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Marzec 1968 na Œl¹sku:
woda nie gruchota³a koœci

Poruszenie œrodowiska akademickiego na Œl¹sku w 1968 r. niczym szczególnym nie ró¿ni³o siê
od wydarzeñ w innych regionach kraju. Pomimo typowo robotniczego charakteru tego regionu
jego mieszkañcy szybko zareagowali na wydarzenia w Warszawie. To, co sta³o siê w stolicy
by³o impulsem wyzwalaj¹cym w studentach ze Œl¹ska solidarnoœæ z ich bitymi kolegami.
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Czy Park odzyska œwietnoœæ?
Awantura o Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku rozpo-
czê³a siê w 1999 r., kiedy to po
raz pierwszy obiekt nie zosta³
uwzglêdniony w bud¿ecie pañ-
stwa na kolejny rok. Nastêpne

lata przynosi³y ju¿ tylko zmniejszanie dotacji, zwolnienia
pracowników i ograniczanie kosztów dzia³alnoœci.
Je¿eli 2008 r. nie zostanie zamkniêty choæby minimalnym
zyskiem WPKiW bêdzie musia³ zwróciæ pomoc publiczn¹
wraz z odsetkami, czyli ok. 17,5 mln z³.

Czytaj na stronie 8

Protest w Parku Wodnym
„Solidarnoœæ” w Parku Wodnym
w Tarnowskich Górach rozpo-
czê³a protest. Budynek aquapar-
ku zosta³ oflagowany, pojawi³
siê na nim równie¿ baner infor-
muj¹cy o akcji protestacyjnej. W

ten sposób zwi¹zkowcy stanêli w obronie szykanowanego
kolegi.

Czytaj na stronie 4

Przeciwko przemocy w Tybecie
Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "S" zwróci³o siê do
wszystkich przywódców pañstw
o u¿ycie wszelkich mo¿liwych
œrodków, których celem by³oby
powstrzymanie w³adz Chin od

stosowania wobec obywateli tybetañskich represji, wiêzieñ,
tortur i nak³onienie rz¹dz¹cych do nawi¹zania dialogu z
przywódc¹ tybetañskim, Dalajlam¹.

Czytaj na stronie 4
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Pszczyna

Od 17 do 21 marca w siedzibie
psczyñskiego BT odby³y siê szko-
lenia, które prowadzi³ Jacek Ma-
jewski z Biura ds. Rozwoju i Szko-
leñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pra-
cy Zagranicznej ZR.

***
18 marca odby³o siê spotkanie

cz³onków Sekcji Terenowej Cze-
chowic-Dziedzic, w trakcie które-
go w struktury Sekcji przyjêta zo-
sta³a nowo powsta³a komisja zak³a-
dowa "S" z Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, kierowan¹
przez Krystynê Gwizdoñ.

Podczas spotkania omówiono
sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
Sekcji, a jej przewodnicz¹cy Bo-
les³aw Jonkisz poruszy³ kwestie
zwi¹zane z nadaniem nazwy "So-
lidarnoœci" nowo powsta³emu ron-
du. Ostatecznie uchwa³a w tej spra-
wie poddana zostanie pod g³oso-
wanie na pierwszym kwietniowym
posiedzeniu Rady Miejskiej.

BT Sosnowiec

W trakcie spotkania Rady Tere-
nowej Sekcji Problemowej NSZZ
"S" Miasta Sosnowca zwi¹zkow-
cy m.in. omówili proces po³¹cze-
nia szpitala w dzielnicy Zagórze ze
szpitalem nr 1 w Sosnowcu oraz
wybory na dyrektora Szpitala Wo-
jewódzkiego im. œw. Barbary.

Przewodnicz¹cy TSP Jacek
R¹czka poinformowa³ uczestni-
ków spotkania o przebiegu posie-
dzenia Rady Miasta i Komisji ds.
Bezpieczeñstwa, a kierownik so-
snowieckiego BT Alicja B³asz-
czyk przedstawi³a regulamin okre-
œlaj¹cy zasady udzia³u w Progra-
mie Grosik oraz wykaz sklepów i
aptek z terenu Zag³êbia, które przy-
st¹pi³y do tego programu.

Zwi¹zkowcy zapoznali siê rów-
nie¿ z regulaminem przyznawania
Medalu Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ "S".

***
11 kwietnia o godz. 18 w restau-

racji "Kolorowa" w Sosnowcu od-
bêdzie siê spotkanie integracyjne
zwi¹zkowców z obszaru dzia³ania
sosnowieckiego BT.

BT Gliwice

W dniach 7-9 kwietnia w godz.
od 9 do 16 w siedzibie gliwickiego
BT odbêd¹ siê szkolenia ogólno-
zwi¹zkowe dla cz³onków zak³ado-
wych organizacji zwi¹zkowych.
Zajêcia prowadziæ bêd¹: Jadwiga
Piechocka i Krzysztof Hus z Biu-
ra Szkoleñ ZR.

Koszt szkolenia wynosi 45 z³ od
osoby.

Komisje zainteresowane udzia-
³em w szkoleniu proszone s¹ o zg³a-
szanie uczestników do 3 kwietnia.
Liczba miejsc jest ograniczona.

BT Zawiercie

S¹d Rejonowy w Zawierciu nie
uwzglêdni³ zwi¹zkowego za¿alenia
na decyzjê zawierciañskiej prokura-
tury, która odmówi³a wszczêcia do-
chodzenia w sprawie utrudniania
dzia³alnoœci zwi¹zkowej w Hucie
Szk³a Gospodarczego. Syndyk tej
postawionej w stan upad³oœci spó³ki
skierowa³ przewodnicz¹cego zak³a-
dowej "Solidarnoœci" Mariusza
Ksi¹¿ka do pracy w pe³nym wymia-
rze na zdobni szk³a, pozbawiaj¹c go
tym samym - przewidzianych usta-
wowo - godzin do pracy zwi¹zko-
wej. Tymczasem "S" Huty Szk³a
Gospodarczego liczy ponad sto osób.

Zaskakuj¹ca jest jednak nie tylko
sama decyzja s¹du, co przede
wszystkim jego uzasadnienie. Ase-
sor Emilia Stachulec stwierdza w
nim, ¿e "zgodziæ siê bowiem nale¿y,
i¿ Mariuszowi Ksi¹¿kowi w zwi¹z-
ku z aktualn¹ liczb¹ cz³onków zwi¹z-
ku zawodowego przys³uguje zgod-
nie z ustaw¹ praw do 110 godzin pra-
cy zwi¹zkowej, co jednak nie ozna-
cza, ¿e ma obowi¹zek przeznaczyæ
na t¹ dzia³alnoœæ tyle czasu". Tym
samym w praktyce okazuje siê, ¿e
to pracodawca - w wypadku huty
szk³a syndyk - ma decydowaæ ile
czasu przewodnicz¹cy zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej mo¿e prze-
znaczyæ na obronê praw pracowni-
czych. A El¿bieta Kucharska syn-
dyk zawierciañskiej huty uzna³a, ¿e
"optymalnym czasem pracy zwi¹z-
kowej" jest zero godzin... Nie wia-
domo œmiaæ siê czy p³akaæ.

(zaw)

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,

udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,

informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

2,1 tys...
... rad pracowników funkcjonuje obecnie w polskich firmach. Zgod-

nie z ustaw¹ z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i prze-
prowadzaniu z nimi konsultacji rady dzia³a³y do tej pory w firmach pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zatrudniaj¹cych co najmniej 100
osób. Od poniedzia³ku 24 marca wymóg ten obni¿ono do 50 osób.

Ale to nie koniec zmian. Ministerstwo Pracy przygotowa³o ju¿ pro-
jekt nowelizacji ustawy, zgodnie z którym m³odociani pracownicy za-
trudnieni w danej firmie w ramach przygotowania zawodowego bêd¹
wliczani do ogó³u zatrudnionych. Bêd¹ te¿ mogli g³osowaæ na wybra-
nego przez siebie cz³onka rady. Projekt przewiduje te¿, ¿e powo³ane w
przysz³oœci w tych firmach rady bêd¹ dzia³aæ, nawet jeœli zatrudnienie
spadnie poni¿ej poziomu uprawniaj¹cego do tworzenia tego gremium.

Po raz pierwszy o koniecznoœci wal-
ki ze zwi¹zkow¹ samowol¹, która pa-
rali¿uje pracê kolejnych firm, mówi¹
równoczeœnie i pracodawcy, i zwi¹zki
zawodowe. Komisja Trójstronna chce
siê tym tematem zaj¹æ ju¿ w tym ty-
godniu.

Ustawê o zwi¹zkach zawodowych
czeka rewolucja. Co do tego, ¿e jest
konieczna, nie maj¹ w¹tpliwoœci na-
wet same zwi¹zki zawodowe. Wœród
proponowanych zmian jest rezygna-
cja z konsultacji wa¿nych dla firmy
zmian ze wszystkimi zwi¹zkami dzia-
³aj¹cymi na jej terenie. Zamiast tego
pracodawca rozmawia³by o sprawach
kluczowych albo z wy³onion¹ jedn¹
reprezentacj¹ pracowników, albo tyl-
ko z przedstawicielami ogólnopolskich
reprezentatywnych zwi¹zków.

Dotychczas jakakolwiek zapowiedŸ
takiej dyskusji spotyka³a siê z ostr¹ kry-
tyk¹ zwi¹zkowców, a w przedsiêbior-
stwach rozwija³a siê wolna amerykan-
ka. Pracodawca musi bowiem trakto-
waæ na równi ¿¹dania zwi¹zków re-
prezentuj¹cych zarówno 90 proc. pra-
cowników, jak i 1 proc., jakby ka¿dy z
nich reprezentowa³ ca³¹ za³ogê. Tylko
w sprawach indywidualnych, jak
zwolnienie z pracy, zwi¹zki reprezen-
tuj¹ swoich cz³onków lub osoby, któ-
re o to poprosz¹.

