NSZZ "Solidarnoœæ"
sk³ada przewodnicz¹cy Bohdan Braun

***

Z powodu œmierci Kolegi W³adys³awa Molêckiego, Wiceprzewodnicz¹cego
Zarz¹du Regionu Œl¹sko - D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ".
W imieniu Zarz¹du Regionu Piotrkowskiego NSZZ "Solidarnoœæ" sk³adam
Kole¿ankom i Kolegom ca³ej Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia.
Proszê równie¿ o przekazanie kondolencji Rodzinie Zmar³ego.

Za Zarz¹d Regionu Piotrkowskiego NSZZ "Solidarnoœæ"
Zbigniew Bogus³awski

***
Drogi Piotrze.
Dotar³a do mnie bardzo smutna wiadomoœæ o œmierci W³adka. Przyjmij Piotrze na
swoje rêce najszczersze kondolencje ode mnie i Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
"S" Daewoo Motor Polska w Lublinie i proszê przeka¿ je Rodzinie i kolegom.

Andrzej Chrz¹stowski

***

Z ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci W³adys³awa Molêckiego Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ".
W imieniu Opolskiej "Solidarnoœci" Rodzinie i Przyjacio³om Zmar³ego sk³adam wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia.

Cecylia Gonet - Przewodnicz¹ca Zarz¹du Regionu
NSZZ "S" Œl¹ska Opolskiego

***

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu œmierci œ. p. W³adys³awa Molêckiego
Rodzinie i Najbli¿szym
sk³ada

Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ "Solidarnoœæ" Cablelettra w Miko³owie

***

W imieniu ca³ego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ" i w sposób
szczególny w swoim w³asnym, pragnê z³o¿yæ najg³êbsze wyrazy wspó³czucia w
zwi¹zku ze œmierci¹ Œ.p. W³adys³awa Molêckiego.
Wobec œmierci zawsze stajemy bezradni, pytaj¹c: dlaczego?
Brak s³ów, aby wyraziæ ¿a, smutek rozstania i poczucie niesprawiedliwoœci, zw³aszcza,
gdy odchodz¹ tacy Ludzie jak W³adek.
Bóg zabieraj¹c Go do siebie, zabra³ nam Przyjaciela, Wspania³ego Cz³owieka.
I choæ wierzê g³êboko, ¿e W³adek, tam z Góry bêdzie nas wspiera³, tak trudno

uwierzyæ, ¿e ju¿ nie spotkamy siê na najbli¿szej Krajówce.
Do widzenia Przyjacielu.

Maria Ochman
Przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ"

Bardzo proszê o przekazanie najszczerszych s³ów wspó³czucia Rodzinie i Bliskim
Œ.p. W³adys³awa Molêckiego.

***

Ze smutkiem przyjêliœmy œmieræ kol. W³adys³awa Molêckiego - Wice-
przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ".
Wyrazy szczerego wspó³czucia Rodzinie oraz kolegom ze Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" -

sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy Andrzej Buczek oraz cz³onkowie Zarz¹du Regionu
Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarnoœæ"

***

Ma³¿once, Dzieciom, ca³ej Rodzinie oraz Przyjacio³om zmar³ego sk³adam w imieniu
Zarz¹du Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarnoœæ" wyrazy g³êbokiego wspó³czucia,
solidarnoœci i modlitewnej ³¹cznoœci z powodu œmierci Œ. p. W³adys³awa Molêckiego
Z wyrazami szacunku i pamiêci -

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Mazowsze
NSZZ "Solidarnoœæ" Andrzej Kropiwnicki

***

Zarz¹d Regionu S³upskiego NSZZ "Solidarnoœæ" sk³ada Rodzinie, cz³onkom Zwi¹zku
NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu Œl¹sko-D¹browskiego wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Kolegi W³adys³awa Molêckiego, wspania³ego cz³owieka, dzia³acza
zwi¹zkowego.

Przewodnicz¹cy ZR NSZZ "Solidarnoœæ" S³upsk
 Stanis³aw Szuka³a

***

Z wielkim smutkiem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o nag³ym odejœciu naszego
Kolegi W³adys³awa Molêckiego. W naszej pamiêci pozostanie jako cz³owiek
nietuzinkowy, który swym ¿yciem dawa³ œwiadectwo wiary w drugiego
cz³owieka.Odejœcie W³adka to bardzo du¿a, niepowetowana strata dla NSZZ
"Solidarnoœæ".
Rodzinie i Zarz¹dowi Regionu sk³adamy szczere kondolencje.

Zarz¹d Regionu Koszaliñskiego "Pobrze¿e"

***

Za poœrednictwem Pana Przewodnicz¹cego chcia³bym w imieniu Naszej Komisji, a
tak¿e w imieniu wszystkich, którzy znali W³adka z³o¿yæ nasze kondolencje.
Wyra¿amy g³êboki ¿al i wspó³czujemy ca³emu Zwi¹zkowi NSZZ "Solidarnoœæ",
Rodzinie, Przyjacio³om i Znajomym.
Przekazujê tak¿e wyrazy solidarnoœci z jego Rodzin¹ i Przyjació³mi.
W tym trudnym momencie ³¹czymy siê z Wami w smutku i bólu.
"On nie umar³, odesz³o tylko cia³o. W³adek jest i bêdzie w Nas zawsze.
Zawsze z uœmiechem, dobrym s³owem i szacunkiem do ludzi.

Za MOZ NSZZ "S" Mittal Steel Poland S.A. Oddzia³
 w Œwiêtoch³owicach

Przewodnicz¹cy Andrzej Uglorz

***

Z wielkim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
naszego dobrego kolegi W³adys³awa Molêckiego.
W³adziu! Bardzo nam bêdzie Ciebie brakowaæ, pozostaniesz na zawsze w naszej
pamiêci jako wspania³y i serdeczny dla ludzi cz³owiek, na którego pomoc zawsze
mogliœmy liczyæ.
W imieniu pracowników Biura Terenowego w Sosnowcu oraz cz³onków organizacji
zwi¹zkowych NSZZ "Solidarnoœæ" z naszego terenu sk³adam ¯onie i Rodzinie
zmar³ego wyrazy wspó³czucia.

Kierownik Biura Terenowego w Sosnowcu
Alicja B³aszczyk

***
Z g³êbokim smutkiem i ¿alem ¿egnamy œp.W³adys³awa Molêckiego.
Cz³owieka o wielkim sercu i wyj¹tkowej osobowoœci,
który w zawsze bezkompromisowo broni³ godnoœci ludzkiej i praw pracowniczych.
¯egnamy Cz³owieka daj¹cego ciep³o, nadziejê i uœmiech innym,
dla którego nie by³o problemów nie do rozwi¹zania
S³owem ¿egnamy prawdziwego Zwi¹zkowca
Najlepsi zawsze odchodz¹ za wczeœnie.

kole¿anki i koledzy z "Solidarnoœci" ziemi zawierciañskiej

***

"Gdy cz³owiek odchodzi, pozostaje po nim to, co dobrego uczyni³ innym"
Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy informacjê, ¿e odszed³ od nas na Wieczn¹ Wachtê
Œ.P. W³adys³aw Molêcki -
Wspania³y kolega, wielki spo³ecznik, cz³owiek prawy i wielkiego serca Rodzinie,
Znajomym i Przyjacio³om, wszystkim kole¿ankom i kolegom z Sekcji Krajowej
Hutnictwa NSZZ ,, Solidarnoœæ", ze Œl¹sko D¹browskiego Zarz¹du Regionu NSZZ
,, Solidarnoœæ" oraz wszystkim którzy ³¹cz¹ siê w smutku
sk³adam wyrazy najg³êbszego ¿alu i wspó³czucia -

Krzysztof ¯muda
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej

NSZZ "Solidarnoœæ " Stoczni Pó³nocnej S.A. w Gdañsku

***

Wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci kol. W³adys³awa Molêckiego
sk³ada

w imieniu Regionu Che³mskiego NSZZ "Solidarnoœæ"
Przewodnicz¹cy Zdzis³aw Denysiuk
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Piotr Duda,
przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ”:

Myœlê, ¿e mam dar szybkiego oce-
niania ludzi. I kiedy wiele lat temu
po raz pierwszy spotka³em W³adzia,
od razu wiedzia³em ¿e to wspania³y,
ciep³y cz³owiek. Po tych wszystkich
latach wiem, ¿e siê nie pomyli³em.
Jego wielkoœæ polega³a nie tylko na
tym, ¿e by³ œwietnym przyjacielem,
mê¿em czy ojcem. Bo tak oczywi-
œcie by³o. Ale on by³ wielki równie¿
w ¿yciu zwi¹zkowym. Chcia³, ¿eby
nasz zwi¹zek mocniej anga¿owa³ siê
w pomoc zwyk³ym ludziom, co-
dziennie swoj¹ prac¹ i charakterem
wdra¿a³ to w ¿ycie. I kiedy teraz z
ca³ego kraju przychodz¹ do nas kon-
dolencje, to widaæ, ¿e w³aœnie tak by³
odbierany przez wielu ludzi. Zawsze
uœmiechniêty, bi³o od niego takie cie-
p³o. Równie¿ w ostatnich dniach
swojego ¿ycia. Niejeden z nas wie-
dz¹c o tak ciê¿kiej chorobie obrazi³-
by siê na ca³y œwiat. Ale nie on - spo-
kojny i pogodny, przygotowany.

