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Œwiêty
naszych czasów
2 kwietnia mija trzecia rocznica œmierci

Jana Paw³a II. O
godz. 21.37 œwiat
znów wstrzyma
oddech i pogr¹¿y
siê w zadumie i w
modlitwie w in-
tencji rych³ej be-
atyfikacji Papie¿a
Polaka.
Msze œw., nocne
czuwania, kon-

certy i konferencje naukowe poœwiêcone
dziedzictwu Jana Paw³a II - tak w ca³ej
Polsce bêd¹ wygl¹da³y tegoroczne obcho-
dy.

Czytaj na stronie 5

Mniej
ni¿ symbol
4,5 tys. z³ odszkodowania zas¹dzi³ S¹d

Okrêgowy w Gli-
wicach na rzecz
Krzysztofa Witka
z Tarnowskich
Gór, cz³onka Sto-
warzyszenia Re-
presjonowanych
w Stanie Wojen-
nym Regionu Œl¹-
sko-D¹browskie-

go, z tytu³u represjonowania go przez
s³u¿by peerelowskie.

Czytaj  na stronie 7

Jonak liczy na doping
zwi¹zkowców
19 kwietnia Jonak - cz³onek "Solidarno-
œci" w kopalni "Makoszowy" - walczyæ
bêdzie w katowickim Spodku w obronie
tytu³u m³odzie¿owego mistrza œwiata or-
ganizacji WBC w wadze junior œredniej.
Przeciwnikiem 23-letniego bytomianina
bêdzie Francuz Mehdi Nekaies.

Bokser potwier-
dzi³, ¿e po raz ko-
lejny podczas
walki bêdzie mia³
na plecach nama-
lowane du¿e logo
"Solidarnoœci". -
To dla mnie wa¿-
ne, bo jestem
cz³onkiem tego

zwi¹zku, a z tego co wiem, to na widow-
ni zasi¹dzie kilka tysiêcy zwi¹zkowców.
Liczê na ich doping, zreszt¹ tak jak na
wsparcie ca³ej œl¹skiej widowni.

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

Napisano

BT Tarnowskie Góry
Uwaga posiadacze karty rabato-

wej Grosik. Od 1 kwietnia ceny w
Parku Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach ulegaj¹ zmianie:
- bilet normalny: za pierwsz¹ go-

dzinê pobytu w dniu powszech-
nym 7,50 z³ + 5 min. gratis,

- bilet ulgowy: za pierwsz¹ godzi-
nê pobytu w dniu powszechnym
6,50 + 5 min gratis,

- bilet normalny za godzinny po-
byt w weekend w cenie 9,50 z³ +
5 min gratis,

- bilet ulgowy za godzinny pobyt
w weekend w cenie 8 z³ + 5 min.
gratis.

BT Jastrzêbie
19 marca w jastrzêbskim BT od-

by³o siê cykliczne spotkanie prze-
wodnicz¹cych zak³adowych organi-
zacji zwi¹zkowych z prezydentem
miasta Marianem Janeckim i jego
zastêpc¹ Krzysztofem Baradzie-

jem. Po omówieniu przez przedsta-
wicieli w³adz bie¿¹cej   sytuacji Ja-
strzêbia zebrani dyskutowali na te-
mat problemów miasta.

***
27 marca Miejski Oœrodek Sportu

i Rekreacji w Jastrzêbiu we wspó³-
pracy z Komend¹ Miejsk¹ Policji i
Firm¹ Szkoleniow¹ "Azymut" zor-
ganizowa³ coroczny Turniej Bezpie-
czeñstwa w Ruchu Drogowym dla
uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych.

W klasyfikacji indywidualnej w
kategorii szkó³ podstawowych I
miejce zaj¹³ B³a¿ej Ganiek, który w
nagrodê otrzyma³ rower ufundowa-
ny przez jastrzêbskie Biuro Tereno-
we. Wœród uczniów szkó³ gimnazjal-
nych najlepszy by³ Karol Piecha.

W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³
podstawowych I miejsce zdoby³a SP
nr 5, natomiast wœród gimnazjów
triumfowali uczniowie z Gimnazjum
nr 11.

***
28 marca odby³y siê wybory uzu-

pe³niaj¹ce do KZ NSZZ "S" ZOZ
Rydu³towy. Now¹ przewodnicz¹c¹
Komisji zosta³a Bo¿ena Jankowska.

***
28 marca odby³o siê sprawozdaw-

cze Walne Zebranie Delegatów
NSZZ "Solidarnoœæ" KWK "Mar-
cel".

BT Jaworzno
W chrzanowskiej firmie Daliku-

chen Polonia zwi¹zkowcy "S" pro-
wadz¹ negocjacje p³acowe. W przy-
padku fiaska rozmów, Komisja za-
mierza wejœæ w spór zbiorowy z pra-
codawc¹.

BT Sosnowiec
28 marca odby³o siê Walne Zebra-

nie Delegatów NSZZ "S" KWK
"Kazimierz-Juliusz". W obradach
uczestniczy³a Joanna Siñska, przed-
stawiciel BT.

Tego samego dnia zorganizowa-
ne zosta³o WZD NSZZ "S" Koksow-
ni "PrzyjaŸñ". Do udzia³u w obra-
dach zaproszeni zostali przewodni-
cz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr

Duda oraz kierownik sosnowieckie-
go BT Alicja B³aszczyk.

***
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 ogólnozwi¹z-
kowe dla cz³onków zak³adowych or-
ganizacji zwi¹zkowych. Zajêcia pro-
wadziæ bêd¹: Jadwiga Piechocka i
Krzysztof Hus z Biura Szkoleñ ZR.

Koszt szkolenia wynosi 45 z³ od
osoby.

Komisje zainteresowane udzia³em
w szkoleniu proszone s¹ o zg³asza-
nie uczestników do 3 kwietnia. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.

BT Zawiercie
Podpisane przez bli¿ej niesprecy-

zowane "organizacje zwi¹zkowe"
komunikaty o zaprzestaniu dzia³al-
noœci zwi¹zkowej zosta³y rozplaka-
towane w postawionej w stan upa-
d³oœci Hucie Szk³a Gospodarczego
w Zawierciu. Ich autorzy wyraŸnie
nie wziêli pod uwagê, ¿e zak³adowa
"Solidarnoœæ" nie tylko nie zamie-
rza koñczyæ dzia³alnoœci, ale wrêcz
zwiêksza swoj¹ aktywnoœæ.

- W ¿adnym wypadku nie rezy-
gnujemy z dzia³alnoœci zwi¹zkowej,
choæ zostaliœmy przez pani¹ syndyk
pozbawieni godzin zwi¹zkowych -
mówi Mariusz Ksi¹¿ak, przewod-
nicz¹cy "Solidarnoœci" Huty Szk³a
Gospodarczego. - Pracujemy nor-
malnie i ca³y czas pomagamy pra-
cownikom, zw³aszcza, ¿e teraz
szczególnie potrzebuj¹ oni pomocy.