Jaskrawym przyk³adem, do czego
takie przepisy prowadz¹, by³ strajk w
kopalni Budryk. Mimo porozumienia
podpisanego przez du¿e zwi¹zki zawo-
dowe z pracodawc¹ strajk nie zosta³
przerwany. - To chyba przetar³o wszyst-
kim oczy. Dziesiêcioosobowa organi-
zacja, za³o¿ona kilka dni przed straj-
kiem, nie dopuszcza³a ludzi do pracy i
nara¿a³a firmê na wielomilionowe straty
- mówi "Parkietowi" wiceminister go-
spodarki Rafa³ Baniak, odpowiedzial-
ny w rz¹dzie za dialog spo³eczny.

Pod wp³ywem doœwiadczeñ z gór-
nikami i podobnie przebiegaj¹cego
strajku celników wicepremier Walde-
mar Pawlak reprezentatywnoœæ
zwi¹zków zawodowych umieœci³
wœród najwa¿niejszych kwestii do
przedyskutowania w Komisji Trój-
stronnej. Rozmowy maj¹ toczyæ siê

tylko za zamkniêtymi drzwiami, na
wyjazdowym posiedzeniu. - Do cza-
su pierwszych ustaleñ Komisji nie bê-
dziemy o zmianach w przepisach
zwi¹zkowych mówiæ publicznie -
mówi "Pakietowi" Janusz Œniadek,
szef NSZZ "Solidarnoœæ". To nowoœæ,
bo cz³onkowie Komisji, zanim si¹d¹
do negocjacji, zwykle prezentuj¹ w
mediach swoje stanowiska.

Kto da wiêcej? Dlaczego zwi¹zki za-
wodowe wystêpuj¹ przeciw plurali-
zmowi zwi¹zkowemu? Przy obecnych
przepisach zawsze znajdzie siê ktoœ, kto
za¿¹da dla pracowników wiêcej ni¿ one.

- Dziœ jedn¹ ze s³aboœci dialogu jest
trudnoœæ z uzgodnieniem porozumieñ
z wieloma zwi¹zkami, które przelicy-
towuj¹ siê w ¿¹daniach, nieraz ze szkod¹
dla pracownika - przyznaje Œniadek. Po-
dobnego zdania jest Jan Guz, szef
OPZZ. - Sami wyst¹piliœmy o podjêcie
tematu reprezentatywnoœci zwi¹zków
- przyznaje. Twierdzi te¿, ¿e postêpuj¹-
ce rozdrobnienie ruchu zwi¹zkowego
os³abia jego si³ê, a pracodawców sta-
wia przed powa¿nym problemem: jak
dogodziæ wszystkim.(…)

S¹ przynajmniej trzy sposoby roz-
wi¹zania problemu z mnogoœci¹ part-
nerów do rozmów. Pierwszy to kilka-
krotne zwiêkszenie liczby cz³onków
wymaganej do legalizacji zwi¹zku
(wtedy jednak w ma³ych firmach za-
³o¿enie zwi¹zku bêdzie niemo¿liwe).
Drugi, bardzo radykalny, forsowany
przez prezydenta KPP, to delegaliza-
cja ma³ych zwi¹zków, które nie przy-
³¹cz¹ siê do jednej z dwóch du¿ych
central (czyli Forum Zwi¹zków Zawo-
dowych lub OPZZ) lub zwi¹zku
NSZZ "Solidarnoœæ". Bardziej kom-
promisowe rozwi¹zanie proponuje
szef OPZZ. - Wsprawach dotycz¹cych
ca³ej za³ogi g³os powinny mieæ tylko
organizacje reprezentatywne. Reszta
zwi¹zków mog³aby wystêpowaæ tyl-
ko w sprawach indywidualnych sto-
sunków pracy - mówi Guz.

Jeszcze bardziej dra¿liw¹ spraw¹ jest
finansowanie dzia³alnoœci zwi¹zków.
KPP chcia³oby wyprowadziæ dzia³al-
noœæ zwi¹zkow¹ z firm, ale w tej spra-
wie na kompromis szans nie ma.

Rusza rewizja

uprawnieñ zwi¹zkowców
(Parkiet,  Ola Kurowska, 25 marca 2008 r.)

18 marca (Katowice). Rada Kra-
jowa Porozumienia Zwi¹zków Za-
wodowych "Kadra" wykluczy³a
ze swoich struktur organizacjê tego
zwi¹zku w kopalni "Budryk". -
Bezpoœredni¹ tego przyczyn¹ by³o
naruszenie przez tê organizacjê
podczas strajku ustaw: o zwi¹z-
kach zawodowych i o rozwi¹zy-
waniu sporów zbiorowych. "Ka-
dra" jest organizacj¹ dzia³aj¹c¹
zgodnie z prawem, tymczasem
podczas strajku ci zwi¹zkowcy po-
szli zupe³nie swoj¹ drog¹ - wska-
za³ przewodnicz¹cy "Kadry" Da-
riusz Trzcionka. - Na miejscu
pana Bednarskiego (szefa "Kadry"
w "Budryku") ju¿ dawno zrezy-
gnowa³bym z cz³onkostwa - ze
wzglêdu na sposób prowadzenia
tego strajku, podczas którego m.in.
manipulowano ludŸmi, a tak¿e na
brak jakichkolwiek efektów, któ-
rych nie mo¿na by uzyskaæ d³ugo
przed jego zakoñczeniem. Zw³asz-
cza to jest jego pora¿k¹ - doda³ li-
der "Kadry". Grzegorz Bednar-
ski, zwolniony z pracy wkrótce po
strajku, zapowiedzia³, ¿e nie od-
wo³a siê od decyzji rady krajowej,
choæ ma do tego prawo. Doda³, ¿e
jego organizacja w kopalni "Bu-
dryk" nadal bêdzie u¿ywa³a zwi¹z-
kowego logo, m.in. noszonego
przez niego podczas strajku na ka-
sku. Wed³ug Trzcionki, po wyklu-
czeniu z porozumienia Bednarski
nie ma ju¿ do tego prawa.

***
19 marca (Warszawa). Pos³owie
przymierzaj¹ siê do nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Zmiany
maj¹ dotyczyæ zasad wyp³acania i
wysokoœci zasi³ku dla bezrobot-
nych. Wed³ug projektu przez
pierwsze trzy miesi¹ce zasi³ek ma
wynieœæ 70% minimalnego wyna-
grodzenia. Oznacza to, ¿e zasi³ek
wzroœnie do kwoty 788,2 z³. Bê-
dzie a¿ o 46% wy¿szy ni¿ obec-
nie. Jego aktualna wysokoœæ to
538,3 z³. Ministerstwo planuje
równoczeœnie, ¿e po trzech mie-
si¹cach zasi³ek zostanie obni¿ony
do 563 z³, tzn. do wysokoœci 50%
minimalnej p³acy. Bezrobotni po-
bieraliby tê wysokoœæ zasi³ku do
koñca okresu zasi³kowego. Wyno-
si on - w zale¿noœci od miejsca za-
mieszkania - od 6 do 18 miesiêcy.
Resort pracy chce te¿ zdyscypli-
nowaæ i aktywizowaæ bezrobot-
nych. Te osoby, które odmówi¹
udzia³u w zaproponowanych im
szkoleniach zawodowych, zostan¹
zarówno pozbawione prawa do
zasi³ku, jak te¿ skreœlone z listy
bezrobotnych. Strac¹ wiêc rów-
nie¿ prawo do bezp³atnej opieki
medycznej. Z kolei ci bezrobotni,
którzy wezm¹ udzia³ w szkole-
niach, a nie maj¹ prawa do œwiad-
czenia, otrzymaj¹ stypendium
szkoleniowe w wysokoœci 315 z³.

***
20 marca (Gdynia). Ponad 500-
osobowa za³oga Ba³tyckiego Ter-
minalu Kontenerowego (BCT) w
Gdyni, najwiêkszego w Polsce
centrum prze³adunku kontenerów,
rozpoczê³a strajk. Pracownicy fir-
my domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac.
Pracownicy BCT domagaj¹ siê
wzrostu p³acy zasadniczej o 400
z³ brutto. Kierownictwo zgadza siê
na oœmioprocentow¹ podwy¿kê,
co oznacza - wed³ug wyliczeñ
zwi¹zkowców - kwotê poni¿ej 200
z³ brutto. Odbywaj¹ce siê w BTC
przed i po œwiêtach negocjacje nie
doprowadzi³y póki co do porozu-
mienia.
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Pogl¹d ¿e w marcu 1968 r. na

tzw. prowincji nic siê nie dzia-

³o jest, niestety, wci¹¿ doœæ

powszechny. Lekcje historii,

migawki z „Wiadomoœci” czy

chocia¿by fragmenty filmów

„Dom”, „Kuchnia polska” czy

„Marcowe migda³y” utwier-

dzaj¹ tylko przekonanie, ¿e

tamten kluczowy dla najnow-

szej historii Polski okres roz-

grywa³ siê wy³¹cznie w kwa-

dracie Teatr Narodowy - Uni-

wersytet Warszawski - gmach

PZPR - Dworzec Gdañski.

Na szczêœcie 40. rocznica
Marca 1968 sta³a siê okazj¹ nie
tylko do przypomnienia gene-
zy i przebiegu wydarzeñ w sto-
licy, jej bohaterów i konse-
kwencji, ale równie¿ do na-
g³oœnienia przebiegu buntu
m³odych ludzi w innych mia-
stach. W naszym regionie naj-
wa¿niejsze protesty mia³y
miejsce w Gliwicach i Katowi-
cach. Tu¿ przed œwiêtami przypo-
mniano o nich w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci"
podczas konferencji z udzia³em
uczestników tamtych wyda-
rzeñ, historyków i zwi¹zkow-
ców.