Mimo ¿e pe³ni³ mnóstwo wa¿nych
funkcji, nigdy nie wytwarza³ dystan-
su pomiêdzy sob¹ a innymi ludŸmi.
Ka¿dy, kto potrzebowa³ pomocy, od
W³adka j¹ dostawa³. On zmienia³
swoj¹ postaw¹ ludzi z³ych w dobrych.
Mia³ w tym zakresie wielki dar.

Kiedy negocjowa³ pakiet socjalny
dla za³ogi Mittal Steel by³o mu ciê¿-
ko, momentami by³ sam, ale wygra³.
Równie¿ dziêki swojemu charaktero-

- To by³ cz³owiek wyj¹tko-
wy, który swoje ¿ycie po-
œwiêci³ innym. Jego nie-
obecnoœæ trudno bêdzie
zast¹piæ - tak o zmar³ym wi-
ceprzewodnicz¹cym Zarz¹-
du Regionu W³adys³awie
Molêckim mówi¹ jego przy-
jaciele i wspó³pracownicy.

O tym, ¿e jest ciê¿ko chory,
dowiedzia³ siê zaledwie trzy
miesi¹ce temu. Na skuteczn¹ te-
rapiê by³o ju¿ za póŸno. Swoje
ostatnie chwile spêdzi³ w domu,
otoczony najbli¿szymi. - Trud-

no mi siê z jego odejœciem po-
godziæ. Tacy ludzie rodz¹ siê
rzadko, to by³ wielki-ma³y cz³o-
wiek - mówi szef Zarz¹du Re-
gionu Piotr Duda, przyjaciel
zmar³ego.

W³adys³aw Molêcki pracê za-
wodow¹ rozpocz¹³ w 1966 r. w
Fabryce Tektury Mas³oñskie na
stanowisku œlusarza. PóŸniej
pracowa³ w zawierciañskim
PKS i Centrali Materia³ów Bu-
dowlanych w Katowicach. Z tej
ostatniej firmy, w której od 1980
r. by³ cz³onkiem "Solidarnoœci",
zwolniono go po wprowadzeniu
stanu wojennego. Od 1982 r.
pracowa³ w "Kolpremie" - spó³-
ce-córce Huty Katowice na sta-
nowisku maszynisty lokomoty-
wy spalinowej.

W latach 90. aktywnie dzia-
³a³ w "Solidarnoœci", w okresie
od 1998 do 2006 r. by³ przewod-
nicz¹cym Miêdzyzak³adowej
Organizacji Zwi¹zkowej w hu-
cie. By³ szefem strony spo³ecz-
nej podczas prywatyzacyjnych
negocjacji z przedstawicielami
koncernu Mittal Steel. - By³ klu-
czow¹ postaci¹ tych rozmów.
Stanowczo walczy³ o inwesty-

cje i najkorzystniejsze rozwi¹-
zania dla pracowników - wspo-
mina Jerzy Goiñski, obecny
przewodnicz¹cy "S" w dawnej
Hucie Katowice.

30 marca 2006, gdy Bo¿ena
Borys-Szopa objê³a funkcjê
G³ównego Inspektora Pracy,
W³adys³aw Molêcki zast¹pi³ j¹
na stanowisku wiceprzewodni-
cz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". - Zwi¹zek jest
dla mnie po rodzinie najwa¿-
niejszy. Stawiam sobie te same
cele, co podczas pracy w hucie.
Chcê, by "Solidarnoœæ" w na-

szym regionie by³a liczna i sil-
na - mówi³ wtedy do cz³onków
Zarz¹du Regionu.

Od 1998 r. by³ cz³onkiem Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ". Zasiada³ te¿ w prezy-
diach zjazdów krajowych.

Mia³ mnóstwo zainteresowañ.
Lubi³ sport - w m³odoœci zawod-
niczo podnosi³ ciê¿ary, do nie-
dawna regularnie grywa³ w pi³-
kê no¿n¹. Œwietnie gra³ na gita-
rze - jeszcze w sierpniu tego
roku w serwisie allegro kupi³
profesjonaln¹ gitarê elek-
tryczn¹. Przez wiele lat wspo-
maga³ Sanktuarium Maryjne w
Leœniowie.

Od kilku miesiêcy ciê¿ko cho-
rowa³. Swój los przyjmowa³ jed-
nak z pokor¹, a nawet pogod-
nie. - Moja kadencja na tym
œwiecie dobiega koñca - mówi³.

Zmar³ w poniedzia³ek 5 listo-
pada w swoim domu w D¹bro-
wie Górniczej w wieku 59 lat.
Mia³ ¿onê i troje dzieci - dwoje
ju¿ doros³ych, najm³odszy syn
ma ledwie 12 lat. Œl¹sko-D¹-
browska "S" nie pozostawi go
bez opieki.

Wojciech Gumu³ka

Jego kadencja dobieg³a koñca
Wspominaj¹ W³adka

Z ogromnym bólem przyjêliœmy informacjê o œmierci

Œ. P. W£ADYS£AWA MOLÊCKIEGO

- wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ",

cz³onka Komisji Krajowej NSZZ "S",
ale przede wszystkim wspania³ego Cz³owieka

o wielkim sercu,
zawsze wra¿liwego na krzywdê innych.

Rodzinie

najg³êbsze wyrazy wspó³czucia
i wsparcia w tych trudnych chwilach

sk³ada

przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Piotr Duda
oraz cz³onkowie i pracownicy ZR.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem ¿egnamy Przyjaciela

W£ADYS£AWA MOLÊCKIEGO
Zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-Dabrowskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

¯onie, Dzieciom i wszystkim bliskim
wyrazy serdecznego wspó³czucia

sk³adaj¹

 Bo¿ena Borys-Szopa
G³ówny Inspektor Pracy ze wspó³pracownikami

wi. Nie podda³ siê presji rz¹du, inwe-
stora. Wiele godzin na temat "Soli-
darnoœci" przegadaliœmy. W³adek za-
wsze podkreœla³, ¿e w interesie pra-
cowniczym nale¿y zawsze szukaæ
porozumienia z drug¹ stron¹. Inne ni¿
dialog metody by³y wg niego dopusz-
czalne jedynie w ostatecznoœci.

To nieprawda, ¿e nie ma ludzi nie-
zast¹pionych. W³aœnie W³adek jest
niezast¹piony.

***

Bo¿ena Borys-Szopa,
G³ówny Inspektor Pracy

Trudno uwierzyæ, ¿e odszed³ od
nas na zawsze... Wra¿liwy, szczery i
otwarty na ludzi. Gotowy do pomo-
cy ka¿demu i w ka¿dej sytuacji. Ser-
deczny, ¿yczliwy, przyjazny. Zawsze
pogodny. Bardzo przez wszystkich
lubiany.

Nagle sta³o siê! Skoñczy³ siê dla
nas przywilej obcowania z Nim.
Œwiat³o zgas³o...

Pracowa³am z W³adkiem przez
wiele lat w Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarnoœæ". Z pasj¹ i ogromnym
zaanga¿owaniem realizowa³ misjê
zwi¹zkowca, bez reszty oddanego
sprawom spo³ecznym. Wra¿liwy na
krzywdê. Ludzie siê do Niego gar-
nêli, bo Go kochali, bo zawsze mo-
gli na Niego liczyæ, bo dostawali od
Niego i pomoc, i wsparcie. Rozta-
cza³ dobro...

By³ dla mnie i dla ka¿dego, kto Go
pozna³, kimœ wiêcej ni¿ tylko koleg¹.