- Postawienie spó³ki w stan upad³o-
œci nie oznacza likwidacji zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej - dodaje Ma³-

gorzata Benc, szefowa zawierciañ-
skiego Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S". - Zak³ad ca³y czas pra-
cuj¹ i konieczna jest walka o prawa
za³ogi. Dodatkowo trzeba pomóc pra-
cownikom, którzy w najbli¿szym cza-
sie utrac¹ zatrudnienie.

Ju¿ w ubieg³ym roku Biuro Tere-
nowe razem z Powiatowym Urzê-
dem Pracy przygotowa³o cykl szko-
leñ zawodowych dla osób zwalnia-
nych z huty szk³a, którym bez prze-
kwalifikowania trudno by³oby zna-
leŸæ inn¹ pracê. Jakie bowiem ofer-
ty mo¿e otrzymaæ zdobniczka szk³a
z kilkudziesiêcioletnim sta¿em?

Aby uci¹æ spekulacje o upadku
zwi¹zkowej aktywnoœci w zak³adzie
"Solidarnoœæ" Huty Szk³a Gospodar-
czego rozkolportowa³a w œrodê swój
komunikat rozpoczynaj¹cy siê od
s³ów "My dzia³amy normalnie".(zaw)

Aneta Tatuliñska nie ¿a³uje po-
wrotu do Polski po trzech latach na
Wyspach, gdzie pracowa³a jako kel-
nerka, opiekunka do dziecka i sprz¹-
taczka.

Aktualnie pracuje jako ksiêgowa
i koñczy studia w Warszawie, po
tym jak wróci³a do domu rok temu,
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e trudno jest
zrobiæ karierê w Wielkiej Brytanii.-
Nie posz³am na uniwersytet, by po-
dawaæ kawê i zarobiæ trochê wiêcej
pieniêdzy - wyjaœnia. - Myœlê, ¿e
Wielka Brytania najbardziej odpo-
wiada ludziom bez przysz³oœci w
Polsce.

Coraz wiêcej Polaków, którzy
przenieœli siê do krajów Europy
Zachodniej po przyjêciu Polski do
UE w 2004 roku, dochodzi do po-
dobnych wniosków. Nie istniej¹
konkretne dane, opisuj¹ce przep³yw
imigrantów w Europie bez granic,
gdzie wiele osób wykonuje prace
sezonowe, czêsto wracaj¹c do Pol-
ski autobusem lub tanimi liniami
lotniczymi. Istniej¹ jednak przes³an-
ki, by móc stwierdziæ, ¿e coraz
mniej osób opuszcza kraj, a dotych-
czasowi emigranci powoli zaczy-
naj¹ wracaæ.

Krzysztof Bieniek, w³aœciciel
warszawskiej firmy budowlanej,
uwa¿a, ¿e coraz ³atwiej jest wynaj-
mowaæ nowych pracowników. W
tym tygodniu ma spotkanie z dwo-
ma swoimi by³ymi wspó³pracowni-
kami, którzy przenieœli siê kiedyœ
do Niemiec, ale teraz wrócili i maj¹
nadziejê na znalezienie pracy.

Fala emigracji rozpoczê³a siê, kie-
dy oko³o jedna pi¹ta polskich pra-

cowników nie mia³a zatrudnienia,
a polskie p³ace by³y o wiele ni¿sze
ni¿ te w zachodniej Europie. W ci¹-
gu kilku ostatnich lat bezrobocie w
Polsce spad³o oficjalnie o 11,5 pro-
centa, podczas gdy jego rzeczywi-
sty poziom jest pewnie o wiele ni¿-
szy.

Pakiety p³ac s¹ bogatsze - wyna-
grodzenia wzros³y w lutym o 12,8
procent w skali rocznej. Z³oty zy-
ska³ równie¿ du¿o na wartoœci
wzglêdem funta i euro, a polska
gospodarka rozwija siê o wiele
szybciej, z prognozowanym wskaŸ-
nikiem wzrostu na poziomie 5,5
procent w bie¿¹cym roku.

- Najwa¿niejszym powodem po-
wrotów jest zmieniaj¹ca siê sytuacja
w obu krajach - twierdzi Pawe³

Kaczmarek, badaj¹cy migracjê na
Uniwersytecie Warszawskim.

Wielu Polaków, tak jak Aneta
Tatuliñska, zorientowa³o siê, ¿e w
Wielkiej Brytanii o wiele ³atwiej
by³o im zdobyæ nisko p³atne, pod-
stawowe prace, ale o wiele trudniej
jest przebiæ siê do wy¿szej sfery
zawodowej, gdzie p³ace s¹ wystar-
czaj¹co wysokie, by pokryæ wyso-
kie koszty ¿ycia w brytyjskich mia-
stach. Polakom o wiele ³atwiej jest
wróciæ do robienia kariery we w³a-
snym kraju. - Mówiê naszym rekru-
tantom: "zostañcie i pracujcie w
Polsce, a za kilka lat ludzie, którzy
pojechali do Wielkiej Brytanii,
wróc¹ i bêd¹ pracowali dla was" -
stwierdzi³ na konferencji poœwiêco-
nej migracji si³y roboczej Pawe³

Lobejko z agencji konsultacyjnej
Accenture.

1...
... kwietnia 2008 r. przejdzie do historii "Solidarnoœci". Komisja Kra-

jowa NSZZ "S" zdecydowa³a o zmianach w ordynacji wyborczej do
najwa¿niejszych w³adz Zwi¹zku.

Zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami, fotel przewodnicz¹cego Komi-
sji Krajowej bêdzie odt¹d niejako "z automatu" zarezerwowany dla prze-
wodnicz¹cego najwiêkszego regionu w kraju. W tej chwili jest to oczy-
wiœcie Region Œl¹sko-D¹browski, który ma ponad 100 tys. cz³onków.
Zmiany wejd¹ w ¿ycie 3 wrzeœnia - w rocznicê podpisania Porozumie-
nia Jastrzêbskiego. Wtedy nowym przewodnicz¹cym "Solidarnoœci"
zostanie Piotr Duda, dotychczasowy szef naszego regionu.

- Nie ukrywam, ¿e jestem zaskoczony decyzjami Komisji Krajowej.
Owszem, w kuluarach mówi³o siê o takich planach, ale nie s¹dzi³em, ¿e
uda siê je uchwaliæ tak szybko - mówi Piotr Duda. - To generalnie dobre
rozwi¹zanie. Nie uwa¿am, ¿e jako region zostaliœmy uprzywilejowani.
To raczej sygna³ dla innych regionów - rozwijajcie siê, pozyskujcie no-
wych cz³onków, a równie¿ bêdziecie mieli szanse na objêcie sterów
Komisji Krajowej.