Jak mówi³ podczas spotkania dr
Jaros³aw Neja z katowickiego od-
dzia³u IPN, poruszenie œrodowiska
akademickiego na Œl¹sku niczym
szczególnym nie ró¿ni³o siê od
wydarzeñ w innych regionach kra-
ju. Pomimo typowo robotniczego
charakteru tego regionu jego
mieszkañcy szybko zareagowali na
wydarzenia w Warszawie. - To, co
sta³o siê w stolicy by³o impulsem
wyzwalaj¹cym w studentach ze
Œl¹ska solidarnoœæ z ich bitymi ko-
legami - podkreœla historyk.

„Menty i szumowiny”

 w Gliwicach

Ju¿ 11 marca w Gliwicach do-
sz³o do wiecu studenckiego na Pla-
cu Krakowskim. Studenci rozma-

wiali o wydarzeniach w Warsza-
wie, wymieniali siê informacjami.
Sformowa³a siê demonstracja, któ-
ra z okrzykami "Wolnoœæ studen-
tom Warszawy" i "Prasa k³amie"

przesz³a pod pomnik Adama Mic-
kiewicza. Tam odœpiewano hymn
i miêdzynarodówkê, skandowano
has³a przeciwko ówczesnemu mi-
nistrowi spraw wewnêtrznych
Mieczys³awowi Moczarowi. To
by³a pokojowa demonstracja, stu-
denci póŸniej rozeszli siê do aka-
demików.

I pewnie na tym by siê skoñczy-
³o, ale wieczorem milicja zrobi³a
nalot na akademiki, rozpoczê³y siê
rewizje, szukano te¿ emisariuszy z
Warszawy. Rektor Politechniki
Gliwickiej prof. Jerzy Szuba jesz-
cze tego samego dnia przygotowa³
rodzaj notatki, która ju¿ dzieñ póŸ-
niej zosta³a opublikowana w Try-
bunie Robotniczej. By³ to atak na
"menty i szumowiny" na ulicach

œl¹skich miast. Zawarto tam swo-
ist¹ zgodê na ewentualny atak mi-
licji na studentów. W obronie stu-
dentów wyst¹pi³ wówczas prof.
Tadeusz Zagajewski. Swoj¹ po-
stawê przyp³aci³ utrat¹ stanowiska
dziekana Wydzia³u Automatyki,
ale do dnia dzisiejszego przez
uczestników protestu uwa¿any jest
za najwiêkszego bohatera marca
1968 na gliwickiej uczelni (w ze-
sz³ym roku delegaci Walnego Ze-

brania Delegatów Œl¹sko-
D¹browskiej "S" wystoso-
wali do profesora Zaga-
jewskiego specjalny list z
podziêkowaniami za t¹
postawê).

Dzieñ póŸniej stu-
denci próbowali zor-
ganizowaæ kolejn¹
manifestacjê na Placu
Krakowskim. Nie do-
sz³o do niej, bo mili-
cja zablokowa³a doj-
œcia na plac, studenci

byli wy³apywani, bici,
szczuci psami. Atakowano
te¿ przypadkowych prze-

chodniów, czêsto oso-
by starsze. - SB przy-
znawa³o potem w
swoich notatkach, ¿e
przyczyni³o siê to do

zmiany nastawienia wielu osób do-
t¹d pozytywnie odnosz¹cych siê do
ustroju. Ale w³adza uzyska³a efekt.

Do kolejnej manifestacji ju¿ nie
dosz³o, bo studenci zrozumieli, ¿e
ka¿de kolejne wyjœcie na ulice
skoñczy siê podobnie - mówi dr
Neja.

Immunitet wygl¹da inaczej

W Katowicach, które ju¿ wów-
czas by³y jednym z najwiêkszych

Marzec 1968 na Œl¹sku:
woda nie gruchota³a koœci

Partyjny wiec poparcia dla polityki w³adzy ludowej

oœrodków akademickich w kraju,
studenci pocz¹tkowo szukali infor-
macji o przebiegu i przyczynach
wydarzeñ w stolicy. Gdy tylko
wieœæ o wydarzeniach w Warsza-
wie, Krakowie i Gliwicach siê ro-
zesz³a, katowiccy studenci i m³o-
dzi naukowcy przygotowali rezo-
lucjê, w której zawarli postulaty
dotycz¹ce autonomii uczelni i
prawdziwych informacji w me-
diach. Z ul. Bankowej postanowili
zanieœæ tê rezolucjê na Plac Dzier-
¿yñskiego do Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR (obecnie przy Pl. Sej-
mu Œl¹skiego mieœci siê Wydzia³
Polonistyki Uniwersytetu Œl¹skie-
go). Ale trwa³ tam akurat wiec po-
parcia dla rz¹dów Gomu³ki i doj-
œcia do placu by³y przez MO za-
blokowane.

Studenci sformowali wiêc po-
chód i ruszyli na pl. Wolnoœci. Pró-
bowano ich sprowokowaæ, np. nie-
znani sprawcy obrzucili kamienia-

mi Pomnik Wdziêcznoœci Armii
Czerwonej. Kiedy wszyscy mani-
festanci dotarli na plac, okaza³o siê,
ze s¹ w milicyjnym kotle. - Bito
nie tylko studentów, ale nawet
dzieci, aktywistów partyjnych wra-
caj¹cych do domów z wiecu i sê-
dziego wychodz¹cego z po³o¿one-
go przy placu s¹du ("Sêdzia Tar-
nawski mówi³, ¿e ma immunitet,
ale stanowczo stwierdzam, ¿e nie
mia³ go przy sobie. Dobrze wiem
przecie¿, jak immunitet wygl¹da"
- zeznawa³ potem jeden milicjan-
tów). - By³a specjalna technika
pa³owania. Dwóch milicjantów
chwyta³o ofiarê pod ramiê, trzeci
biciem pa³k¹ po ³ydkach powala³
j¹ i wszyscy, ju¿ w samochodzie,
koñczyli "dzie³o" - mówi Jaros³aw
Neja. W Katowicach zatrzymano
22 osoby, w tym 12 studentów.

Do kolejnego ataku na studen-
tów w Katowicach dosz³o dzieñ
póŸniej. Najpierw zaatakowano ich
wychodz¹cych z uczelni przy ul.
Bankowej. Uciekaj¹c przed gazem
i psami milicyjnymi wielu z nich

Powstanie Uniwersytetu Œl¹skiego to jeden
z efektów Marca 1968 r. w Katowicach

- W wydarzeniach Marca 1968 r. na Œl¹sku
uczestniczyli wspólnie studenci i m³odzi
robotnicy - podkreœla dr Jaros³aw Neja

Fragmenty wyst¹pienia

Edwarda Gierka

na Placu Dzier¿yñskiego

w Katowicach:

Dzisiaj MO naszego woje-
wództwa zatrzyma³o samochód
wioz¹cy na Œl¹sk grupê war-
szawskich studentów, którzy je-
chali zam¹ciæ spokojn¹ œl¹sk¹
wodê. Nietrudno domyœliæ siê,
kto ³o¿y na organizowanie
awantur w Warszawie i kraju. S¹
to ci sami zawiedzeni wrogowie
Polski Ludowej, których ¿ycie
nie nauczy³o rozumu, którzy
przy okazji daj¹ o sobie znaæ,
ró¿ni pogrobowcy starego
ustroju, rewizjoniœci, syjoniœci,
s³ugusi imperializmu. Chcê z
tego miejsca stwierdziæ, ¿e œl¹-
ska woda nie by³a i nigdy nie
bêdzie wod¹ na ich m³yn. I jeœli
poniektórzy bêd¹ nadal próbo-
wali zawracaæ nurt naszego
¿ycia z obranej przez naród dro-
gi, to œl¹ska woda pogruchocze
im koœci!

wskakiwa³o do Rawy. Tego same-
go dnia i dzieñ póŸniej studenci
gromadzili siê na Rynku. I znów
milicja stosowa³a œrodki, jak dzieñ
wczeœniej - bicie, pa³ki, psy, armat-
ki wodne. Bito jak popadnie, na-
wet przypadkowych ludzi wyci¹-
gniêtych z tramwajów. Zatrzyma-
no ponad 200 osób.

M³odzi robotnicy

przeciw w³adzy

Brutalnoœæ MO i ORMO odnio-
s³a skutek - protesty na Œl¹sku po-
woli s³ab³y. W³adza bezczelnie
szanta¿owa³a rodziców studentów,
by ich dzieci przesta³y "chuliga-
niæ", bo inaczej mog¹ byæ wyrzu-
ceni ze studiów. - Tak pokierowa-
no rodzicami, tak ich zastraszono,
¿e to oni doprowadzili do tego, ¿e
dzieci siê uspokoi³y - uwa¿a dr
Neja. "Swoje" zrobi³y te¿ areszto-
wania i propaganda Trybuny Ro-
botniczej.

Marcowych protestów na Œl¹sku
nie mo¿na jednak uto¿samiaæ z
buntem wy³¹cznie studentów. -
Wœród 444 zatrzymanych osób w
województwie katowickim studen-
tów by³o ok. 60. Reszta to m³odzi
robotnicy, którzy przy³¹czyli siê do
protestu - zwraca uwagê Jaros³aw
Neja.