By³ przyjacielem - ka¿dego z osob-
na i wszystkich razem, ca³ej "Soli-
darnoœci"! Przyjacielem w sprawach
zwi¹zkowych, ale te¿ osobistych.
S³u¿y³ rad¹ i dobrym s³owem, daj¹c
wsparcie w chwilach trudnych, ja-
kie ka¿dy z nas w swoim ¿yciu prze-
¿ywa. Jego serdecznoœæ przenosi³a
siê na wszystkich, którzy gromadzi-
li siê wokó³ Niego.

Mimo, ¿e od ponad roku jestem w
Warszawie, utrzymywaliœmy sta³y
kontakt. Telefoniczny, osobisty, gdy
przyje¿d¿a³am do rodziny, za poœred-
nictwem internetu.

 Odszed³eœ... Po cichu. Niepostrze-
¿enie. Nie by³o Ciê, gdy wys³a³am
kolejnego maila. Niecierpliwie cze-
ka³am na odpowiedŸ. Nie nadesz³a...

W³adku, na zawsze pozostaniesz
w moim sercu i pamiêci!

***

Jerzy Goiñski,
przewodnicz¹cy „S”
w d¹browskim oddziale
Mittal Steel Poland
(dawnej Hucie Katowice)

W³adziu by³ wspania³ym, dobrym
i szanowanym cz³owiekiem. Nie
patrz¹c na w³asne zdrowie, zawsze
pomaga³ innym.

By³ równie¿ wspania³ym zwi¹z-
kowcem i koleg¹. Posiada³ rzadk¹
umiejêtnoœæ jednania ludzi. Umia³
doprowadziæ do zgody i wspó³pra-
cy miêdzy dzia³aj¹cymi w hucie
zwi¹zkami. Nie by³ konfliktowy.
Zawsze d¹¿y³ do porozumienia i do
zgody.

By³ rzecznikiem prasowym stro-
ny zwi¹zkowej w negocjacjach w
sprawie Pakietu Socjalnego z LNM
Holding. W ca³ym procesie prywa-
tyzacji Polskich Hut Stali by³ klu-
czow¹ postaci¹. Stanowczo walczy³
o inwestycje i najkorzystniejsze roz-
wi¹zania dla pracowników.

***

Jacek Zommer,
redaktor naczelny
„Wolnego Zwi¹zkowca”

Co czujê? Co czuj¹ inni – Jego
przyjaciele, znajomi? Ogromne
przygnêbienie. Trudno uwierzyæ, ¿e
ju¿ Go nie zobaczymy.

Skory do ¿artów z zawadiackim
uœmiechem, pe³en energii, która roz-
piera³a – takim W³adka zapamiêtam.
Nie bardzo wierzy³em w diagnozê o
tym najgorszym. Tak jak nie dopusz-
cza³em myœli, ¿e równie szybko rok
wczeœniej zabierze Jego najbli¿szego
przyjaciela Jarka Zwoliñskiego. Dwaj
przyjaciele nie tylko z boiska. Pi³ka
no¿na by³a ich ¿ywio³em. Brazylij-
skie przewrotki 59-letniego W³adka
wprawia³y w os³upienie. Po³amany ze
skrêconym blachami obojczykiem,
dryblingiem mija³ bezlitoœnie kopi¹-
cych go po koœciach nastolatków.
Obaj przegrali z t¹ sam¹ chorob¹.

Teraz s¹ razem. ̄ egnaj przyjacie-
lu.
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„Nowoczesna Europa budo-
wana jest w oparciu o dia-
log spo³eczny. To zapewnia
rozwój, zmniejsza dyspro-
porcje, wyrównuje szanse,
zapobiega konfliktom” - na-
pisa³ przewodnicz¹cy KK
Janusz Œniadek w liœcie
skierowanym do nowych
parlamentarzystów.

Przewodnicz¹cy KK pogratu-
lowa³ w liœcie uzyskania manda-
tu spo³ecznego zaufania i przed-
stawi³ za³o¿enia zwi¹zkowej ak-

To nie bêdzie ³atwe - tak mo¿na
podsumowaæ opinie naszych
internautów na temat szans na
porozumienie „Solidarnoœci” z
rz¹dem PO-PSL.

Z przeprowadzonej na naszej stro-
nie internetowej sondy wynika, ¿e a¿

cji "Polska przyjazna pracowni-
kom". Pos³om i senatorom PiS
przewodnicz¹cy KK podziêkowa³
za wiele prospo³ecznych inicjatyw
legislacyjnych podjêtych w minio-
nej kadencji. W liœcie do parlamen-
tarzystów PO i PSL - a wiêc praw-
dopodobnej koalicji rz¹dowej -
podkreœli³, ¿e "Polska, na tle in-
nych krajów UE, ma bardzo ela-
styczny i przyjazny dla inwestycji
rynek pracy". Jednoczeœnie zazna-
czy³, ¿e "pracownicy wróc¹ z emi-
gracji zarobkowej dopiero wów-
czas, gdy bêd¹ tutaj mieli perspek-

Instytucje dialogu istniej¹, ale
jego praktyczne funkcjono-
wanie wymaga usprawnienia
- oceni³a w specjalnym stano-
wisku Rada Ochrony Pracy
przy Sejmie RP.

Oceniaj¹c wspó³pracê pomiêdzy
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, zwi¹z-
kami zawodowymi i pracodawca-
mi na szczeblach zak³adów pracy
Rada uzna³a, ¿e pod wzglêdem in-
strumentów prawnych partnerzy
spo³eczni maj¹ zapewniony udzia³
w konsultacjach i dialogu spo³ecz-

nym dotycz¹cym warunków pracy,
tak na szczeblu centralnym, jak rów-
nie¿ sektorowym, bran¿owym i za-
k³adowym. - Oczywiœcie znacznie
trudniej jest te uprawnienia realizo-
waæ - ocenia szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" i cz³onek ROP
Piotr Duda. - A przecie¿ skutecz-
noœæ wymaga wzajemnego szacun-
ku,  zrozumienia i chêci poznania
racji drugiej strony.

W stanowisku Rada Ochrony Pra-
cy przypomina, ¿e dziêki zawarte-
mu kilka miesiêcy temu porozumie-
niu z "Solidarnoœci¹" wspó³praca z

Do Pañstwowej Inspekcji
Pracy wp³ywaj¹ skargi na
z³amanie zakazu zatrudniania
pracowników w czasie
Wszystkich Œwiêtych. Przepi-
sy zakazuj¹ce handlu w 12
œwi¹t w roku wesz³y w ¿ycie
pod koniec paŸdziernika.

1 listopada by³ pierwszym œwiê-
tem objêtym tym zakazem. Jednak
jak informuje Inspekcja zg³aszane
skargi wp³ywaj¹ nie od pracowni-
ków, ale od osób trzecich. Inspek-

cja sprawdza jak by³o naprawdê, a
dok³adne dane z kontroli podane
zostan¹ w najbli¿szym czasie.

Piotr Wojciechowski z departa-
mentu prawnego PIP powiedzia³,
¿e zmuszanie pracowników do
handlowania w œwiêta jest wykro-
czeniem przeciwko ich prawom.
Jest zagro¿one sankcjami grzywien

- do dwóch tysiêcy w postêpowa-
niu mandatowym, do piêciu tysiê-
cy, w przypadku tak zwanej recy-
dywy. Je¿eli wczeœniej dwukrotnie
pracodawca pope³ni wykroczenie,
a inspektor po raz trzeci z³apie go
na ³amaniu zakazu handlu w œwiê-
ta, to bêdzie móg³ na³o¿yæ grzyw-
nê do 5 tysiêcy z³otych. W przy-
padku szczególnie ra¿¹cego nie-
dbalstwa s¹d grodzki mo¿e na³o-
¿yæ grzywnê w wysokoœci 30 ty-
siêcy z³otych. Zakaz handlowania
w œwiêta nie dotyczy w³aœcicieli

sklepów czy kramów, a tak¿e osób
nie zatrudnionych na etacie, lecz na
umowê o dzie³o lub zlecenie. Za-
kaz nie dotyczy tak¿e instytucji
wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej
takich jak apteki czy stacje benzy-
nowe.

red.

Jaka wspó³praca z rz¹dem?
57 proc. ocenia, ¿e ta wspó³praca bê-
dzie bardzo trudna lub wrêcz niemo¿-
liwa. Co czwarty odpowiadaj¹cy
uwa¿a, ¿e obie strony dogadaj¹ siê,
bo to le¿y w interesie naszego kraju.

17 proc. patrzy w przysz³oœæ optymi-
stycznie i nie przewiduje konfliktów.