Do 3 wrzeœnia Piotr Duda bêdzie ju¿ pracowa³ w Gdañsku, przygoto-
wuj¹c siê do przejêcia w³adzy. Regionem Œl¹sko-D¹browskim kiero-
waæ bêd¹ obecni wiceprzewodnicz¹cy - Ryszard Drabek i Bogdan Biœ.
Wkrótce planowane s¹ nowe wybory.

Przysz³y szef Komisji Krajowej nie chce mówiæ o mo¿liwych zmia-
nach w kierowaniu Zwi¹zkiem. Uda³o nam siê jednak dowiedzieæ, ¿e
planowane jest przeniesienie siedziby Komisji Krajowej do Katowic, a
tak¿e podjêcie dzia³añ na rzecz dodatkowych dwóch tygodni urlopu dla
wszystkich cz³onków "Solidarnoœci" i 4-dniowego tygodnia pracy. - To
bêdzie mój priorytet - zapowiada Piotr Duda.

Polacy wracaj¹ do domu
(Financial Times, Jan Cieñski, 1 kwietnia 2008 r.)

28 marca (Warszawa). Delegacja
Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wycho-
wania NSZZ "Solidarnoœæ" spotka-
³a siê z Marsza³kiem Sejmu Broni-
s³awem Komorowskim. Celem
spotkania by³o zarejestrowanie
Komitetu Inicjatywy Obywatel-
skiej Solidarnoœæ i zmiany ustawy
- Karta Nauczyciela. Zmiany te
maj¹ doprowadziæ m.in. do znacz¹-
cego wzrostu p³ac nauczycieli i
utrzymania prawa do przechodze-
nia na wczeœniejsz¹ emeryturê.

***
30 marca (Czêstochowa) Dotych-
czasowy dyrek-
tor Radia Jasna
Góra ojciec Ro-
man Majewski
zosta³ wybrany
nowym prze-
orem klasztoru
na Jasnej Górze.
O. Majewski ma
46 lat, bêdzie 129. przeorem Jasnej
Góry od powstania tego klasztoru
w 1382 r. Zast¹pi na stanowisku
ojca Bogdana Waliczka, którego
trzyletnia kadencja w³aœnie dobie-
ga koñca.

***
1 kwietnia (Czêstochowa). We
wtorek rano na czêstochowskie dro-
gi nie wyjecha³y autobusy i tram-
waje w Czêstochowie. Kierowcy i
motorniczy Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Komunikacyjnego wziêli
urlopy na ¿¹danie. Domagaj¹ siê
podwy¿ek p³ac o 350 z³. Zarz¹d
proponowa³ 214 z³. - Protest roz-
pocz¹³ siê poza kontrol¹ zwi¹zków
zawodowych, to by³a decyzja za-
³ogi - mówi przewodnicz¹cy "S" w
MPK Andrzej Kimla.

***
31 marca (Warszawa). Odby³a siê
kolejna tura rozmów zwi¹zkowców
i dyrekcji Poczty Polskiej. Zwi¹z-
kowcy domagaj¹ siê podwy¿ek o
500-700 z³ brutto. Dyrekcja Pocz-
ty proponuje znacznie mniejsz¹
kwotê - co najwy¿ej 10 proc. p³acy
brutto. Strajk wisi na w³osku. Ne-
gocjacje pod koniec lutego nie przy-
nios³y rezultatu. Zwi¹zki zawodo-
we zapowiedzia³y, ¿e jeœli tym ra-
zem nie dojdzie do porozumienia,
to pracownicy rozpoczn¹ akcjê pro-
testacyjn¹. W niedawnym referen-
dum ponad 86 proc. pracowników
Poczty Polskiej popar³o taki plan. -
Mamy nadziejê, ¿e tak wyraŸny
g³os pracowników znajdzie zrozu-
mienie u szefa Poczty Polskiej i uda
nam siê dziêki temu zakoñczyæ
sprawnie negocjacje w ramach spo-
ru zbiorowego - mówi Bogumi³
Nowicki z pocztowej "Solidarno-
œci".

***
1 kwietnia (Gdynia). 13. dzieñ
trwa³ strajk w Ba³tyckim Termina-
lu Kontenerowym (BCT) w Gdy-
ni, najwiêkszym w Polsce centrum
prze³adunku kontenerów. Za³oga
domaga siê podwy¿ek p³ac o 400
z³ brutto. Kierownictwo zgadza siê
na oœmioprocentow¹ podwy¿kê, co
oznacza - wed³ug wyliczeñ zwi¹z-
kowców - kwotê poni¿ej 200 z³
brutto. Za³oga BCT strajkuje od 20
marca w sposób rotacyjny, tzn. trzy
zmiany pracowników firmy przy-
chodz¹ na teren zak³adu, ale nie
pracuj¹, spêdzaj¹c czas w sto³ów-
ce. Po oœmiu godzinach portowcy
wracaj¹ do domów. Za³oga BCT
liczy ponad 500 osób.
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Niskie zarobki, czterobrygado-
wy system pracy, wiele nie-
spe³nionych obietnic praco-
dawcy, to tylko niektóre powo-
dy powstania „Solidarnoœci” w
siemianowickim koncernie
Johnson Controls.

Od stycznia do Zwi¹zku zapisa³o
siê 130 pracowników na 350 zatrud-
nionych. Wprawdzie pracodawca
oœwiadczy³, ¿e nie przeszkadza mu
funkcjonowanie "S" w zak³adzie, ale
m³odzi zwi¹zkowcy twierdz¹, ¿e nie
przejawia inicjatywy wspó³pracy z
nimi.

Odmawia im m.in. udostêpnienia
zwi¹zkowi pomieszczenia. Twierdzi,
¿e strona zwi¹zkowa powinna przed-
tem przygotowaæ pisemn¹ dekla-
racjê o wspó³pracy. Pomy-
s³em prze³o¿onych jest
równie¿ za³o¿enie w kon-
cernie drugiego, konku-
rencyjnego zwi¹zku za-
wodowego. Zwi¹zkowcy
maj¹ obawy, ¿e niektórzy
pracownicy mog¹ daæ siê
nabraæ na przys³owiow¹
marchewkê i skusz¹ ich
np. rozdawane darmowe
bilety na imprezy kultural-
ne, w zamian za przynale¿-
noœæ do nowego zwi¹zku.
W zak³adzie ju¿ pojawi³y siê ulotki
nawo³uj¹ce do wstêpowania do tej
organizacji. Przedstawiciele "S" nie
za³amuj¹ jednak r¹k. Maj¹ nadziejê,
¿e pracownicy doceni¹ efekty ich
dzia³alnoœci.