W przeciwieñstwie do Warsza-
wy, represje na œl¹skich uczelniach
nie by³y du¿e. Ze studiami po¿e-
gna³o siê zaledwie kilka osób. -
Œledz¹c niektóre ¿yciorysy, widaæ
¿e  uczestnicy Marca 68 w³¹czyli
siê w tworzenie "Solidarnoœci", ale
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta-
³o takie ca³e œrodowisko - uwa¿a
historyk. Marzec doprowadzi³ te¿
do przekszta³cenia katowickiej fi-
lii Uniwersytetu Jagielloñskiego w
Uniwersytet Œl¹ski.  To, ¿e to dziœ
ta uczelnia jest rozcz³onkowana, to
równie¿ efekt 1968 roku. W³adzy
nie zale¿a³o, by ich "czerwona"
uczelnia by³a miejscem kolejnego
studenckiego fermentu.

Wojciech Gumu³ka
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Rezultaty zakoñczonych przed

œwiêtami dwumiesiêcznych ob-

rad tzw. bia³ego szczytu nie gwa-

rantuj¹ rozwi¹zania kluczowych

dla ochrony zdrowia problemów.

Efektem szczytu jest dokument zawie-
raj¹ce tzw. rekomendacje. Postuluje siê
w nim m. in. wprowadzenie niewielkich
dop³at za czêœæ gwarantowanych œwiad-
czeñ zdrowotnych oraz za œwiadczenia
towarzysz¹ce, z zastrze¿eniem jednak,
¿e konieczne jest stworzenie systemu
pomocy finansowej osobom, dla których
dop³aty mog³yby stanowiæ barierê do-
stêpu do œwiadczeñ. W dokumencie pod-
kreœlono koniecznoœæ stworzenia syste-
mu dobrowolnych dodatkowych ubez-
pieczeñ zdrowotnych oraz zwiêkszenia
publicznych nak³adów na s³u¿bê zdro-
wia do 6 proc. PKB. Stwierdzono tak¿e,
i¿ rolnicy powinni p³aciæ sk³adkê na
ubezpieczenie zdrowotne tak jak inni
obywatele.

W ocenie "Solidarnoœci" proponowa-
ny projekt nie oddaje w pe³ni opinii i sta-
nowisk reprezentowanych przez partne-
rów spo³ecznych bior¹cych udzia³ w
konferencji. Dlatego "S" ochrony zdro-

wia domaga siê w³¹czenia do rekomen-
dacji wykazu organizacji i ich poparcie
b¹dŸ sprzeciw wobec proponowanych
rozwi¹zañ.

- Uwa¿amy, ¿e nadal istnieje szansa
na uzyskanie akceptacji wiêkszoœci œro-
dowiska dla postulowanych koncepcji,
o ile spe³nione zostan¹ niezbêdne w na-
szej ocenie warunki. Jednym z nich jest
przyjêcie za wartoœæ absolutnie nad-
rzêdn¹ art. 68 Konstytucji RP stanowi¹-
cego, i¿ obywatelom, niezale¿nie od ich
sytuacji materialnej w³adze publiczne za-
pewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanej ze œrod-
ków publicznych. Jednoczeœnie musimy
pamiêtaæ, i¿ w zjednoczonej Europie
prawu do opieki zdrowotnej nadano cha-
rakter egalitarny - mówi Maria
Ochman, szefowa Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê równie¿
przyjêcie terminarza realizacji propono-
wanych zmian systemowych z uwzglêd-
nieniem ich spo³ecznej i przyczynowo-
skutkowej racjonalnoœci. W¹tpliwoœci
zwi¹zkowców budz¹ m.in. zasady prze-
kszta³cania zoz-ów w spó³ki prawa han-
dlowego, brak gwarancji dla pracowni-
ków prywatyzowanych placówek czy
dop³aty do œwiadczeñ zdrowotnych.

W rekomendacjach nie uwzglêdnio-

no mo¿liwoœci w³aœciwej organizacji
opieki zdrowotnej oraz zapewnienia
równego dostêpu do œwiadczeñ medycz-
nych. Zdaniem "S" s³u¿by zdrowia ko-
nieczne jest okreœlenie sektora publicz-
nego odpowiedzialnego za zabezpiecze-
nie tego zadania oraz sektora niepublicz-
nego, jako uzupe³niaj¹cego ofertê pu-
bliczn¹. Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e
dodatkowe op³aty mog¹ ograniczyæ do-
stêpnoœæ do œwiadczeñ zdrowotnych. -
Bez wprowadzenia rejestru us³ug me-
dycznych lub innego sposobu ewiden-
cjonowania œrodków finansowych znaj-
duj¹cych siê ju¿ w systemie nie mo¿na
proponowaæ dalszych obci¹¿eñ finanso-
wych dla pacjentów - mówi Maria
Ochman.

"Solidarnoœæ" podkreœla równie¿ ko-
niecznoœæ w³aœciwej wyceny kosztów
pracy w œwiadczeniach medycznych
oraz przyjêcie ustawowego rozwi¹zania
okreœlaj¹cego warunki zatrudnienia i wy-
nagradzania dla wszystkich pracowni-
ków ochrony zdrowia z uwzglêdnieniem
niezbêdnego podnoszenia kwalifikacji
oraz innych pozap³acowych regulacji.

"Solidarnoœæ" uznaje równie¿ za nie-
zbêdne osi¹gniêcie nak³adów PKB w
wysokoœci 6%. Konieczna jest deklara-
cja rz¹du okreœlaj¹ca czas dojœcia do tego
poziomu.             Dzia³ Informacji KK

„Solidarnoœæ” w Parku Wod-

nym w Tarnowskich Górach

rozpoczê³a protest. Budynek

aquaparku zosta³ oflagowa-

ny, pojawi³ siê na nim równie¿

baner informuj¹cy o akcji

protestacyjnej. W ten sposób

zwi¹zkowcy stanêli w obro-

nie szykanowanego kolegi.

Marek Niejodek, kierownik
zmiany ratowników, pracuje w Par-
ku Wodnym od samego pocz¹tku i
cieszy siê opini¹ solidnego i bar-

dzo zdyscyplinowanego pracowni-
ka. Tym bardziej za niesprawiedli-
we on i jego koledzy uznaj¹ karê

wymierzon¹ na pocz¹tku marca
przez prezesa Romana Utrackie-
go.

- Posz³o o niewinn¹ grê w pi³kê
na basenie, ju¿ po zakoñczeniu pra-
cy. Prezes najpierw zruga³ Marka,
a potem ukara³ oddelegowaniem
do pracy na stanowisku szeregowe-
go ratownika. A przecie¿ ta zaba-
wa nie narusza³a ¿adnych przepi-
sów obowi¹zuj¹cych w Parku
Wodnym - podkreœla Zbyszek
Klich, kierownik Biura Terenowe-
go "S" w Tarnowskich Górach.

Organizacja zwi¹zkowa uzna³a,
¿e prezes naruszy³ godnoœæ pra-
cownika oraz zastosowa³ nieregu-

laminow¹ karê. Zwi¹zkowcy za¿¹-
dali przywrócenia ratownika na
wczeœniej zajmowane stanowisko.
- Przy okazji badania tej sprawy
okaza³o siê, ¿e wulgarny jêzyk i
naganne zachowania prezesa
wzglêdem pracowników nale¿¹ do
porz¹dku dziennego - dodaje Zby-
szek Klich.

Kierownik Biura Terenowego
podkreœla, ¿e na prezesa skar¿¹ siê
pracownice aquaparku, które czuj¹
siê poni¿ane, a œwiadkami niesto-
sowanego zachowania niejedno-
krotnie s¹ klienci. Zwi¹zkowcy
uznali, ¿e postêpowanie prezesa
mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na
wizerunek instytucji i wystosowa-
li pismo, w którym ¿¹daj¹ natych-
miastowego zaprzestania szykano-
wania podw³adnych i zaniechania
wszelkich dzia³añ szkodz¹cych
wizerunkowi firmy. O zajêtym sta-
nowisko powiadomili m.in. radê
nadzorcz¹ Agencji Inicjatyw Go-
spodarczych (w³aœciciela oœrodka)
oraz burmistrza Tarnowskich Gór
(miasto ma 90 proc. akcji spó³ki).

- Pismo nie spotka³o siê z ¿ad-
nym odzewem. Dlatego 21 marca
"S" zawiadomi³a zarz¹d spó³ki o
rozpoczêciu akcji protestacyjnej.
W ten sposób chcemy zwróciæ
uwagê opinii publicznej, a szcze-
gólnie w³adz samorz¹dowych, na
to, co dzieje siê w tak wa¿nym dla
tarnogórzan obiekcie - podkreœla
Zbyszek Klich.

red.

Protest w Parku Wodnym Wy¿sza sk³adka

i niewielka odp³atnoœæ?

NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje

do chiñskich w³adz o zaprze-

stanie przeœladowania Tybe-

tañczyków i niszczenia kultu-

ry tego narodu.

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "S" zwróci³o siê do wszyst-
kich przywódców pañstw o u¿ycie
wszelkich mo¿liwych œrodków,
których celem by³oby powstrzy-
manie w³adz Chin od stosowania
wobec obywateli tybetañskich re-
presji, wiêzieñ, tortur i nak³onie-
nie rz¹dz¹cych do nawi¹zania dia-
logu z przywódc¹ tybetañskim,
Dalajlam¹.

- NSZZ "Solidarnoœæ" przez d³u-
gie lata walczy³ z przemoc¹, bez
stosowania przemocy, otrzymuj¹c
z ca³ego œwiata wiele gestów soli-
darnoœci i poparcia. Obrona wol-
noœci i prawa cz³owieka jest jed-
nym z najwa¿niejszych doœwiad-
czeñ Zwi¹zku. Z tego powodu nie
mo¿emy byæ obojêtni wobec krwa-
wego t³umienia przez w³adze chiñ-
skie pokojowych demonstracji,
które maj¹ miejsce w Tybecie z
okazji 49 rocznicy powstania Ty-
betañczyków przeciw okupacji
chiñskiej - czytamy w apelu pre-
zydium KK NSZZ "S".  - Naród

Tybetañski jest okupowany i sys-
tematycznie eksterminowany przez
Chiñsk¹ Republikê Ludow¹ od
1950 r. Dzieje siê to na oczach ca-
³ego œwiata i z przyzwoleniem naj-
wiêkszych potêg gospodarczych, a
ich postawa wobec Narodu Tybe-
tañskiego jest zaprzeczeniem pod-

stawowych wartoœci demokratycz-
nych, uznawanych i propagowa-
nych przez te pañstwa.