W nastêpnej sondzie umieszczo-
nej na naszej stronie internetowej
www.solidarnosc-kat.pl kontynu-
ujemy temat nowego rz¹du i pyta-
my o priorytety nowego gabinetu.

Zapraszamy do oddania g³osu!
red.

Przewodnicz¹cy KK

pisze do parlamentarzystów
tywy godnej, bezpiecznej i do-
brze op³acanej pracy po³¹czonej
z mo¿liwoœci¹ sta³ego doskona-
lenia swoich umiejêtnoœci".

 Œniadek zacytowa³ te¿ frag-
menty czêsto przywo³ywanej w
trakcie kampanii irlandzkiej
Umowy spo³ecznej, w których na
pierwszym planie znajduje siê
upowszechnienie korzyœci wyni-
kaj¹cych z partnerstwa spo³ecz-
nego, ograniczenie wykluczenia
i ubóstwa oraz faktyczna popra-
wa stopy ¿yciowej.

Dzia³ Informacji KK

Dialog spo³eczny

potrzebuje szacunku
tym zwi¹zkiem uk³ada siê "w³aœci-
wie". Chodzi m. in. o wymianê in-
formacji, szkolenia, doradztwo i
wydawnictwa. "Na szczególne pod-
kreœlenie zas³uguje wspó³praca ze
Spo³eczn¹ Inspekcj¹ Pracy" - pod-
kreœlono w stanowisku.

Rada zwraca jednak uwagê, ¿e by
instrumenty dialogu by³y skutecz-
niejsze, potrzebne jest spe³nienie kil-
ku warunków. Za takie uzna³a m in.
dalsze szkolenia, umocnienie siê oraz
upowszechnianie dobrych przyk³a-
dów wspó³dzia³ania zwi¹zków za-
wodowych i pracodawców.        wg

PIP sprawdza,

czy handlowcy

nie z³amali prawa

Prezydium Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "So-
lidarnoœæ" apeluje do Pañstwowej
Inspekcji Pracy o nadzór nad prze-
strzeganiem Kodeksu Pracy i sto-
sowanie sankcji wobec pracodaw-
ców ³ami¹cych zakaz pracy w han-
dlu w dni œwi¹teczne.

1 listopada - Dzieñ Wszystkich
Œwiêtych - by³ pierwszym od cza-
su nowelizacji Kodeksu Pracy
œwiêtem wolnym od pracy w han-
dlu. Dziesi¹tki tysiêcy pracowni-
ków tego sektora mog³o wreszcie
ten wyj¹tkowy czas spêdziæ ze
swoimi rodzinami. O takie rozwi¹-
zanie "Solidarnoœæ" zabiega³a od
dawna.

Cieszy fakt, ¿e wielu pracodaw-
ców - zarówno z du¿ych sieci han-
dlowych, jak i niewielkich skle-

pów osiedlowych - zastosowa³o
siê do nowego prawa. Niestety,
inni w sposób œwiadomy je ³ama-
li, zmuszaj¹c pracowników do
pracy. Taka postawa zas³uguje nie
tylko na napiêtnowanie, ale i na
wszelkie przewidziane prawem
sankcje. Apelujemy do Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy o konsekwent-
ne i zdecydowane korzystanie ze
wszelkich przynale¿nych jej
uprawnieñ w tym zakresie.

Za kilka dni kolejny wyj¹tkowy
dzieñ w polskim kalendarzu -
Œwiêto Narodowe 11 Listopada.
Przyzwolenie na pracê w handlu
w tym dniu bêdzie nie tylko zgod¹
na ³amanie prawa, ale tak¿e oœmie-
szeniem naszej narodowej trady-
cji. Nie wolno do tego dopuœciæ.

Stanowisko

Prezydium Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Katowice, 6 listopada 2007 r.

Szef handlowej „S” Alfred Bujara zapowiada walkê nie tylko
o wolne œwiêta, ale równie¿ wszystkie niedziele w handlu
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Zbli¿a siê 89 rocznica odzy-
skania przez Polskê Niepod-
leg³oœci. 11 listopada to jed-
na z najwa¿niejszych dat w
historii naszej Ojczyzny. W
1918 r. - po 123 latach niewoli
- Polska powróci³a na mapê
Europy.

Schy³ek I wojny œwiatowej oka-
za³ siê niepowtarzaln¹ szans¹ dla

Polaków, którzy widz¹c klêskê
zaborców rozpoczêli przejmowa-
nie w³adzy cywilnej i wojskowej,
tworz¹c zrêby przysz³ego pañ-
stwa.

W nocy z 6 na 7 listopada w Lu-
blinie powo³any zosta³ Tymczaso-
wy Rz¹d Ludowy Republiki Pol-

skiej, kierowany przez Ignacego
Daszyñskiego 10 listopada do

Jak co roku w przededniu Dnia Wszystkich Œwiêtych
zwi¹zkowcy pamiêtali o swoich kole¿ankach i kolegach,

którzy odeszli. Na ich grobach pojawi³y siê wi¹zanki kwiatów,
zap³onê³y znicze. Na zdjêciu Piotr Duda przy grobie

zmar³ego 3 lata temu cz³onka prezydium Zarz¹du Regionu
Kazimierza Zachnika.

Zawierciañscy zwi¹zkowcy
nie zapominaj¹ o bohaterach
II Rzeczypospolitej.

Jak co roku spotkaja siê pod po-
mnikiem upamiêtniaj¹cym ¿o³nie-
rzy walcz¹cych o granice Polski w
latach 1914-1920. W asyœcie zwi¹z-
kowych pocztów sztandarowych
z³o¿¹ kwiaty na grobach poleg³ych

(w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci pod-
czas odpierania bolszewickiego na-
jazdu) i uczcz¹ pamiêæ tych wszyst-
kich, których dzia³ania zaanga¿o-
wanie przynios³o w 1918 roku od-
rodzenie Polski po 123 latach roz-
biorów. Uroczystoœæ pod pomni-
kiem poprzedzi msza œwiêta w in-
tencji Ojczyzny odprawiona w ko-
œciele pw. Matki Boskiej Królowej
Polski. Nabo¿eñstwo rozpocznie siê
o godz. 10.

- Nie da siê oddzieliæ tradycji nie-
podleg³oœciowej i solidarnoœciowej
- mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" w Zawierciu. -
Niepodleg³a Ojczyzna jest najlep-

szym gwarantem poszanowania god-
noœci i praw pracuj¹cych Polaków.

Historia obchodów rocznicy od-
zyskania Niepodleg³oœci pod po-
mnikiem na zawierciañskim cmen-
tarzu siêga po³owy lat 80. Wówczas
by³y to nielegalne zgromadzenia,
bêd¹ce wyrazem zarówno szacun-
ku dla historii Polski, jak i wyzwa-
niem rzuconym w³adzom œwiêtuj¹-

cym w listopadzie kolejne rocznice
przewrotu bolszewickiego w Rosji,
zwanego wówczas rewolucj¹ paŸ-
dziernikow¹.

Organizatorem tegorocznych uro-
czystoœci jest "Solidarnoœæ" CMC
Zawiercie (dawnej Huty Zawier-
cie). Dla tej komisji zak³adowej 11
listopada jest œwiêtem podwójnym.
W 1981 roku w rocznicê odzyska-
nia Niepodleg³oœci poœwiêcono jej
sztandar, który lata stanu wojenne-
go przetrwa³ ukryty w jednym z za-
wierciañskich koœcio³ów. W nie-
dzielê sztandaru "S" zawierciañ-
skich hutników salutowaæ bêdzie
zawiercianom, którzy za niepod-
leg³¹ Polskê oddali ¿ycie.        (zaw)

W referendum w tarnogór-
skim szpitalu za³oga zdecy-
dowanie opowiedzia³a siê za
przeprowadzeniem strajku w
placówce. Prowadzone we
wtorek po po³udniu rozmowy
ostatniej szansy zakoñczy³y
siê niepowodzeniem.

Personel Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego im. B. Ha-
gera odpowiada³ na pytanie "Czy
jesteœ za przyst¹pieniem do bezter-
minowego strajku, w zwi¹zku z
niezadowalaj¹cymi podwy¿kami
wynagrodzeñ od stycznia 2008
roku zaproponowanymi przez pra-
codawcê?". W referendum z 705
zatrudnionych w szpitalu g³osowa-
³o 399 osób, wiêkszoœæ opowie-
dzia³a siê za strajkiem.