A takie po trzech miesi¹cach ju¿
s¹. W tym czasie znacznie uspraw-
ni³a siê organizacja pracy. Dotych-
czas przydzia³owe mleko otrzymy-
wali wy³¹cznie spawacze. Zwi¹z-
kowcom uda³o siê przeforsowaæ po-
stulat, by mleko otrzymywali wszy-
scy pracownicy spawalni. Zadbali
równie¿, by za³oga otrzymywa³a pa-

ski do wyp³at bez znacznego opóŸ-
nienia. Do tej pory takie praktyki w
zak³adzie by³y czêste.

- Wkrótce zamierzamy przyst¹piæ
do negocjacji p³acowych z praco-
dawc¹ - informuje przewodnicz¹cy
zak³adowej "S" Piotr Puszkarek. -
Bêdziemy domagaæ siê wzrostu wy-
nagrodzeñ dla ka¿dego pracownika
o 500 z³ brutto. Wiemy, ¿e rozmowy

bêd¹ bardzo trud-
ne, ale gdy-

byœmy nie wierzyli w sukcesy, to w
ogóle nie tworzylibyœmy zwi¹zku/

Najwiêkszym zmartwieniem Pio-
tra Puszkarka jest czterobrygadowy
system pracy, który nie tylko ma ne-
gatywny wp³yw na ¿ycie rodzinne
pracowników, ale równie¿ utrudnia
konsolidacjê za³ogi. Aby przybli¿yæ
pracownikom dzia³alnoœæ "S" zwi¹z-
kowcy za³o¿yli stronê internetow¹,
zawieraj¹c¹ niezbêdne informacje.

- Œwiat nale¿y do odwa¿nych. -
podkreœla przewodnicz¹cy zak³ado-
wej "S". - Wiadomo, ¿e wszystkie-
go nie da siê od razu zrobiæ. Na to

Œwietnie radz¹ sobie zwi¹z-
kowcy funkcjonuj¹cej od
trzech miesiêcy ponad 60-oso-
bowej Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Miejskie-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w D¹browie Górniczej.

Postawili na otwarty, a zarazem nie-
ustêpliwy dialog z pracodawc¹, któ-
ry ju¿ zacz¹³ przynosiæ pozytywne
efekty.

Pocz¹tkowo dyrekcja placówki z
trudem zaakceptowa³a fakt, ¿e w
oœrodku rozpoczê³a dzia³alnoœæ orga-
nizacja zwi¹zkowa. O jej powstaniu
w du¿ej mierze zdecydowa³y proble-
my p³acowe oraz problemy z zakresu
regulaminu pracy i bhp. Pracodawca
próbowa³ zastraszaæ i mobbingowaæ
osoby, które upomina³y siê o rozwi¹-
zanie problemów pracowniczych.
Zmuszony by³ odpuœciæ wobec nie-

potrzeba czasu. My postawiliœmy na
dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ i mamy na-
dziejê, ¿e uda siê nam zrobiæ coœ
dobrego dla pracowników.

Beata Gajdziszewska

Robert Odyjas, specjalista
ds. rozwoju zwi¹zku w
Zarz¹dzie Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego:

- Wa¿ne, ¿e w Johnson Controls
struktura zwi¹zku jest miêdzyza-
k³adowa. Od kilku dni zwi¹zkow-
cy objêli zasiêgiem swojego dzia-
³ania Johnson Controls Internatio-
nal w Bieruniu. W sk³ad koncer-
nu wchodz¹ równie¿ agencje pra-
cy tymczasowej Randstad i Ad-
deco. "S" chce pomagaæ zatrud-
nionym w nich pracownikom.

Osoba, która informuje w za-
k³adzie o zamiarze utworzenia
konkurencyjnej dla "S" organiza-
cji, zapomina, ¿e nie jest ju¿
przedstawicielem za³ogi. A w³a-
œnie tak siê podpisuje. Zanim w
zak³adzie powsta³ zwi¹zek ten
pan by³ w sk³adzie rady pracow-
ników. Teraz powstanie nowa
rada utworzona przez cz³onków
"S". Wybierany bêdzie równie¿
spo³eczny inspektor pracy. W
koncernie rozpowszechniane s¹
nieprawdziwe informacje, ¿e
funkcjonuj¹ca tam "S" jest stero-
wana z zewn¹trz. Ka¿dy zwi¹zek
ma swoje zaplecze. Dla zwi¹z-
kowców "S" jest nim Zarz¹d Re-
gionu. Mog¹ tam korzystaæ m.in.
ze szkoleñ, z doradztwa prawne-
go i ekonomicznego. Sugerowa-
nie pracownikom, ¿e nowy zwi¹-
zek potrzebuje wsparcia z ze-
wn¹trz, to mówienie, ¿e pójdzie-
my na Mont Everest bez przygo-
towania.

ustêpliwoœci zwi¹zkowców, którzy
zawnioskowali o przeprowadzenie w
zak³adzie kontroli PIP.

Pierwszym powa¿nym sukcesem
Komisji by³o zagwarantowanie przez
dyrekcjê MOPS odzie¿y dla pracow-
ników socjalnych.

- Teraz wyst¹piliœmy o zwrot kosz-
tów przejazdów dla pracowników
wykonuj¹cych obowi¹zki s³u¿bowe.
Tym razem dyrekcja nie mia³a ¿ad-
nych w¹tpliwoœci. Pracujemy rów-
nie¿ nad regulaminem pracy MOPS.
Ze wzglêdu na pewne zastrze¿enia
prze³o¿onego bêdziemy musieli skon-
sultowaæ ten dokument ze zwi¹zko-
wym prawnikiem - mówi przewod-
nicz¹ca zak³adowej "S" El¿bieta

Krzanowska. - Rozpoczêliœmy rów-
nie¿ rozmowy p³acowe. Na razie pani
dyrektor zaproponowa³a premie mo-
tywacyjne dla pracowników wykonu-
j¹cych inne obowi¹zki s³u¿bowe oraz

zadeklarowa³a, ¿e nie bêdzie bloko-
wa³a awansu zawodowego osobom
zatrudnionym w naszym oœrodku.

Najnowszym zamiarem komisji
jest wyst¹pienie do dyrekcji o prze-
prowadzenie szczepieñ dla pracow-
ników pracuj¹cych w terenie.