Liczba œmiertelnych ofiar, trwa-
j¹cych w Tybecie od ponad dwóch

Przewodnicz¹cy "S" zwróci³ siê do
wicepremiera Waldemara Pawlaka
o w³¹czenie problemów wynagro-
dzeñ w publicznej s³u¿bie zdrowia do
dyskusji w Komisji Trójstronnej.  W
liœcie do wicepremiera Pawlaka Ja-
nusz Œniadek podkreœli³, ¿e pog³ê-
biaj¹cy siê chaos p³acowy w ca³ej
bran¿y staje siê coraz powa¿niejsz¹
przeszkod¹ w normalnym funkcjo-
nowaniu s³u¿by zdrowia, potêguje za-
d³u¿enie placówek i utrudnia skutecz-
ne wprowadzenie jakichkolwiek roz-
wi¹zañ systemowych.

- Poddajemy pod rozwagê przed-
stawicieli Rz¹du i partnerów spo³ecz-
nych w Komisji Trójstronnej ds. Spo-
³eczno-Gospodarczych podjêcie rów-
nie¿ innych tematów dotycz¹cych
s³u¿by zdrowia. W ocenie NSZZ "So-
lidarnoœæ" w dzisiejszej polskiej rze-
czywistoœci ochrona zdrowia to ob-
szar znajduj¹cy siê w najciê¿szym
kryzysie i najbardziej potrzebuj¹cy
umowy spo³ecznej" - napisa³ w liœcie
do wicepremiera Pawlaka, Janusz
Œniadek.

Wed³ug ustaleñ bia³ego szczytu czêœæ œwiadczeñ
zdrowotnych by³aby w niewielkim stopniu p³atna

Przeciwko przemocy

w Tybecie
tygodni protestów, siêga ju¿ 140
osób. Znacznie wiêcej zosta³o ran-
nych lub aresztowanych. Demon-
stracje w tym okupowanych przez
komunistyczne Chiny pañstwie
rozpoczê³y siê w 49. rocznicê
krwawego st³umienia tybetañskie-
go powstania przeciwko Chinom.

W kolejnych dniach pokojowe wy-
st¹pienia tybetañskich mnichów
przerodzi³y siê w najwiêksze od 20
lat antychiñskie wyst¹pienia.

Dzia³ Informacji KK, wg

Mnich tybetañski pobity przez policjê podczas zamieszek
w Lhasie (Fot. Brian Sokol NYT, www.gazeta.pl).

W Parku Wodnym w Tarnowskich Górach trwa
akcja protestacyjna w obronie szykanowanego

cz³onka „Solidarnoœci”
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Damian Jonak - m³odzie¿owy mistrz œwiata w kategorii
juniorœredniej federacji WBC i CZ£ONEK SOLIDARNOŒCI - znów broni
pasa mistrzowskiego. Ju¿ 19 kwietnia w Spodku stoczy kolejny
pojedynek podczas presti¿owej gali bokserskiej. Do katowickiej hali
warto zajrzeæ równie¿ po to, by obejrzeæ kilka innych walk, w tym
pasjonuj¹cy pojedynek Tomasza Adamka z królem nokautów -
O'Neillem Bellem.

Do obejrzenia gali zapraszamy gor¹co wszystkich cz³onków
"Solidarnoœci". Kibicujmy wspólnie naszemu koledze, który zawsze
otwarcie przyznaje siê do cz³onkostwa w "Solidarnoœci" i swych
zwi¹zkowych sympatii. Podczas walki Damian znów - w œwietle
kamer i przy milionach widzów - z dum¹ bêdzie prezentowa³ na
plecach wielkie logo "Solidarnoœci".

Damian Jonak ma na swoim koncie ju¿ 16 wygranych walk (w
tym 11 przez KO) i ani jednej pora¿ki. Przez ekspertów zajmuj¹cych
siê boksem jest uwa¿any za jednego z najlepszych i najbardziej
perspektywicznych polskich piêœciarzy, na którego najwiêksze
sukcesy wci¹¿ jeszcze czekaj¹. Warto zobaczyæ, jak prezentuje siê
na ¿ywo i w jaki sposób promuje "Solidarnoœæ".

Komisje zak³adowe zainteresowane kupieniem biletów na galê
(w cenie 50, 60, 80 i 120 z³) powinny siê skontaktowaæ z
wiceprzewodnicz¹cym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S"
Markiem Klementowskim - tel. 0691 955 256. Na stronie
internetowej www.solidarnosc-kat.pl zamieszczony jest gotowy
formularz zamówieñ biletów.

Gor¹co zapraszamy! Niech Damianowi kibicuje Spodek pe³en
kibiców z "Solidarnoœci"!

Zobacz mistrza

z „Solidarnoœci”

w akcji!

Szykanowany przewodnicz¹cy
Przewodnicz¹cy "Solidarno-

œci" w Przedsiêbiorstwie

Wodnym i Kanalizacyjnym w

Rybniku Marek Frelich cierpi

na przewlek³¹ depresjê, do

której doprowadzi³y szykany

ze strony prezesa firmy Janu-

sza Karwota.

Od kilku tygodni przewodnicz¹-
cy przebywa w szpitalu, co jednak
nie przeszkodzi³o prezesowi w dys-
cyplinarnym wyrzuceniu go z pra-
cy. "Solidarnoœæ" broni przewodni-
cz¹cego i domaga siê odwo³ania pre-
zesa.

Prezes przedsiêbiorstwa odgrywa
siê na "Solidarnoœci" za to, ¿e ta
poinformowa³a Pañstwow¹ In-
spekcjê Pracy o licznych niepra-
wid³owoœciach, do jakich od wie-
lu lat dochodzi w zak³adzie. Prze-
wodnicz¹cy otrzyma³ wypowie-
dzenie, gdy kontrola PIP jeszcze
trwa³a. Leszek Moñ, przewodni-
cz¹cy MKK Pracowników Samo-
rz¹dowych i S³u¿b Publicznych
NSZZ "S" w Rybniku podkreœla,
¿e "ma ju¿ spore doœwiadczenie

w pracy zwi¹zkowej, ale z tak¹ sy-
tuacj¹ spotka³ siê po raz pierwszy".
- Zwolnienie przewodnicz¹cego "S"

to kompletny absurd, zarzucono mu
m. in. opuszczenie stanowiska pra-
cy w momencie, gdy uda³ siê do PIP
po dokumenty - mówi Leszek Moñ.

- Wszystkie zarzuty postawione
przewodnicz¹cemu s¹ wyssane z
palca. Ta sprawa bêdzie mia³a swój
fina³ w s¹dzie - zapowiada Stefan
Kubera, kierownik Biura Terenowe-
go "S" w Rybniku.

Najprawdopodobniej - nie tylko ta.
Zarzuty "Solidarnoœci" nie by³y bo-
wiem wyssane z palca. Pañstwowa
Inspekcja Pracy potwierdzi³a ³ama-
nie praw zwi¹zkowych i skierowa³a
sprawê do prokuratury.

Konflikt z "Solidarnoœci¹" i utrud-
nianie dzia³alnoœci zwi¹zkowej trwa
w tym zak³adzie od chwili, gdy Ja-
nusz Karwot zosta³ prezesem. Od
tego momentu "Solidarnoœæ" bez-
skutecznie domaga siê dostêpu do
statutu firmy oraz regulaminów pra-
cy i wynagradzania. - Komisja nie
ma równie¿ dostêpu do informacji
na temat podzia³u funduszu socjal-
nego - mówi Leszek Moñ.

Przewodnicz¹cy MKK podkreœla,
¿e szykany ze strony prezesa Kar-
wota nie omija³y kolejnych prze-
wodnicz¹cych Zwi¹zku, a poprzed-
ni sam zrezygnowa³ z pracy. - To by³
m³ody cz³owiek, który nie poradzi³
sobie ze stresem - dodaje Stefan
Kubera. Przewodnicz¹cym "S" od-
mawiano m.in. prawa do godzin
zwi¹zkowych i oddelegowañ na
szkolenia.

- Po rezygnacji poprzedniego prze-
wodnicz¹cego, "Solidarnoœci" ode-
brano pomieszczenie zwi¹zkowe -
wylicza Moñ. Zwi¹zek otrzyma³ je
dopiero po interwencji PIP, ale znów
naruszone zosta³o prawo. Ze "swo-
jego" pokoju "S" mo¿e korzystaæ
tylko w godzinach od 7. do 15. - To
kpina, pracownicy pracuj¹ na trzech
zmianach i wszyscy cz³onkowie "S"
powinni mieæ dostêp do przewodni-
cz¹cego komisji - dodaje Kubera.

Okazuje siê równie¿, ¿e rybnickie
Przedsiêbiorstwo Wodne i Kanaliza-
cyjne to twierdza. Wstêpu na jej te-
ren odmówiono Miros³awowi Tru-

chanowi z Prezydium ZR. Leszek
Moñ równie¿ nie otrzymuje zgody
na wejœcie do zak³adu.

- Tylko raz zosta³em wpuszczony,
na wniosek PIP, na odczytanie proto-
ko³u pokontrolnego - mówi Moñ.