Przypomnijmy: zwi¹zkowcy
wysokoœæ podwy¿ek p³ac uzale¿-
nili od wykszta³cenia personelu i
przepracowanych lat pracy. Dla
pracowników z wy¿szym wy-
kszta³cenie ¿¹daj¹ podwy¿ek od
200 do 400 z³, dla personelu œred-
niego od 100 do 300 z³, a dla per-
sonelu ni¿szego od 80 do 200 z³.
Dyrekcja twierdzi, ¿e nie ma na to
pieniêdzy. Tymczasem wczeœniej

zatrudnieni w szpitalu lekarze
otrzymali podwy¿ki w wysokoœci
od 1100 do 1400 z³.

Niezale¿nie od wyników refe-
rendum zwi¹zkowcy próbowali
prowadziæ jeszcze negocjacje
ostatniej szansy. Podczas wtorko-

Bêdzie strajk w szpitalu

Wsparcie pracownikom szpitala
zaoferowali tarnogórscy kolejarze

Pamiêæ
o poleg³ych trwa

Ubieg³oroczne uroczystoœci z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
W g³êbi poczet sztandarowy „Solidarnoœci” CMC Zawiercie

11 listopada - Narodowe
Œwiêto Niepodleg³oœci

wych rozmów mediatorem by³ sta-
rosta tarnogórski (starostwo jest or-
ganem za³o¿ycielskim szpitala). -

Niestety, starosta
zaraz po rozpoczê-
ciu rozmów wzi¹³
stronê dyrekcji,
wiêc rozmowy za-
koñczy³y siê fia-
skiem. W tej sytu-
acji zaostrzamy
protest - mówi
przewodnicz¹cy
"S" w szpitalu Ja-
cek Szarek.

Zwi¹zkowcy za-
planowali na
czwartek lub pi¹-
tek dwugodzinny
strajk ostrzegaw-
czy. - Wspomog¹
nas tarnogórscy
kolejarze i górnicy
z Bytomia - zapo-
wiada Szarek. Jak
mówi,  w razie bra-
ku porozumienia
pracownicy szpita-

la bêd¹ kontynuowaæ strajk w ko-
lejne dni, wyd³u¿aj¹c go o codzien-
nie o godzinê.

bg, wg

Warszawy powróci³ Józef Pi³sud-
ski, który od lipca 1917 roku prze-
bywa³ w magdeburskim wiêzie-
niu. Jego przyjazd wywo³a³ entu-
zjazm ludnoœæ stolicy i masowe
rozbrajanie okupantów.

Józef Pi³sudski odegra³ nieoce-
nion¹ rolê w tworzeniu Pañstwa
Polskiego. 11 listopada Rada Re-
gencyjna przekaza³a mu Naczel-
ne Dowództwo nad formuj¹cym
siê wojskiem, a trzy dni póŸniej
cywiln¹ w³adzê. Marsza³kowi
podporz¹dkowa³ siê równie¿
Tymczasowy Rz¹d Ludowy Repu-
bliki Polskiej.

Józef Pi³sudski powo³a³ nowy
centralny rz¹d, a 22 listopada
og³osi³ siê Naczelnikiem Pañstwa.

W 1937 r. Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej ustanowi³ 11 listopa-
da œwiêtem narodowym. Po II
wojnie œwiatowej w³adze Polski
Ludowej usunê³y to œwiêto z ka-
lendarza, ale nie z serc Polaków.
W czasach komunizmu opozycja
wielokrotnie organizowa³a mani-
festacje patriotyczne, które by³y
brutalnie t³umione przez oddzia-
³y ZOMO. Œwiêto Niepodleg³oœci
przywróci³ dopiero w 1989 r. Sejm
IX Kadencji. Jest obchodzone w
ca³ym kraju, ale najwa¿niejsze
uroczystoœci odbywaj¹ siê na pla-
cu Józefa Pi³sudskiego w Warsza-
wie.

red.

Marsza³ek Józef Pi³sudski
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We wszystkich opracowa-
niach poœwiêconych ochro-
nie œrodowiska w miastach,
wœród najcenniejszych przy-
rodniczo terenów wymienia
siê ogródki dzia³kowe. W na-
szym województwie, tak ubo-
gim w zieleñ, maj¹ one war-
toœæ nieocenion¹, gdy¿ obok
publicznych ogrodów i par-
ków stanowi¹ - bez przesady
- zielone p³uca zanieczysz-
czonych aglomeracji.

Takie argumenty nie trafiaj¹ jed-
nak do Zarz¹du Polskich Kolei Pañ-
stwowych w Katowicach, który nie
szczêdzi wysi³ków, aby pozbyæ siê
dzia³kowców z ogródków po³o¿o-
nych na terenach nale¿¹cych do ich
przedsiêbiorstwa.

Na u¿ytkowników Ogródków
Dzia³kowych "Kolejarz" w Katowi-
cach przy ul. Raciborskiej jak grom
z jasnego nieba na pocz¹tku bie¿¹-
cego roku spad³a wiadomoœæ o pla-
nowanej przez PKP podwy¿ce
czynszu dzier¿awnego  o 350 pro-
cent. W³aœciciel terenu - Oddzia³
Gospodarowania Nieruchomoœcia-
mi PKP SA w Katowicach poinfor-
mowa³ u¿ytkowników, ¿e od 1
stycznia wzrastaj¹ op³aty za dzier-
¿awê terenów pod ogródki do wy-
sokoœci 1,46 z³ za metr kwadrato-
wy rocznie. Podwy¿ka jest dra-
styczna, bo wczeœniej stawka wy-
nosi³a 44 grosze za metr kwadrato-
wy na rok. To oznacza, ¿e za prze-
ciêtnej wielkoœci ogródek musz¹
p³aciæ rocznie oko³o 500 z³. Do tej
pory dzier¿awcy wydawali ok. 120.
PKP zapowiedzia³o, ¿e to nie ko-
niec podwy¿ek. Od 2008 roku
czynsz bêdzie wzrasta³ rocznie nie
mniej ni¿ 5 procent.

Dzia³kowcy w bie¿¹cym roku
postanowili zap³aciæ tyle, ile za¿¹-
da³ w³aœciciel, bo - jak mówi¹ - za-
le¿y im na ogródkach, ale zapowie-
dzieli równoczeœnie, ¿e nie prze-
stan¹ walczyæ o zmniejszenie tak
horrendalnej stawki. Od PKP za¿¹-
dali informacji o sposobie rozlicze-
nia pieniêdzy wydawanych na
ogródki przez PKP. Interesuje ich
to tym bardziej, ¿e podwy¿ka nie
wi¹¿e siê z ¿adnymi inwestycjami
jakich kolej mog³aby dokonywaæ na
dzia³kach.

- Czy to my mamy ponosiæ  kosz-
ty restrukturyzacji kolei? - pytaj¹,
nie kryj¹c zdenerwowania.

Gospodarze na nieu¿ytkach
Ogródki "Kolejarza" po³o¿one s¹

na terenach ska¿onych i na nieu¿yt-
kach, wiêc nie wolno w nich nawet
uprawiaæ warzyw. Teren nie ma za-
silania energetycznego. Koszty
wymiany instalacji wodnej, ogro-
dzenia oraz uporz¹dkowania przy-
leg³ych terenów tak¿e obci¹¿aj¹ je-
dynie dzia³kowców. U¿ytkownika-
mi dzia³ek s¹ g³ównie emeryci i ren-
ciœci, d³ugoletni pracownicy PKP.
Obawiaj¹ siê, ¿e ich bud¿et nie
udŸwignie ciê¿aru tej i kolejnych
podwy¿ek.Zaniepokojeni s¹ rów-
nie¿ tym, ¿e kiedy zostan¹ zmusze-
ni do rezygnacji z ogródków, szyb-

ko nast¹pi ich likwidacja, a wkrót-
ce potem wypielêgnowane przez

nich enklawy zieleni zamieni¹ siê
w dzikie wysypisko œmieci lub miej-
sce dla bezdomnych i przestêpców.

Supermarket zamiast
drzew?

Zarz¹d PKP nie obawia siê reali-
zacji tak czarnego scenariusza. Tym
terenem ju¿ interesuj¹ siê zagraniczni
inwestorzy i jego sprzeda¿ by³aby dla
przedsiêbiorstwa nader zyskownym
przedsiêwziêciem. Kolej na razie nie
mo¿e sprzedaæ terenu, bo obowi¹-
zuj¹ j¹ umowy z dzia³kowcami. Gdy-
by jednak oni sami zrezygnowali z
u¿ytkowania dzia³ek, PKP mia³oby
wreszcie wolne rêce...