Z ka¿dego, nawet najmniejszego
osi¹gniêcia, zwi¹zkowcy tej m³odej
organizacji s¹ bardzio dumni. S¹ za-
dowoleni, ¿e teraz pracownicy MOPS
bêd¹ mieli w lecie zapewnion¹ wodê
mineraln¹ i ¿e ju¿ wkrótce obok po-
mieszczenia kadr zawiœnie zwi¹zko-
wa tablica informacyjna. Nietrudno
wyczuæ ich ogromn¹ satysfakcj¹, gdy
wspominaj¹ niedawne, pierwsze spo-
tkanie z prezydentem miasta i jego
s³owa na temat ich pracy, któr¹ okre-
sli³ jako wykonywan¹ z du¿¹ sumien-
noœci¹ i zaanga¿owaniem.

Beata Gajdziszewska

Jeden dzieñ protestu w aqu-
aparku w Tarnowskich Gó-
rach wystarczy³, by najwa¿-
niejszy postulat „Solidarno-
œci” zosta³ spe³niony. Marek
Niejodek zosta³ przywrócony
na swoje stanowisko.

Akcja protestacyjna w obronie
Marka Niejodka rozpoczê³a siê 25
marca. O godz. 10. aquapark zo-
sta³ oflagowany, a o 11. odby³y siê
rozmowy z prezesem Romanem

Utrackim.
- Prezes podpisa³ oœwiadczenie

przywracaj¹ce Marka na stanowi-
sko kierownika zmiany ratowni-
ków, zadeklarowa³ wolê wspó³pra-
cy i zaproponowa³ spotkanie, na
którym bêdziemy mogli sobie
wszystko wyjaœniæ - mówi Leszek

G³ogusz, przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" MOZ NSZZ "Solidar-
noœæ" Agencji Inicjatyw Gospodar-
czych.

Marek Niejodek w aquaparku
pracuje od samego pocz¹tku i cie-

szy siê opini¹ bardzo dobrego pra-
cownika. Jednak na pocz¹tku mar-
ca prezes oddelegowa³ go na sta-
nowisko szeregowego ratownika.
W ten sposób ukara³ go za to, ¿e
po zakoñczeniu pracy pozosta³ w
basenie i zagra³ w pi³kê z jednym
z klientów parku. By³a to niewin-
na zabawa, ale nie spodoba³a siê
prezesowi. Zdaniem kolegów Mar-
ka, kara zosta³a wymierzona nie-
sprawiedliwie i dotyczy³a b³ahej
sprawy. Zwi¹zkowcy nie mieli
w¹tpliwoœci, ¿e zachowanie Mar-
ka nie by³o sprzeczne z regulami-
nem aquaparku i solidarnie stanêli
w jego obronie.

Podczas badania tej sprawy oka-
za³o siê, ¿e niew³aœciwe zachowa-
nia wzglêdem zatrudnionych pra-
cowników zdarza³y siê w aquapar-
ku ju¿ wczeœniej. Zwi¹zkowcy
maj¹ nadziejê, ¿e podczas rozmów
z prezesem uda siê wyjaœniæ
wszystkie nieporozumienia.

Agnieszka Konieczny

W spó³ce Fiat GM Powertra-
in w Bielsku-Bia³ej trwaj¹ ne-
gocjacje p³acowe.

Zarz¹d proponuje podwy¿ki w
wysokoœci 700 z³, ale roz³o¿one
na trzy raty - ostatnia w lutym
2009 r. "Solidarnoœæ" nie godzi sie
na takie rozwi¹zanie.

- Uwa¿amy, ¿e pieni¹dze po-
winny trafiæ do pracowników
jeszcze w tym roku. - mówi Wan-

da Stró¿yk przewodnicz¹ca "So-

lidarnoœci" w spó³kach grupy Fia-
ta.

Wanda Stró¿yk podkreœla, ¿e w
zak³adzie panuje nerwowa atmos-
fera - Postawa zarz¹du jest niezro-
zumia³a. W ubieg³ym tygodniu
pracownicy kilkakrotnie przycho-
dzili do biura dyrektora na spotka-
nia i wyra¿ali swoje niezadowo-

lenie - mówi przewodni-
cz¹ca.

Konflikt p³acowy trwa
w koncernie od kilku
miesiêcy. "Solidarnoœæ"
domaga siê 1000 z³ pod-
wy¿ki dla wszystkich za-
trudnionych. Jeszcze
przed œwiêtami Wielka-
nocnymi przed fabryka-
mi Fiata w Bielsku Bia-
³ej i Tychach odby³y siê
pikiety. Tu¿ przed œwiê-
tami pracownicy otrzy-
mali jednorazowe bonu-
sy. W Tychach by³o to
900 z³, natomiast w Biel-
sku 800 z³. Wanda Stró-
¿yk podkreœla, ¿e pieni¹-
dze zosta³y wyp³acone,
¿eby uspokoiæ atmosfe-
rê, natomiast sprawa
podwy¿ek wci¹¿ pozo-
staje otwarta. Zdaniem
zwi¹zkowców, pieni¹dze
w koncernie s¹, tylko nie
trafiaj¹ do zwyk³ych pra-
cowników. Tymczasem
w tyskiej fabryce nego-

cjacje p³acowe nie odbywaj¹ siê
od 4 marca.

Agnieszka Konieczny

W aquaparku

ju¿ spokojnie

Negocjacje

w GM Powertrain

Postawili na dialog

i wygrywaj¹!

Zdaniem zwi¹zkowców pieni¹dze

w Fiacie s¹, tylko nie trafiaj¹ do

zwyk³ych pracowników

Do odwa¿nych œwiat nale¿y!

- Gdybyœmy nie wierzyli w sukcesy,

to nie tworzylibyœmy Zwi¹zku - mówi

Piotr Puszkarek
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Ju¿ tylko kilkanaœcie dni
pozosta³o do kolejnej walki
Damiana Jonaka w obronie
mistrzowskiego tytu³u.

19 kwietnia Jonak - cz³onek "Soli-
darnoœci" w kopalni "Makoszowy" -
walczyæ bêdzie w katowickim Spodku
w obronie tytu³u m³odzie¿owego mi-
strza œwiata organizacji WBC w wa-
dze junior œredniej. Przeciwnikiem 23-
letniego bytomianina bêdzie Francuz
Mehdi Nekaies, a nie jak wczeœniej
zapowiadano Sebastien Spengler,

równie¿ z Francji.
Nekaies w maju skoñczy 25 lat. Jego

bilans na zawodowym ringu to dzie-
siêæ zwyciêstw (w tym piêæ przez KO)
i trzy pora¿ki. - Nie wiem o nim zbyt
wiele, wkrótce mam dostaæ kasety z
jego walkami. Na razie ostro trenujê i
przygotowujê siê do sparingów. Bar-
dzo zale¿y mi na tym pojedynku i
chcia³bym przed œl¹sk¹ publicznoœci¹
pokazaæ kawa³ek dobrego boksu - pod-
kreœli³ Jonak. Bokser potwierdzi³, ¿e
po raz kolejny podczas walki bêdzie
mia³ na plecach namalowane du¿e logo
"Solidarnoœci". - To dla mnie wa¿ne,

bo jestem cz³onkiem tego zwi¹zku,
a z tego co wiem, to na widowni za-
si¹dzie kilka tysiêcy zwi¹zkowców.
Liczê na ich doping, zreszt¹ tak jak
na wsparcie ca³ej œl¹skiej widowni.