Kolejn¹ bulwersuj¹c¹ spraw¹ jest
bezprawne wypowiedzenie Uk³adu
Zbiorowego Pracy. - Jak dosz³o do
rozwi¹zania uk³adu bez uchwa³y ko-
misji zak³adowej i dlaczego zosta³o

to utajnione? - pytaj¹ zwi¹zkowcy.
Moñ i Kubera podkreœlaj¹, ¿e

w zak³adzie panuje atmosfera
zastraszenia. Cierpi¹ pracow-
nicy i Zwi¹zek. Dlatego "Soli-
darnoœæ" domaga siê odwo³a-
nia prezesa. Pismo w tej spra-
wie do prezydenta miasta wy-
stosowa³a Œl¹sko-D¹browska
"Solidarnoœæ".

- Najwy¿szy czas, by ukró-
ciæ dzia³ania prezesa, bo nagan-
ne praktyki zaczynaj¹ byæ
przenoszone do pozosta³ych
zak³adów, dla których organem
w³aœcicielskim jest prezydent
miasta - mówi Leszek Moñ.

Agnieszka Konieczny

- W Przedsiêbiorstwie Wodnym i
Kanalizacyjnym w Rybniku konflikt
z „Solidarnoœci¹” trwa od wielu lat

- mówi kierownik Biura Terenowego
w Rybniku Stefan Kubera

Rozmowy

ostatniej szansy

Miros³aw Truchan,

cz³onek Prezydium

Zarz¹du Regionu

W Wielki Pi¹tek odby³o siê
spotkanie "Solidarnoœci" z wice-
prezydentem miasta Micha³em
Œmigielskim. Pan prezydent zna³
spór w przedsiêbiorstwie tylko z
jednej strony - z opowiadañ pre-
zesa Karwota. Podczas naszej re-
lacji otwiera³ szeroko oczy. Prze-
kazaliœmy mu informacjê o kon-
troli PIP, próbie mediacji z mojej
strony oraz d¹¿eniu do rozwi¹za-
nia konfliktu w drodze dialogu
spo³ecznego. W zesz³ym roku
odby³o siê pierwsze spotkanie z
udzia³em prezydenta Rybnika, ale
nie przynios³o ono rezultatów.
Pan prezes Karwot co innego
mówi swoim pracodawcom, a co
innego robi póŸniej w zak³adzie -
potwierdzi³a to kontrola PIP.

"Solidarnoœæ" w dalszym ci¹-
gu jest otwarta na dialog. Uwa-
¿am, ¿e przede wszystkim nale-
¿y rozmawiaæ, a dopiero potem
uciekaæ siê do ostrzejszych form
protestu. Dlatego prezydent Œmi-
gielski stara siê pomóc w rozwi¹-
zaniu sporu i doprowadziæ do
jeszcze jednych rozmów strony
spo³ecznej z prezesem przedsiê-
biorstwa. Bêd¹ to ju¿ rozmowy
ostatniej szansy.

Oczywiœcie jest to poza kon-
trol¹ PIP. Nasza organizacja
zwi¹zkowa stanê³a w obronie
przewodnicz¹cego, który zosta³
zwolniony z pracy, co na pewno
skoñczy siê rozpraw¹ w s¹dzie
pracy. Jesteœmy przekonani, ¿e
przewodnicz¹cy zostanie przy-
wrócony na swoje stanowisko,
gdy¿ zwolnienie go by³o typo-
wym przejawem szykanowaniem
organizacji zwi¹zkowej przez
prezesa.

List otwarty
Zak³adowej Organizacji

Zwi¹zkowej NSZZ "Solidar-

noœæ" przy PWiK Sp. z.o.o

w Rybniku z 14 marca 2008 r.

Szanowni pracownicy,

zwi¹zkowcy i koledzy.

Zarz¹d PWiK Sp. z.o.o w Ryb-
niku przez szereg lat przekony-
wa³ o "niekorzystnym dzia³aniu
zwi¹zków zawodowych w przed-
siêbiorstwie".

Narusza³ prawa pracownicze i
zwi¹zkowe!

To Zarz¹d PWiK Sp. z.o.o pod
przewodnictwem Pana dr Janusza
Karwota spowodowa³, ¿e Zak³a-
dowy Uk³ad Zbiorowy Pracy zo-
sta³ rozwi¹zany!

Lekcewa¿y³ normy prawne,
okreœlone w ustawach, a szcze-
gólnie w ustawie o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych!

Nie przekazywa³ zwi¹zkow-
com ¿adnych dokumentów Ÿró-
d³owych, jakby w rybnickim
PWiK Sp. z.o.o wszystko by³o
tajne!

Ju¿ kolejny rok regulamin
ZFŒS podpisa³ Zarz¹d PWiK i
zwi¹zek bran¿owy!

NSZZ "Solidarnoœæ" nie jest to
tego potrzebny, bo... domaga siê
rozliczenia tego funduszu z roku
ubieg³ego!

Ostatnio przeprowadzi³a u nas
kontrolê Pañstwowa Inspekcja
Pracy!

Czekamy na efekty!
W rewan¿u Zarz¹d PWiK nie

zawaha³ siê, by rozwi¹zaæ umo-
wê o pracê z przewodnicz¹cym
Komisji Zak³adowej NSZZ "So-
lidarnoœæ"!!

A uczyni³ to wbrew prawu, ale
prawo od dawna, tu w PWiK w
Rybniku stanowi nie kto inny, tyl-
ko Zarz¹d Spó³ki.

Pytanie brzmi: jak d³ugo jesz-

cze?!
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Pañstwowa Inspekcja Pracy
og³osi³a konkurs o tytu³: Najak-
tywniejszego Spo³ecznego In-
spektora Pracy. Do 15 czerwca
mo¿na zg³aszaæ kandydatury
najlepszych i najaktywniej-
szych SIP-owców oraz ich osi¹-
gniêcia za 2007 r.

- Najwa¿niejszym celem konkursu
jest promowanie dzia³alnoœci spo³ecz-
nych inspektorów pracy w zakresie
ochrony pracy i praworz¹dnoœci w sto-
sunkach pracy oraz systematyczna

Firmy mog¹ bezkarnie nie p³aciæ
zaliczek na podatek od przycho-
dów pracowników. Przepis, któ-
ry w swym za³o¿eniu mia³ chro-
niæ pracowników, mo¿e uderzyæ
w zatrudnionych.

Ten przepis ju¿ wkrótce mo¿e spowo-
dowaæ spor¹ wyrwê w systemie podat-
kowym - alarmuj¹ w "Rzeczpospolitej"
eksperci. Mia³ byæ gwarantem ochrony
pracowników, uniemo¿liwiaj¹cym pra-
codawcom przerzucanie na nich odpo-
wiedzialnoœci za comiesiêczne zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych.

Tymczasem to oni bêd¹ regulowaæ
zobowi¹zania za nieuczciwego przedsiê-
biorcê, i to z nawi¹zk¹. Rozliczaj¹c siê z
fiskusem, bêd¹ bowiem musieli zap³a-
ciæ nie tylko pe³n¹ kwotê podatku (bo

Robert Kozela: Ile osób studiuje specjal-

noœæ behapowsk¹ w Wy¿szej Szko-

le Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy?

Ma³gorzata Sikorska: W sumie mamy
teraz oko³o trzech tysiêcy studentów, z
czego oko³o dwóch tysiêcy wybra³o spe-
cjalnoœæ bhp. Specjalnoœæ ta prowadzo-
na jest na kierunku zarz¹dzanie i in¿y-
nieria produkcji na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych. Z tym, ¿e wiêk-
szoœæ studentów wybiera studia niesta-
cjonarne.
- S¹ to osoby, które ju¿ pracuj¹ i chc¹

uzupe³niæ wykszta³cenie…

Niekoniecznie. Czêsto s¹ to osoby po
maturze, które nie chc¹ przyjœæ na studia
stacjonarne, bo szukaj¹ pracy, ¿eby móc
studia op³aciæ. A chc¹ studiowaæ bhp.
- Od kilku lat toczy siê dyskusja, kim

powinien byæ behapowiec: in¿ynie-

rem do spraw produkcyjnych czy

projektowych, specjalist¹ od zarz¹-

dzania, psychologiem, humanist¹?

W przypadku kszta³cenia sprowa-

dza siê ona do pytania: kto i na ja-

kich studiach powinien kszta³ciæ be-

hapowców?

Behapowiec na pewno powinien byæ
in¿ynierem, czyli podstaw¹ w tym za-
wodzie jest wykszta³cenie techniczne.
Powinien mieæ ogóln¹ wiedzê in¿y-
niersk¹ w wiêkszoœci dziedzin technicz-
nych, nie dotycz¹c¹ szczegó³ów, np. pro-
jektowych, a koncentruj¹c¹ siê na eks-
ploatacji maszyn, urz¹dzeñ, podstawo-
wych technologii i zwi¹zanych z nimi
zagro¿eñ.
- WSZOP by³a jedn¹ z tych uczelni,

która pozytywnie odpowiedzia³a na

pytanie resortu pracy dotycz¹ce za-

potrzebowania na kierunek bezpie-

czeñstwo i higiena pracy. Od kilku

lat nie udaje siê utworzyæ tego kie-

runku. Dlaczego tak siê dzieje, pani

zdaniem?

Uwa¿am, ¿e ten kierunek nie ma odpo-
wiednio silnego lobby. Pracodawcy chy-
ba nie s¹ tym zainteresowani, a stowa-
rzyszenia behapowskie s¹ jeszcze za s³a-
be. Jak widaæ, pañstwo polskie te¿ nie
przywi¹zuje do tego wagi. Myœlê, ¿e po-
wo³aniem tego kierunku powinna byæ
zainteresowana inspekcja pracy, bo do-

brze wykszta³ceni behapowcy to nadzieja
na poprawê warunków pracy w zak³a-
dach.
- W sprawie powo³ania nowego kie-

runku mog³yby przecie¿ lobbowaæ

szko³y wy¿sze, kszta³c¹ce z zakresu

bhp.