Kierownictwo Oddzia³u Gospo-
darowania Nieruchomoœciami PKP
S.A. w Katowicach skwapliwie po-
informowa³o dzier¿awców, ¿e ka¿-
dy z nich ma prawo do zmniejsze-
nia powierzchni uprawianego
ogródka lub rezygnacji z dzier¿awy,
jeœli nie zgadza siê z podwy¿k¹. Czy
w ten sposób próbowano przyspie-
szyæ proces likwidacji ogródków?
Je¿eli tak, dzia³ania nie przynios³y
na razie spodziewanych rezultatów.

Decyzjê o rezygnacji z ogródków
podjê³o na razie kilka osób, lecz na
ich miejsce znaleŸli siê nowi chêtni
do ich u¿ytkowania. W Katowicach
nie brakuje wszak ludzi, którzy
marz¹ o "w³asnej" enklawie zieleni
i gotowi s¹ za ni¹ zap³aciæ nawet
nieco wiêcej pieniêdzy...

Wszystko w zgodzie
z prawem

Zarz¹d PKP podkreœla, ¿e prawo
stoi po stronie przedsiêbiorstwa.
Nikt nie ukrywa, ¿e kolej nie dba o
dzia³ki, bo nie ma takiego obowi¹z-
ku. W umowie napisano przecie¿
wyraŸnie, ¿e wszelkie prace remon-
towe u¿ytkownicy ogródków finan-
suj¹ sami. Dzia³kowcy nie do-
wiedz¹ siê, na jakie cele pójd¹ ich

pieni¹dze i nie dostan¹ rozliczenia
kosztów, bo PKP nie jest do tego

zobligowane. Dyrekcja Oddzia³u
Gospodarowania Nieruchomoœcia-
mi PKP SA, która zajmuje siê
spraw¹, uwa¿a, ¿e urynkowienie
czynszów jest jedynym sposobem
osi¹gniêcia op³acalnoœci ekono-
micznej zagospodarowanych tere-

Dzia³kowcy kontra PKP

Mieszkañcom Rybnika uda
siê prawdopodobnie uchro-
niæ „swoje” jesiony i klony,
ale jak bêdzie w Chorzowie?

Mieszkañcy miast naszego re-
gionu dobrze wiedz¹, jak¹ wartoœæ
maj¹ wszelkie oazy zieleni. S¹ go-
towi broniæ ka¿dego skrawka miej-
skiej przyrody, bo nikt nie chce
mieszkaæ w betonowych d¿un-
glach. Tymczasem w³adze miejskie
czêsto doœæ pochopnie wydaj¹
wyrok na miejsk¹ roœlinnoœæ, chc¹c
pozyskaæ nowe tereny pod inwe-
stycje.

Do wojny o drzewa dosz³o ostat-
nio w dwóch miastach naszego
województwa: w Rybniku i w Cho-
rzowie.

Wszystko wskazuje na to, ¿e w
Rybniku, przynajmniej po³owicz-
nie, mieszkañcy wygrali spór o wie-
loletnie, dorodne jesiony i klony. 40
ze 113 drzew tych gatunków, które
ros³y przy ulicy Boguszowickiej
prawdopodobnie uniknie wycinki.
Drzewa byæ mo¿e prze¿yj¹, gdy¿
prezydent Katowic uwzglêdni³ pro-
test rybnickiej prokuratury w spra-
wie kontrowersyjnej wycinki i na-
kaza³ powtórzyæ procedurê uzyska-
nia pozwolenia na ich wyrêb, a taka
sprawa mo¿e ci¹gn¹æ siê latami.

Ogrody dzia³kowe s¹ cennymi enklawami zieleni w miastach

Na wycinkê drzew wyrazi³ zgo-
dê prezydent Katowic, bo w³adze
Rybnika nie mog³y same sobie
wydaæ takiego pozwolenia. Spra-
wa trafi³a do prokuratury na wnio-
sek mieszkañców Rybnika, którzy
murem stanêli w obronie tej piêk-
nej oazy zieleni. Prokurator usta-
li³, ¿e dosz³o do nieprawid³owoœci
podczas wydawania decyzji o wy-
cince. Jak zwykle w takich spra-
wach, zawini³ ba³agan panuj¹cy w
urzêdowych dokumentach. Gmina
przejê³a sporne dzia³ki osiem lat
temu, ktoœ jednak zapomnia³ o
umieszczeniu stosownej wzmian-
ki w dokumentach. Do tej pory
zmian nie wpisano do ksi¹g wie-
czystych. Tam, jako w³aœciciele
gruntów przy ul. Boguszowickiej
nadal figuruj¹ jej mieszkañcy. Te-
raz okazuje siê, ¿e urzêdniczy b³¹d
mo¿e, chocia¿ na parê lat ocaliæ
¿ycie drzewom. Roman Kupka,
szef referatu ochrony œrodowiska
UM w Katowicach zapewnia, ¿e
sprawa zostanie ponownie wnikli-
wie zbadana.

Takiego szczêœcia jak rybnickie
klony, nie mia³y chorzowskie aka-
cje. W Chorzowie Batorym od 5
paŸdziernika trwa wyrêb drzew
przy ulicach Karpackiej i £ukasiñ-
skiego. Mieszkañców dzielnicy

Zagro¿one drzewa
niepokoi ta poœpieszna, masowa
wycinka drzew, przeprowadzana -
jak mówi¹ - w skali dot¹d niespo-
tykanej.

Chorzowianie wystosowali listy
do lokalnej prasy. Opisali w nich
niepokoj¹c¹ sytuacjê.

"Drzewa wycina siê rzêdami.
Jedna po drugiej, padaj¹ wielolet-
nie, zdrowe, piêkne akacje" - pisz¹
mieszkañcy. Zastanawiaj¹ siê,
komu i czym te drzewa siê narazi-
³y, ¿e z tak¹ furi¹ postanowi³ je
zniszczyæ? Autorzy listu zwracaj¹
uwagê, ¿e wycinka takich du¿ych
drzew na pewno nie jest tania. P³a-
ci za ni¹ miasto, a wiêc w konse-
kwencji, wszyscy podatnicy.

Chorzowianie buntuj¹ siê: "s³y-
szymy czêsto, ¿e w kasie miejskiej
brakuje pieniêdzy. Dlaczego zatem
z tak cennych œrodków dofinanso-
wuje siê barbarzyñstwo wobec tak
piêknych drzew?"

Trudno nie poprzeæ tak drama-
tycznego protestu. Mo¿na ¿ywiæ
nadziejê, ¿e si³a argumentów cho-
rzowian dotrze równie¿ do w³adz
miasta. Mo¿e i w Chorzowie, po-
dobnie jak w Rybniku chocia¿
czêœæ drzew uda siê jeszcze urato-
waæ?

EB

nów kolejowych i obejmuje ca³e
województwo œl¹skie. Dzia³kowi-

cze musz¹ pogodziæ siê z faktem,
¿e ich pieni¹dze nie zostan¹ prze-
znaczone na prace inwestycyjne lub
remontowe na terenie ogródków, bo
PKP musi mieæ fundusze, które po-
zwol¹ na pokrywanie kosztów funk-
cjonowania kolei, utrzymania

mieszkañ zak³adowych oraz innych
terenów i nieruchomoœci, które s¹
w³asnoœci¹ PKP.

U¿ytkownicy Ogródków Dzia³ko-
wych Kolejarz w Katowicach nie s¹
zrzeszeni w Polskim Zwi¹zku Dzia³-
kowców. Z tego powodu PZD nie
mo¿e interweniowaæ w ich sprawie.
Wszelkie kwestie sporne musz¹ sami
rozwi¹zywaæ, z w³aœcicielem terenu
lub na drodze s¹dowej. Nie mog¹
wiêc skorzystaæ z prawa, jakie daje
ustawa o Rodzinnych Ogródkach
Dzia³kowych. Najemcy kolejowych
dzia³ek w Katowicach od lat bezsku-
tecznie staraj¹ siê o przyst¹pienie do
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców.
By³o to niemo¿liwe ze wzglêdu na
brak tytu³u prawnego do u¿ytkowa-
nia terenu przez PZD. Osoby dzier-
¿awi¹ce te ogródki mog³yby przy-
st¹piæ do Zwi¹zku tylko wtedy, gdy-
by zgodzi³ siê na to w³aœciciel tere-
nu, lecz on nie podejmie takiej de-
cyzji, bo to nie le¿y w jego interesie.