Walka w Spodku jest zakontrak-
towana na dziesiêæ rund. Jak poin-
formowa³ promotor Piotr Werner,
walkê Damiana bêdzie ogl¹da³ Rex

Walker, przewodnicz¹cy komisji
m³odzie¿owej WBC. Jeœli Polak
zaprezentuje siê dobrze, to ma szan-
se na stoczenie 12-rundowej walki
o "doros³e" mistrzostwo interkonty-
nentalne. - Ale to przysz³oœæ. Na ra-
zie skupiamy siê na najbli¿szym po-
jedynku - powiedzia³ Werner.

Okazj¹ do przekazania tych infor-
macji by³a konferencja prasowa w
bytomskiej SP nr 38. Podczas niej
prezydent Bytomia Piotr Koj prze-
kaza³ sekcji bokserskiej MOSM
Bytom nowy ring bokserski. - Sekcja
ma ju¿ znakomitego trenera, Maria-

na £agockiego. Brakowa³o tylko no-
wego ringu. Mam nadziejê, ¿e swoje
umiejêtnoœci bêd¹ doskonaliæ na nim
przyszli mistrzowie z mojego miasta -
podkreœla wychowanek Szombierek,

Na marcowym posiedzeniu ze-
bra³ siê Zarz¹d Regionu Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”.

Zarz¹d rozpatrzy³ dokumenty finan-
sowe regionu za 2007 rok. Jednog³o-
œnie przyjêto sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania bud¿etu.
Cz³onkowie Zarz¹du jednog³oœnie za-
akceptowali te¿ projekt bud¿etu na
2008 rok.

Podczas obrad przewodnicz¹cy
Piotr Duda poinformowa³ o zakoñ-
czeniu przez Œl¹sko-D¹browsk¹ "S"
udzia³u w europejskich projektach
"Praca dla dwojga" i "Pierwsza Szych-
ta". - Oba siê powiod³y, przynios³y
konkretne wzorce walki z bezrobo-
ciem. Zosta³y te¿ bardzo pozytywnie

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!

Jonak liczy na doping
zwi¹zkowców

który od zesz³ego tygodnia ma w³asn¹
stronê internetow¹. Pod adresem
www.damianjonak.com bêdzie mo¿-
na znaleŸæ wszystkie szczegó³y doty-
cz¹ce przesz³ej i przysz³ej kariery Da-
miana.

Wojciech Gumu³ka

- M³odzi piêœciarze z Bytomia

bêd¹ mieli gdzie æwiczyæ -

mówi o nowym ringu

Damian Jonak

Zmiany w ustawie s¹ konieczne

Kolejne organizacje zwi¹zkowe
z Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ” urucha-
miaj¹ swe strony internetowe.

Tym razem do globalnej wioski do-
³¹czy³a "Solidarnoœæ" Pracowników
Urzêdu Gminy Giera³towice. Pod ad-
resem www.solidarnosc-gieraltowi-
ce.pl wszyscy zainteresowani znajd¹
aktualnoœci gminne, zwi¹zkowe, fo-
rum i galeriê zdjêæ. Strona dzia³a od
niedawna, ale ju¿ cieszy siê popular-
noœci¹. - Za³o¿yliœmy statystyki, które
pokazuj¹ stosunkowo du¿e lokalne za-
interesowanie stron¹ i naszym istnie-

niem, w ci¹gu dwóch tygodni odnoto-
waliœmy 4700 ods³on i ponad stu u¿yt-
kowników. To dobry wynik, bo Gie-
ra³towice s¹ gmin¹ wiejsk¹ i nigdy
¿adna strona internetowa nie budzi³a
tu a¿ takiego zainteresowania - mówi
Anna Ga³¹zka, przewodnicz¹ca Ko-
misji Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ"
Urzêdu Gminy Giera³towice.

Wykaz stron komisji zak³adowych
maj¹cych swe strony internetowe znaj-
duje siê na stronie Zarz¹du Regionu
(www.solidarnosc-kat.pl) w zak³adce
Linki. Zapraszamy kolejne komisje do
tworzenia swych stron i podawania
nam adresów.                             wg

Strona „S” popularna

w Giera³towicach

ocenione przez otoczenie, choæby pod-
czas niedawnego wspólnego posiedze-
nia Wojewódzkiej Komisji Dialogu

Piotr Duda podczas omawiania sprawozdania finansowego

Spo³ecznego i Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia - mówi³ Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy poinformowa³
równie¿ o rozpoczêciu prac nad zmia-
nami w ustawie o zwi¹zkach zawodo-
wych. - Bêd¹ one omawiane podczas
obrad Komisji Trójstronnej, a tak¿e na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji Kra-
jowej NSZZ "Solidarnoœæ". Zmiany s¹
konieczne, bo wielka iloœæ kanapo-
wych zwi¹zków zawodowych, które
powstaj¹ czêsto z powodów konflik-
tów personalnych, dzia³a na niekorzyœæ
pracowników i zak³adów pracy - po-
wiedzia³ Piotr Duda.

Obecny na posiedzeniu Robert

Odyjas z Dzia³u Rozwoju Zwi¹zku
poinformowa³ o nowych komisjach,
które w ostatnim czasie powsta³y w
naszym regionie. Wœród nich s¹ m. in.
komisje w d¹browskim urzêdzie skar-
bowym, domach pomocy spo³ecznej
w Bêdzinie i Bieruniu oraz w zak³a-
dzie Johnson Controls w Bieruniu. -
W sumie to ok. 400 nowych cz³onków
- oceni³ Robert Odyjas.

Wojciech Gumu³ka
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W dniach 19 - 20 kwietnia od-
bêdzie siê X Ogólnopolska Piel-
grzymka NSZZ „Solidarnoœæ”
do Matki Bo¿êj Bolesnej Królo-
wej Polski w Licheniu.

W tym roku pielgrzymom towarzy-
szyæ bêdzie has³o: Maryjo, b¹dŸ wzo-
rem dla uczniów Chrystusa.

Program pielgrzymki:
Sobota, 19 kwietnia

18.30 - koncert chóru "Camerata" z
Konina dedykowany Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi

II z racji ustanowienia przez
KK NSZZ "S" roku Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II

2 kwietnia, w rocznicê œmier-
ci Papie¿a Jana Paw³a II, roz-
poczn¹ siê Dni Honorowego
Krwiodawstwa NSZZ „Soli-
darnoœæ”.