Nie wiem, czy szko³y wy¿sze, które ju¿
kszta³c¹ behapowców, s¹ tym rzeczywi-
œcie zainteresowane, bo wiêkszoœæ mia-
³aby problem ze zgromadzeniem kadry,
¿eby uruchomiæ kierunek behapow-
ski.(…)
- Bhp mo¿na studiowaæ ju¿ na tylu

uczelniach w Polsce, ¿e pojawia siê

pytanie, kiedy rynek siê zatka? Czy

po studiach bhp mo¿na jeszcze zna-

leŸæ pracê? Co mówi¹ wasi absol-

wenci?

Rynek jest ch³onny. Wci¹¿ zg³aszaj¹ siê
do nas zak³ady pracy z proœbami o pole-
cenie dobrych absolwentów. Myœlê, ¿e
lepsi behapowcy bêd¹ wypieraæ gor-
szych. Mam te¿ potwierdzenie tego w
rozmowach z pracodawcami, którzy
mówi¹ niejednokrotnie, ¿e wprawdzie
maj¹ behapowca, ale chcieliby kogoœ lep-
szego. Zreszt¹ nie ka¿dy, kto skoñczy
studia in¿ynierskie, tak¿e u nas, bêdzie
prawdziwym in¿ynierem bhp. S¹ lepsi i
gorsi absolwenci. Ci lepsi jeszcze d³ugo
nie bêd¹ mieli problemów ze znalezie-
niem pracy. (…)

Rozmowa z Ma³gorzat¹ Sikorsk¹,
kanclerzem Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
Ochron¹ Pracy w Katowicach.

Dobrzy behapowcy

zawsze znajd¹ pracê

niepomniejszon¹ o pobrane w trakcie
roku zaliczki), ale i odsetki za zw³okê
takie, jak od zaleg³oœci podatkowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26a
ordynacji podatkowej pracownik odpo-
wiada za niepobrane i nieodprowadzo-
ne przez firmê do urzêdu skarbowego
comiesiêcznej zaliczki na podatek docho-
dowy od wyp³aconych mu nale¿noœci z
umowy o pracê czy za niepobrany przez
p³atnika podatek od umowy o dzie³o czy
zlecenia.

Dziennik zwraca uwagê, ¿e przepis
stanowiæ mo¿e pole do nadu¿yæ. Jeœli
bowiem podatku nie zap³aci firma za-
graniczna lub firma, która nagle wycofa
siê z Polski, niezwykle trudno bêdzie wy-
musiæ na niej zap³acenie zaleg³ych na-
le¿noœci. Szczególnie, gdy jej siedziba
znajduje siê poza Uni¹.

red.

poprawa warunków bhp w zak³adach
- informuje PIP.

Zak³adowych spo³ecznych inspek-
torów pracy do konkursu mog¹ zg³a-
szaæ: organizacje zwi¹zkowe, pracow-
nicy, pracodawcy oraz inspektorzy
pracy.

Pe³ne informacje dotycz¹ce
uczestnictwa w konkursie oraz re-
gulamin i kartê zg³oszenia mo¿na
uzyskaæ w okrêgowych inspektora-
tach pracy lub na stronie interneto-
wej PIP www.pip.gov.pl.

Przed Œwiêtami Wielkanocnymi
zakoñczy³y siê negocjacje miêdzy
Organizacj¹ Zak³adow¹ NSZZ
„Solidarnoœæ” Pracowników TE-
SCO Polska a zarz¹dem firmy.

Zwi¹zkowcy domagali siê wzrostu
wynagrodzeñ o 30 proc., zwiêkszenia
dodatku za pracê w nocy, wprowadze-
nia dodatku za pracê w niedzielê i œwiê-
ta, dodatków dla pracowników z d³u-
gim sta¿em oraz systemu motywacyj-
nego.

Zgodnie z porozumieniem pierwszy
etap podwy¿ek p³ac w sklepach TE-
SCO nast¹pi w lipcu. Kolejny wzrost
wynagrodzeñ zaplanowano na listopad.
Od 1 listopada br. wynagrodzenia pra-
cowników z rocznym sta¿em pracy wy-
nosiæ bêdzie nie mniej ni¿ 1500 PLN a
wynagrodzenie pracowników ze sta-
¿em poni¿ej jednego roku wynosiæ bê-
dzie nie mniej ni¿ 1360 PLN.

Porozumienie zak³ada m.in., ¿e: od
marca 2008 wszystkim pracownikom
zatrudnionym w sklepach wyp³acany jest
zwiêkszony dodatek za godziny przepra-
cowane w nocy, kasjerom wyp³acany jest
dodatek motywacyjny, który w listopa-
dzie w³¹czony bêdzie do wynagrodze-
nia zasadniczego, w kwietniu pracow-
nicy, którzy pracowali co najmniej dwa
lata otrzymaj¹ jednorazow¹ nagrodê w
postaci bonu towarowego w wysokoœci
od 200 do500 PLN netto (podatek po-
kryje pracodawca).

- Negocjacje by³y d³ugie i trudne, jed-
nak uda³o nam siê sporo osi¹gn¹æ. Wiêk-
szoœæ zg³oszonych przez nasz zwi¹zek
postulatów bêdzie zrealizowana w 2008
roku. Jesteœmy wdziêczni za okazane
nam wsparcie. Szczególne podziêkowa-
nia nale¿¹ siê przede wszystkim cz³on-
kom naszego zwi¹zku, którzy w nas wie-
rzyli - mówi Katarzyna Sawicka, prze-
wodnicz¹ca "S" w TESCO.

Dzia³ Informacji KK

Wa¿ne dla SIP-owców!

Jak oni rozliczaj¹?Porozumienie

w TESCO

Nie dosz³o do zapowiadanej przez
zwi¹zkowców „Solidarnoœci” z
Domu Pomocy Spo³ecznej
„Ostoja” w Soœnicowicach blo-
kady miejskiego ronda. Powo-
dem planowanego protestu by³y
¿¹dania podwy¿ek wynagrodzeñ
dla za³ogi.

Rano, przed planowan¹ blokad¹, z
za³og¹ DPS spotka³ siê wicestarosta gli-
wicki S³awomir Adamczyk, który za-

proponowa³ przyznanie pracownikom
jednorazowej nagrody w ³¹cznej kwo-
cie 100 tys. z³otych. Podtrzyma³ równie¿
wczeœniejsz¹ propozycjê 150-z³otowej
podwy¿ki dla ka¿dego pracownika z wy-
równaniem od stycznia. Zwi¹zkowcy za-
akceptowali takie rozwi¹zanie i jedno-
czeœnie zawiesili trwaj¹cy od wrzeœnia
spór zbiorowy z pracodawc¹.

- Zrezygnowaliœmy z blokady ronda,
mimo, ¿e zawarte porozumienie do koñ-
ca nas nie zadawala, ale daje nam mo¿li-
woœæ do kontynuowania w przysz³oœci
negocjacji p³acowych. - mówi Walde-
mar Paw³owski, przewodnicz¹cy Re-

gionalnej Sekcji Pomocy Spo³ecznej
NSZZ "S" i szef zwi¹zku w DPS "Osto-
ja". - W dalszym ci¹gu podtrzymujemy
niezrealizowany dot¹d postulat dotycz¹-
cy wzrostu p³ac o wskaŸnik inflacji + 5
proc. Od spe³nienia tego  ¿¹dania i reali-
zacji wyp³aty jednorazowej nagrody uza-
le¿niamy zakoñczenie sporu zbiorowe-
go.

Zwi¹zkowcy "S" porozumienie z pra-
codawc¹ okreœlaj¹ jako "wymêczony
kompromis". Maj¹ nadziejê, ¿e ponad

pó³roczna determinacja, któr¹ wykaza³a
siê za³oga w d¹¿eniach do godnej p³acy,
spowoduje, ¿e starosta zacznie wreszcie
traktowaæ pracowników DSP, jak rów-
noprawnych partnerów w rozmowach,
a nie ludzi drugiej kategorii.

Przypomnijmy: od listopada dzia³aj¹-
ce w "Ostoi" zwi¹zki zawodowe doma-
gaj¹ siê 300-z³otowej podwy¿ki dla pra-
cowników. Zwi¹zkowcy manifestowali
ju¿ w tej sprawie na ulicach Gliwic, pro-
wadzili tzw. czarny protest, przychodz¹c
do pracy w czarnych strojach, apelowali
równie¿ o wsparcie w liœcie do pos³ów i
senatorów.           Beata Gajdziszewska

Pracownicy „Ostoi” zapowiadaj¹, ¿e to nie koniec ich walki
o lepsze p³ace

Wymêczony kompromis
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We wroc³awskim ogrodzie
zoologicznym powstaje oce-
anarium, Poznañ buduje  s³o-
niarniê, a œl¹skie ZOO - po-
dobnie, jak ca³y Wojewódzki
Park Kultury i Wypoczynku -
walczy o przetrwanie. Czy jest
jeszcze chocia¿ cieñ nadziei,
¿e najwiêkszy w Europie park
miejski odzyska dawn¹ œwiet-
noœæ?

Awantura o Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku rozpoczê³a
siê w 1999 r., kiedy to po raz pierw-
szy obiekt nie zosta³ uwzglêdniony
w bud¿ecie pañstwa na kolejny rok.
Nastêpne lata przynosi³y ju¿ tylko
zmniejszanie dotacji, zwolnienia
pracowników i ograniczanie kosz-
tów dzia³alnoœci.