W województwie œl¹skim Ogród-
ki Dzia³kowe "Kolejarz" jako jedy-
ne nie nale¿¹ do PZD. Musz¹ bro-
niæ siê sami. Emeryci i renciœci maj¹
niewielkie szanse w walce z w³a-
œcicielem terenu, który w sprzeda-
¿y ogródków zwietrzy³ dobry inte-
res. Bogaci inwestorzy ju¿ czekaj¹.
Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e
katowiczanie pozbawieni zostan¹
kolejnego skrawka zieleni. Straci-
my wszyscy..

Oprac. El¿bieta Budzyñska
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Ponad 111,5 mln z³...
... na tyle wyceniony zosta³ maj¹tek kopalni "Silesia" w Czechowi-

cach-Dziedzicach. Kopalnia zosta³a ju¿ oficjalnie wystawiona na sprze-
da¿. Kompania Wêglowa chce siê jej pozbyæ, bo w tej chwili wydoby-
cie jest tam nieop³acalne, a udostêpnienie nowych pok³adów wymaga
olbrzymich inwestycji.

Termin sk³adania ofert up³ywa 14 grudnia. Wymagane jest 4 mln z³
wadium. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 grudnia, a zawarcie umowy
z oferentem ma nast¹piæ najdalej do po³owy 2008 roku. Inwestor bêdzie
te¿ musia³ zawrzeæ umowê spo³eczn¹ z za³og¹.

"Jedynym kryterium decyduj¹cym o wyborze najkorzystniejszej oferty
jest zaoferowana cena" - napisano w og³oszeniu przetargowym. Rzecz-
nik Kompanii, Zbigniew Madej, uchyli³ siê od odpowiedzi na pytanie,
jak¹ kwotê Kompania spodziewa siê uzyskaæ. Podkreœli³, ¿e ustalaj¹c
cenê wywo³awcz¹ na 111 mln 522 tys. z³ kierowano siê precyzyjn¹ wy-
cen¹ wartoœci tego maj¹tku; sprzeda¿ po takiej cenie gwarantuje, ¿e fir-
ma nie straci na transakcji.

Przetarg na maj¹tek "Silesii" to pierwsza w polskim górnictwie próba
bezpoœredniej sprzeda¿y prywatnemu inwestorowi czynnej kopalni wê-
gla kamiennego. Zgadzaj¹ siê na to dzia³aj¹ce w zak³adzie zwi¹zki za-
wodowe, które prowadzi³y nawet wstêpne rozmowy z potencjalnym in-
westorem - szkock¹ grup¹ Gibson Group.

BT Gliwice
8 listopada o godz. 9 w siedzibie

gliwickiego BT odbêdzie siê spo-
tkanie poœwiêcone zbli¿aj¹cemu
siê WZD Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ "S". Do udzia³u w
spotkaniu zaproszony zosta³ prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Piotr Duda.

***
Terenowa Sekcja Problemowa

Gliwic i Powiatu Gliwickiego
NSZZ "S" informuje, ¿e spotkanie
op³atkowe, z udzia³em ks. bp. Ge-
rarda Kusza, dla zwi¹zkowców z
obszaru dzia³ania gliwickiego BT,
odbêdzie siê 14 grudnia o godz. 18
w pawilonie BHP KWK "Soœnica"
w Gliwicach.

Zainteresowane udzia³em w spo-
tkaniu zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe prosimy o kontakt  z
Biurem do 3 grudnia.

BT Jaworzno
W jaworznickim Przedsiêbior-

stwie Komunikacji Miejskiej za-
koñczy³ siê prowadzony od kilku
miesiêcy spór zbiorowy o charak-
terze p³acowym.

Porozumienie z pracodawc¹ za-
k³ada m.in., ¿e wszyscy pracowni-
cy otrzymaj¹ dodatek do pensji w
wys. ok. 240 z³ brutto. Wyrówny-
wane bêd¹ równie¿ do œredniej za-
k³adowej wynagrodzenia nowo-
przyjêtych pracowników. Zgodnie
z porozumieniem od nowego roku
w PKM maj¹ wzrosn¹æ wynagro-
dzenia. Pracodawca zobowi¹za³ siê
równie¿ do dzia³añ zmierzaj¹cych
do zawarcia uk³adu zbiorowego
pracy. Dwa lata temu uk³ad zosta³
wypowiedziany i przez ten okres
w firmie zawierane by³y porozu-
mienia o stosowaniu postanowieñ
wypowiedzianego uk³adu.

***
W grupie kapita³owej Knauf

zwi¹zkowcy "S" wraz z pozosta-
³ymi organizacjami zwi¹zkowymi
wynegocjowali z pracodawc¹ pod-
wy¿ki wynagrodzeñ w wys. kilku-
set z³ dla ka¿dego pracownika.
Podwy¿ki obowi¹zywaæ bêd¹
przez rok, po czym podjête zostan¹
kolejne negocjacje p³acowe.

BT Sosnowiec
Prowadzone w Praktikerze nego-

cjacje zakoñczy³y siê sukcesem i
pracownicy tej sieci handlowej
bêd¹ mieli naliczan¹ premiê we-
d³ug nowych zasad.

Zapisy regulaminu wydaj¹ siê
skomplikowane. Jednak - jak prze-
konuje prawnik ZR Piotr Kisiel,
który uczestniczy³ w negocjacjach
- nowe zasady podzia³u premii s¹
proste. Uwzglêdniaj¹ m.in. punk-
tow¹ ocenê pracownika i przepra-
cowany przez niego okres. Jednym
z elementów premii jest wskaŸnik
kwotowy. Jego wyp³ata bêdzie uza-
le¿niona od realizacji planu bud¿e-
towego na dany miesi¹c. Tworzo-
ny bêdzie równie¿ "bank premio-
wy" przeznaczony na wyp³atê pre-
mii rocznej.

Z propozycj¹ podjêcia rozmów
na temat uregulowania systemu
premiowania zwróci³ siê do "Soli-
darnoœci" zarz¹d firmy. Rozmowy
by³y prowadzone w Warszawie i
Czeladzi. Nowy regulamin obej-
mie wszystkich pracowników.

BT Zawiercie
Poci¹giem, jak na kolejarzy

przysta³o, zwi¹zkowcy z "Solidar-
noœci" PKP Cargo £azy pojad¹ w
najbli¿sz¹ sobotê na XXIV Piel-
grzymkê Kolejarzy na Jasn¹ Górê.
Podczas koñcz¹cej pielgrzymkê
niedzielnej sumy poœwiêcony zo-
stanie sztandar Sekcji Zawodowej
NSZZ "Solidarnoœæ" PKP Cargo.

- Kolejarskie spotkania pod ja-
snogórskimi wa³ami to ju¿ trady-
cja - mówi Janusz ¯urawski,
przewodnicz¹cy "S" PKP Cargo
£azy. - Liczny udzia³ zwi¹zkow-
ców w pielgrzymce jest znakiem
jednoœci wszystkich kolejarzy, ich
postawy s³u¿by i wiernoœci dzie-
dzictwu pokoleñ.

Licz¹ca æwieræ tysi¹ca zwi¹z-
kowców kolejarska komisja "S" w
£azach s³ynie ostatnio ze skutecz-
nej walki o nale¿ne wynagrodze-
nia. W minionym roku kilkudzie-
siêciu jej cz³onków wygrywa³o
przed s¹dem pracy sprawy o Ÿle
naliczone dodatki.

(zaw)

14 listopada o godz. 18.00 w koœciele pw. œw. Józefa w Katowi-
cach-Za³ê¿u odprawiona zostanie Msza œw. za œp. W³odzimierza
Kociszewskiego w pierwsz¹ rocznicê œmierci.

W³odzimierz Kociszewski by³ wieloletnim dzia³aczem "Solidarnoœci"
Huty Baildon i regionalnych struktur hutnictwa.

Do udzia³u w uroczystoœci zwi¹zkowców wraz z pocztami sztandaro-
wymi zaprasza Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ "S" Huty Baildon.