Akcja organizowana jest ju¿ po
raz trzeci dla uczczenia œmierci
Ojca Œwiêtego. Jednoczeœnie "S"
chce nieœæ pomoc osobom, które
uleg³y wypadkom lub oczekuj¹ na
zabieg chirurgiczny.

Do Dni Honorowego Krwio-
dawstwa przygotowuj¹ siê biura

terenowe Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "S".

2 kwietnia od godz. 8 do 13
zwi¹zkowcy zorganizuj¹ zbiórkê
krwi w Szpitalu Wojewódzkim nr
2 w Jastrzêbiu Zdroju.

- O akcji poinformowaliœmy
cz³onków zwi¹zku i kluby hono-

rowego krwiodawstwa. Podobnie,
jak w latach ubieg³ych i tym razem
mamy nadziejê na du¿y odzew -
mówi Danuta Jemio³o, kierownik
jastrzêbskiego Biura Terenowego.

14 kwietnia od godz. 10. do 16.
zbiórka krwi zorganizowana zosta-
nie na gliwickim placu przy dwor-
cu PKP. Tam na honorowych
krwiodawców oczekiwaæ bêdzie
ambulans.

Apelujemy do wszystkich cz³on-
ków Œl¹sko-D¹browskiej "S" o
liczny udzia³ w akcji. Jednorazo-

wo bezpiecznie mo¿na oddaæ 450
ml krwi. Mê¿czyŸni nie powinni jej
oddawaæ czêœciej ni¿ co 8 tygodni,
a kobiety co 12 tygodni.

Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa trwaæ bêd¹ do 16 kwietnia.

B.G.

Dar ¿ycia

od „Solidarnoœci”

19.30 - Droga Krzy¿owa, któr¹ po-
prowadzi ks. Grzegorz Mo-

lewski

Niedziela, 20 kwietnia

10.00 - rejestracja pocztów sztanda-
rowych

11.15 - wprowadzenie pocztów
sztandarowych i wejœcie
pod o³tarz w trakcie pieœni
"B³êkine rozwiñmy sztan-
dary"

11.50 - powitanie pielgrzymów przez
przewodnicz¹cego KK

12.00 - Msza œwiêta pod przewod-
nictwem ks. bp. Ordynariu-
sza Wies³awa Meringa

13.45 - z³o¿enie kwiatów pod po-
mnikami: Jana Paw³a II, ks.

Jerzego Popie³uszki i Po-
wstania NSZZ "Solidar-
noœæ"

Wyjazd pielgrzymów z Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "S" na-
st¹pi 19 kwietnia o godz. 8.00 spod
Zarz¹du Regionu. Powrót przewi-
dziany jest na 20 kwietnia. Pielgrzy-
mi dotr¹ do Katowic oko³o pó³nocy.
Przejazd autokarem finansuje Zarz¹d
Regionu. Noclegi i wy¿ywienie we
w³asnym zakresie (cena noclegu od
osoby 25 z³, cena œniadania 7 z³, a
obiadu 15 z³).

Wszelkie informacje udziela cz³o-
nek ZR Urszula Kaczmarska pod
nr. tel. 607 286 190.

Pielgrzymka „S” do Lichenia

10 kwietnia przed siedzib¹ spó³-
ki Real Polska w Warszawie od-
bêdzie siê pikieta komisji zak³a-
dowych NSZZ „Solidarnoœæ”
dzia³aj¹cych w sklepach tej sie-
ci.

W ten sposób pracownicy Reala za-
manifestuj¹ niezadowolenie z niskich
zarobków i ³amania przez pracodawcê
przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa
pracy.

Alfred Bujara, przewodnicz¹cy
Krajowego Sekretariatu Banków Han-
dlu i Ubezpieczeñ NSZZ "Solidarnoœæ"
podkreœla, ¿e wynagrodzenia pracow-
ników tej sieci znacznie odbiegaj¹ od
zarobków u konkurencji i wynosz¹ ok.
1300 z³ brutto, a zarz¹d nie garnie siê
do negocjacji. Propozycja "Solidarno-
œci" to 500 z³ podwy¿ki. W ubieg³ym
tygodniu w Warszawie mia³y siê odbyæ
rozmowy dyrekcji z przewodnicz¹cy-
mi Komisji Zak³adowych "S" z ca³ej
Polski, ale pracodawca odwo³a³ je nie
podaj¹c konkretnego powodu.

- Pikieta to jedyny sposób zmobili-
zowania zarz¹du do podjêcia  rozmów
na temat wzrostu wynagrodzeñ, popra-
wy warunków pracy oraz przestrzega-
nia przez pracodawcê prawa pracy i
przepisów bhp. JedŸmy do Warszawy i

poka¿my pracodawcy nasz¹ si³ê i soli-
darnoœæ - mówi Alfred Bujara.

Akcja rozpocznie siê o godz. 12.00
przed siedzib¹ spó³ki Real Polska w
Warszawie przy. ul. Krakowskiej 61. -
PóŸniej w jednym ze sklepów przez 1,5
godziny bêdziemy blokowaæ dostêp do
wózków i kas - zapowiada Alfred Bu-
jara.

Z naszego Regionu do Warszawy
pojad¹ dwa autokary: z Katowic sprzed
siedziby Zarz¹du Regionu i z Sosnow-
ca sprzed Biura Terenowego "S". Oso-
by chêtne do wziêcia udzia³u w pikie-
cie proszone s¹ o kontakt z przewodni-
cz¹c¹ Regionalnej Sekcji Pracowników
Handlu NSZZ "S" Gra¿yn¹ Wy-

czyñsk¹ - tel. 606 371 475                             Ak

Przewodnicz¹cy Krajowego Se-
kretariatu Banków Handlu i Ubez-
pieczeñ NSZZ "Solidarnoœæ" Afred
Bujara apeluje do wszystkich cz³on-
ków NSZZ "Solidarnoœæ" o czynne
wsparcie pracowników sieci real i
udzia³ w warszawskiej pikiecie.

- B¹dŸmy solidarni. Pracownicy
handlu to grupa zawodowa, która
pracuje bardzo ciê¿ko i za tê pracê
otrzymuje marne wynagrodzenia -
mówi Alfred Bujara.

2 kwietnia mija trzecia roczni-
ca œmierci Jana Paw³a II. O
godz. 21.37 œwiat znów
wstrzyma oddech i pogr¹¿y
siê w zadumie i w modlitwie
w intencji rych³ej beatyfikacji
Papie¿a Polaka.