W 2003 r. Park zosta³ skomercja-
lizowany - wiêkszoœæ akcji trafi³a
do Samorz¹du Wojewódzkiego Œl¹-
skiego, ok. 20 proc. pozosta³o w Mi-
nisterstwie Skarbu Pañstwa. Akcje
te mia³y zostaæ przekazane samo-
rz¹dowi, ale rok 2008 rozpocz¹³ siê
kolejn¹ awantur¹. Ministerstwo nie-
spodziewanie zdecydowa³o o sprze-
da¿y akcji. Pomys³ ten zosta³ skry-
tykowany przez pracowników Par-
ku i œl¹skich polityków. Marsza³ek
Województwa Œl¹skiego rozpocz¹³

starania o ich przejêcie. To jednak
dopiero pocz¹tek. Je¿eli 2008 r. nie
zostanie zamkniêty choæby mini-

malnym zyskiem WPKiW bêdzie
musia³ zwróciæ pomoc publiczn¹
wraz z odsetkami, czyli ok. 17,5 mln
z³. Park czeka g³êboka restruktury-
zacja, jednak przygotowany pro-
gram naprawczy budzi zastrze¿enia.

- Najbardziej niepokoj¹ce s¹ pla-
ny wyodrêbnienia Weso³ego Mia-
steczka, jako spó³ki zale¿nej i zna-
lezienie dla tej spó³ki inwestora -
mówi Andrzej Batog przewodni-

Kalendarium upadku Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku

Czy Park odzyska œwietnoœæ?

Œl¹ski Ogród Zoologiczny rocznie odwiedza
ponad 300 tysiêcy osób

Najwiêkszy w Europie park miejski walczy o przetrwanie

To w³aœnie w WPKiW powsta³o pierwsze
w Polsce planetarium

Wojewódzki Park Kultury i
Wypoczynku powsta³ na po-
wierzchni 600 ha czêœciowo nie-
zagospodarowanych terenów
Chorzowa i Katowic. Decyzja o
najwiêkszej inwestycji ekolo-
gicznej na Œl¹sku zapad³a w
1950 r. na posiedzeniu Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w
Katowicach.

cz¹cy "S" w WPKiW. - Ju¿ raz od-
daliœmy Weso³e Miasteczko obcej

spó³ce, która przez dwa lata zara-
bia³a ogromne pieni¹dze, gdy my
przymieraliœmy g³odem.

Program restrukturyzacji zak³ada
równie¿ wydzielenie Ogrodu Zoo-

1995 r.
- jednym w³aœcicielem WPKiW jest Skarb Pañstwa,
- Park jest finansowany z bud¿etu centralnego, ale z 15 mln potrzeb-

nych na funkcjonowanie otrzymuje 6.619.000 z³,
- zatrudnienie 565 osób,

1999 r.
- po raz pierwszy w bud¿ecie na kolejny rok nie przewidziano pieniê-

dzy dla Parku,
- dyrekcja og³asza akcjê spo³eczn¹ "SOS dla Parku" i roztacza wizje

- jak siê póŸniej okazuje nierealne - otwarcia multikina, aquaparku,
centrum konferencyjnego, hoteli i Centrum Techniki i Rozrywki,

- wojewoda ¿¹da opracowania planu naprawczego dla Parku,
- Plan ten obejmuje przede wszystkim redukcje etatów, z 565 pra-

cowników zostaje 380,
- Park oddaje w u¿ytkowanie Weso³e Miasteczko firmie MPI Poland,
- pos³owie w ostatnim g³osowaniu przyznaj¹ 10 mln z³ na utrzymanie

WPKiW w 2000 r.,

2000 r.
- pracownicy nie otrzymuj¹ podwy¿ki inflacyjnej, dalsze zwolnienia,
- brakuje pieniêdzy na inwestycje i remonty,
- Park ponownie nie zostaje uwzglêdniony w bud¿ecie centralnym na

kolejny rok,
- wsparcie dla WPKiW przeg³osowane zostaje w ramach poprawek

do bud¿etu i wynosi 9.054.970 z³,
- na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ potrzeba 17 mln z³.,

2001 r.
- brak œrodków na podwy¿ki inflacyjne dla pracowników,
- wydatki na utrzymanie WPKiW znów nie zostaj¹ uwzglêdnione w

bud¿ecie pañstwa na 2002 r,
- pos³owie "za³awiaj¹" 10 mln. z³otych ze œrodków, które mia³y zo-

staæ przeznaczone na monitorowanie górnictwa,
- na utrzymanie Parku brakuje 7 mln z³,

2002 r.
- pracownicy trac¹ prawo do trzynastej pensji i wszystkie dodatki do

p³ac: szkodliwe, wêgiel, sta¿owe, dop³aty do biletów miesiêcznych,
- nastêpuje ograniczenie norm ¿ywieniowych dla zwierz¹t,
- po raz kolejny w bud¿ecie na nastêpny rok Park nie zostaje uwzglêd-

niony,
- ostatecznie do kasy WPKiW trafia 2,5 mln z³ rezerwy na organiza-

cjê EXPO we Wroc³awiu,

2003 r.
- komercjalizacja Parku na wniosek Wojewody Œl¹skiego,
- w³aœcicielem 100 proc. akcji WPKiW zostaje Minister Skarbu Pañ-

stwa,
- na ca³y Park nowy w³aœciciel przekazuje 2,5 mln z³, podczas gdy

utrzymanie samego ZOO to koszt 3 mln z³,

2004 r.
- brak dotacji,
- wniosek z³o¿ony w Ministerstwie Skarbu Pañstwa o udzielenie po-

mocy publicznej nie jest rozpatrywany przez 4 miesi¹ce,
- po wejœciu Polski do UE procedura rozpoczyna siê od pocz¹tku,
- by nakarmiæ zwierzêta WPKiW zaci¹ga po¿yczki: 1 mln z³ od pry-

watnej firmy pod zastaw terenów parkowych i 1 mln od Samorz¹du
Wojewódzkiego,

- elektrownia kilkakrotnie wstrzymuje dostawy pr¹du,
- pracownicy nie otrzymuj¹ w terminie wynagrodzeñ, a jedynie za-

liczki,
- zarz¹d próbuje sprzedaæ czêœæ Parku, w³aœciciel nie wyra¿a zgody,
- wiceminister skarbu wystêpuje do Rady Ministrów o zgodê na prze-

kazanie 80 proc. akcji Parku Agencji Rozwoju Regionalnego,

2005 r.
- brak dotacji,
- w lipcu Samorz¹d Województwa Œl¹skiego otrzymuje 80 proc. ak-

cji, Skarb Pañstwa zatrzymuje 20 proc.,
- Skarb Pañstwa przekazuje 12.200.000 z³ pomocy publicznej - œrod-

ki te maj¹ byæ przeznaczone na restrukturyzacjê, której celem ma
byæ uzyskanie samofinansowania Parku. Pieni¹dze s¹ wykorzysta-
ne na: uw³aszczenie gruntów, utrzymanie i dostosowanie ZOO do
wymogów UE i sp³atê zaleg³ych zobowi¹zañ,

2006 r.
- Sejmik Województwa Œl¹skiego podejmuje uchwa³ê o dokapitali-

zowaniu Parku o kwotê 5 mln z³,

2007 r.
- ponownie uchwa³a podjêta przez Sejmik Województwa Œl¹skiego o

dokapitalizowaniu WPKiW o kwotê 4.100.000 z³,

2008 r.
- Ministerstwo Skarbu og³asza zamiar sprzeda¿y swoich udzia³ów w

WPKiW w drodze rokowañ,
- o ich przejêcie zabiega Samorz¹d Województwa Œl¹skiego.

Alan Stretton, Konsul Hono-
rowy Wielkiej Brytanii w Kato-
wicach podczas spotkania z Mar-
sza³kiem Województwa Œl¹skie-
go Bogus³awem Œmigielskim
poinformowa³, ¿e londyñskie fir-
my, szczególnie z sektora finan-
sów s¹ zainteresowane wspó³-
prac¹ przy modernizacji Parku.

Plany modernizacji WPKiW
obejmuj¹ równie¿ stworzenie
atrakcji, które przyci¹gn¹ wielbi-
cieli mocnych wra¿eñ. S¹ to tor
dla quadów i do jazdy gwarita-
cyjnej oraz platforma widokowa
na balonie. Balon wype³niony
helem ma stan¹æ przy wejœciu do
ZOO i wznosiæ 25 osób na wyso-
koœæ 300 metrów. Jedn¹ z atrak-
cji Parku bêdzie równie¿ jedyne
w Polsce po³udniowej centrum
paintballowe do walki miejskiej.
Natomiast w Weso³ym Miastecz-
ku, stan¹ kilkunastometrowe ryn-
ny z niedu¿ymi ³ódkami.

logicznego ze struktur Parku. - Wy-
dzielenie ZOO prawdopodobnie po-

zwoli³oby na osi¹gniêcie zysku w
skali roku, ale pod warunkiem, ¿e
zostanie przeprowadzone teraz, a
nie na pod koniec roku - dodaje
przewodnicz¹cy "S" w Parku. W
programie naprawy znalaz³ siê za-
pis, ¿e "Kluczowym problemem do
rozwi¹zania jest zmniejszenie kosz-
tów funkcjonowania ZOO.

- W jaki sposób mo¿na zmniej-
szyæ te koszty? Zag³odziæ zwierzê-

ta, nie ogrzewaæ pawilonów w okre-
sie niskich temperatur, czy zwolniæ
czêœæ za³ogi? - pyta Batog.

Zwi¹zkowcy alarmuj¹ równie¿, ¿e
je¿eli na rozleg³ych terenach space-
rowych powstan¹ budki z piwem to

Park przestanie byæ oaz¹ ciszy i spo-
koju dla mieszkañców Œl¹ska.   red.