4 listopada (Warszawa). Chorzów
wci¹¿ w grze o mecze fina³owe Euro
2012. Jak zapowiada Grzegorz Sche-
tyna, polityk PO, kandydat na wice-
premiera oraz szefa MSWiA, w tej
sprawie odby³y siê ju¿ konsultacje z
UEFA. A z tamtej strony nie ma ku
temu przeciwwskazañ. A Stadion Œl¹-
ski jest modernizowany, w³aœnie zakoñ-
czy³y siê prace nad podgrzewan¹ mu-
raw¹ oraz budowa jednej z najnowo-
czeœniejszych szatni z odnow¹ biolo-
giczn¹. Pozostaje jeszcze sprawa za-
daszenia trybun dla widowni oraz luk-
susowych lo¿y dla vipów. W³adze wo-
jewództwa s¹ przygotowane na inwe-
stycjê wart¹ oko³o 250 milionów z³o-
tych. - Ju¿ podczas listopadowego
meczu Polska - Belgia ca³y kraj zoba-
czy, ¿e my jesteœmy gotowi, by zorga-
nizowaæ mecz otwarcia w 2012 roku.
Nie prowadzimy kampanii negatyw-
nej. Najchêtniej widzielibyœmy mi-
strzostwa na szeœciu stadionach, War-
szawie ¿yczymy, ¿eby swój wybudo-
wa³a jak najszybciej, ale nie zmienia to
faktu, ¿e najwiêkszy i najnowoczeœniej-
szy obiekt ju¿ stoi. W³aœnie w Chorzo-
wie - zapewnia dyrektor Stadionu Œl¹-
skiego, Marek Szczerbowski.

***
5 listopada (Lizbona) Zwi¹zki skupio-
ne w Europejskiej Konfederacji Zwi¹z-
ków Zawodowych i przedstawiciele
europejskiej konfederacji pracodaw-
ców og³osi³y deklaracjê promuj¹c¹ sta-
bilne zatrudnienie. - Bardzo wa¿ne, ¿e
nie jest to tylko stanowisko zwi¹zko-
we, ale kompromis uzgodniony z pra-
codawcami. Obie strony s¹ zdania, ¿e
nale¿y zwiêkszyæ bezpieczeñstwo za-
trudnienia w Europie. Jest to istotne,
bo do niedawna pracodawcy k³adli na-
cisk g³ównie na elastycznoœæ, a obec-
nie mówi siê o tym, ¿e stabilizacja ryn-
ku pracy i stabilne zatrudnienie s¹ war-
toœci¹ dla pracowników i pracodawców
- komentuje Andrzej Adamczyk z
Dzia³u Zagranicznego Komisji Krajo-
wej "S".

***
5 listopada (Katowice). Na Cmentarzu
Komunalnym po¿egnano prof. Lesz-
ka Gieca - jednego z najbardziej za-
s³u¿onych lekarzy na Œl¹sku. By³ wy-
bitnym kardiologiem, jednym z twór-
ców Górnoœl¹skiego Oœrodka Kardio-
logii. Zmar³ w wielu 79 lat.

***
5 listopada (Warszawa). Krystyna Bo-
chenek - senatorka z Katowic, dzien-
nikarka radiowa i publicystka, twórczy-
ni ogólnopolskiego Dyktanda - zosta³a
wicemarsza³kiem Senatu. Popar³o j¹ 88
spoœród setki senatorów. - Nawet w
snach nie wyobra¿a³am sobie, ¿e obej-
mê to stanowisko. Sam pomys³, bym
w ogóle kandydowa³a do tej funkcji,
by³ ju¿ dla mnie ogromnym zaszczy-
tem. Wspierali mnie wszyscy senato-
rowie ze Œl¹ska, jestem im niezmier-
nie wdziêczna - mówi³a Bochenek po
wyborze. By³a ju¿ senatorem w trak-
cie dwóch poprzednich kadencji. W
paŸdziernikowych wyborach zdoby³a
ponad 255 tys. g³osów w okrêgu kato-
wickim. Jej wybór oznacza, ¿e wesz³a
do grona najwa¿niejszych œl¹skich po-
lityków - w nowym rz¹dzie nie bêdzie
prawdopodobnie ¿adnego polityka z
naszego regionu. Lokalni liderzy PO i
PSL nie odgrywaj¹ te¿ g³ównych ról
w swoich partiach.

Platforma Obywatelska chce
zmniejszyæ kompetencje urzêdów
wojewódzkich. Marsza³kowie
przejm¹ czêœæ uprawnieñ wojewo-
dów, którzy stan¹ siê skromnymi
reprezentantami w³adzy w terenie,
zapowiada "Rzeczpospolita" i do-
daje, ¿e pracê mo¿e straciæ kilka
tysiêcy urzêdników.

- Zdecydowanie podtrzymujemy
nasze zamiary w sprawie ograni-
czenia kompetencji wojewodów -
przyznaje Aleksander Grad, pose³
PO. Maj¹ im byæ odebrane funk-
cje zwi¹zane z rozwojem regionu,
sprawami gospodarczymi, fundu-
szami regionalnymi, infrastruktur¹
i zagospodarowaniem przestrzen-
nym. PSL to akceptuje. Jesteœmy
zgodni, ¿e Polsce potrzeba decen-
tralizacji i zwiêkszenia kompeten-
cji samorz¹dów, mówi Grad. Za-
brane wojewodom kompetencje
maj¹ otrzymaæ marsza³kowie wo-
jewództw.

- S¹dzê, ¿e ze zmianami upora-
my siê w ci¹gu roku -  mówi
"Rzeczpospolitej" Waldy Dzikow-
ski, który przygotowywa³ program

PO w zakresie administracji. W
wyniku zmian pracê mog¹ straciæ
nawet dwie trzecie urzêdników
urzêdów wojewódzkich. To kilka-
dziesi¹t tysiêcy osób. - Reforma ma
doprowadziæ do powa¿nego od-
chudzenia tych urzêdów, by nie
dublowaæ kompetencji - t³umaczy
Jan Tomaka, podkarpacki pose³
PO.

Co stanie siê z tymi, którzy zo-
stan¹ bez pracy? - Tam, gdzie w
samorz¹dach wojewódzkich rz¹dzi
koalicja PO i PSL, bêd¹ mogli
przejœæ do samorz¹dów, ale w po-
zosta³ych mo¿e byæ problem, przy-
znaje pos. Tomaka.

Wœród lokalnych dzia³aczy Plat-
formy, spoœród których zapewne
wybrani zostan¹ nowi wojewodo-
wie, pomys³ ograniczania kompe-
tencji budzi sprzeciw. - Pañstwo
musi mieæ w terenie mocn¹ admi-
nistracjê, a nie tylko przedstawicie-
la, którego rola sprowadzaæ siê
bêdzie do obs³ugi wizyt premiera i
ministrów, uwa¿a jeden z podkar-
packich dzia³aczy PO, na którego
powo³uje siê "Rzeczpospolita".

PO: Tysi¹ce strac¹

pracê
(www.interia.pl, 5 listopada 2007 r.)
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Ewa Jendro od wielu lat po-
maga „Solidarnoœci” z huty
„Szopienice” w organizowa-
niu letniego wypoczynku dla
dzieci pracowników huty. Dzi-
siaj sama prosi o nasz¹ soli-
darnoœæ i pomoc dla dziesiê-
cioletniego £ukasza, którym
siê opiekowa³a. Los chorego
dziecka nie pozosta³ jej obo-
jêtny.

Gdy £ukasz mia³ 3 lata trafi³ do
rodziny zastêpczej stworzonej
przez pañstwa Jendro. By³ weso-
³ym, bystrym i rozgarniêtym dziec-

Mo¿esz pomóc £ukaszowi dokonuj¹c wp³aty na konto:

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorob¹ Nowotworow¹
50-030 Wroc³aw, ul. Œwidnicka 53

21 1020 52 42 0000 2802 0127 9512
„Dla £ukasza ¯urawskiego”

Pomó¿my £ukaszowi
kiem. W wieku 7 lat stwierdzono
u niego adrenoleukodystrofiê. To
bardzo rzadka choroba dotyka jed-
no na milion dzieci. Sprawia, ¿e
zanikaj¹ czynnoœci organizmu.
Dziecko dotkniête adrenoleukody-
strofi¹ "cofa siê w rozwoju".

- £ukasz by³ inteligentnym
ch³opcem, a dzisiaj zastanawia siê
jak trzymaæ nó¿ i widelec - mówi
Ewa Jendro.

Teraz dziecko przebywa w kli-
nice we Wroc³awiu. Jego opieku-
nem jest mama, której s¹d przy-
wróci³ prawa rodzicielskie. Ale
pani Ewa wci¹¿ o nim pamiêta.
Odwiedza go regularnie i zbiera
œrodki na niezwykle kosztowne le-
czenie. By zatrzymaæ chorobê
ch³opcu potrzebny jest kolejny -
trzeci ju¿ przeszczep - szpiku kost-
nego. Pierwszy przeszed³ w stycz-
niu 2006 r., drugi w lutym 2007 r.

(ak)