Msze œw., nocne czuwania, kon-
certy i konferencje naukowe po-
œwiêcone dziedzictwu Jana Paw³a
II - tak w ca³ej Polsce bêd¹ wygl¹-
da³y tegoroczne obchody. Najwa¿-
niejsze - tradycyjnie ju¿ - odbêd¹
siê w Warszawie i Krakowie, ale nie

ma parafii katolickiej, która nie pla-
nowa³aby na ten dzieñ czegoœ wy-
j¹tkowego.

Dla Polaków kolejna rocznica
œmierci naszego Papie¿a to szcze-
gólny czas. To okazja do tego, by
znowu byæ razem. Zapomnieæ o
tym, co dzieli i przywo³aæ atmosfe-
rê sprzed trzech lat, gdy oczy
wszystkich zwrócone by³y na to jed-
no watykañskie okno.

Obchodom towarzyszyæ bêdzie
równie¿ radoœæ - po raz pierwszy
pojawi³a siê konkretna mo¿liwa

data og³oszenia Jana Paw³a II b³o-
gos³awionym.

Kilka dni temu biskup Tadeusz

Pieronek zapowiedzia³, ¿e "jeœli
wszystkie prace uda siê zakoñczyæ
na czas", to bêdzie to 16 paŸdzier-
nika. Dwa najwa¿niejsze dokumen-
ty w procesie beatyfikacyjnym s¹
ju¿ gotowe: pozycja o cnotach i po-
twierdzenie cudu dokonanego za
spraw¹ Jana Paw³a II, ale ju¿ po
Jego œmierci.

Pozycja o cnotach to obszerne
opracowanie, w którym znajduj¹ siê
œwiadectwa innych osób o wydarze-
niach z ¿ycia Ojca Œwiêtego poka-
zuj¹ce ¿e Papie¿ Polak osi¹gn¹³

cnoty chrzeœcijañskie. Cho-
cia¿ wci¹¿ pojawiaj¹ siê ko-
lejne osoby przekonane, ¿e
dziêki wstawiennictwu Jana
Paw³a II zosta³y uzdrowio-
ne, w procesie beatyfikacyj-
nym opisany zosta³ przypa-
dek francuskiej zakonnicy
Marie Simon Pierre Nor-

mand chorej na chorobê
Parkinsona. Zdaniem komi-
sji lekarskiej uzdrowienia
zakonnicy nie mo¿na wyt³u-
maczyæ opieraj¹c siê tylko
na wiedzy medycznej.

Oba dokumenty czekaj¹
na zatwierdzenie przez ko-
misjê teologów i kardyna-
³ów i dopiero Benedykt

XVI podejmie ostateczn¹
decyzjê.

O tym, ¿e proces beatyfi-
kacyjny Jana Paw³a II powinien
zostaæ jak najszybciej rozpoczêty
Benedykt XVI oznajmi³ miesi¹c po
Jego œmierci - 13 maja w bazylice
œw. Jana na Lateranie. By³a to od-
powiedŸ na oczekiwania wiernych.
Ju¿ w chwili œmierci Jana Paw³a II
t³umy zebrane na placu œw. Piotra
skandowa³y "Œwiêty Natychmiast".
Wielu duchownych i przedstawicie-
li Watykanu zaczê³o nazywaæ Ojca
Œwiêtego Janem Paw³em II Wiel-
kim. Po raz pierwszy przydomek ten
pojawi³ siê w homilii wyg³oszonej
przez kardyna³a Angelo Sodano

podczas mszy ¿a³obnej odprawio-
nej 3 kwietnia 2005 r. na placu œw.
Piotra. Proces beatyfikacyjny papie-
¿a Polaka rozpocz¹³ siê 28 czerwca
2005 r.

Agnieszka Konieczny

Œwiêty naszych czasów

¯ycie jest wieczne
Tegoroczne obchody roczni-

cy œmierci Ojca Œwiêtego po-
przedzi³a kampania "¯ycie jest
wieczne" zorganizowana przez
Centrum Myœli Jana Paw³a II.
W ten sposób centrum chce
zwróciæ uwagê na wspó³czesne
problemy œwiata w kontekœcie
nauczania Jana Paw³a II.

Na plakatach promuj¹cych
kampaniê znalaz³ siê noworodek
oraz data i godzina œmierci Ojca
Œwiêtego. Plakat wywo³uje du¿o
pytañ i prowokuje - zw³aszcza w
kontekœcie dzisiejszych dyskusji
o ¿yciu. Organizatorzy akcji pod-
kreœlaj¹, ¿e chc¹ przypomnieæ, ¿e
¿ycie jest wieczne, bez wzglêdu
na to, po której jego stronie by
siê nie by³o.

Pikieta przed Realem

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" Piotr  Duda prze-
s³a³ kondolencje do komi-
sji "Solidarnoœci" w Elek-
trowni Opole, do której na-
le¿eli niektórzy poszkodo-
wani w katastrofie polskie-
go autokaru.

Z ogromnym smutkiem
dowiedzieliœmy siê o kata-
strofie autokaru w Austrii,
w którym zgin¹³ Wasz ko-
lega, a kilkadziesi¹t innych
osób zosta³o rannych.

Przesy³amy na Wasze
rêce wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia i  solidarno-
œci dla wszystkich poszkodowanych i ich
rodzin. Œl¹sk i Zag³êbie, w ostatnich la-

Kondolencje od Œl¹sko-
D¹browskiej „S”

W katastrofie autokaru w Austrii

zginê³a jedna osoba, a kilkadziesi¹t

zosta³o rannych

tach równie¿ dotkniête przez wielkie
dramaty, s¹ dziœ z nimi sercem i mo-

dlitw¹ - napisa³ Piotr Duda w liœcie do
zwi¹zkowców z Opola.                                    wg
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W zesz³ym tygodniu podpisa-
ne porozumienie pomiêdzy
NSZZ „Solidarnoœæ” a Pol-
skim Zwi¹zkiem Pracodaw-
ców Ochrony. Strony zobo-
wi¹za³y siê do podjêcia wspól-
nych dzia³añ prowadz¹cych
do poprawy warunków pracy
pracowników ochrony.

To pierwsze zbiorowe porozumie-
nie pomiêdzy "S" a zwi¹zkiem pra-
codawców sektora ochrony. Strony
zadeklarowa³y utworzenie grupy ro-
boczej dzia³aj¹cej na rzecz wyelimi-
nowania patologii dotycz¹cych tego
sektora. Celem inicjatywy s¹ m. in.
wspólne dzia³ania lobbingowe na
rzecz dostosowania obowi¹zuj¹cego
prawa do aktualnych potrzeb rynku
- m.in. zmiany w Ustawie o Zamó-

wieniach Publicznych. Obecnie naj-
czêœciej cena jest jedynym kryterium
decyduj¹cym o wygranych przetar-
gach na œwiadczenie us³ug ochrony
dla instytucji publicznych. Taki sys-
tem powoduje patologie na rynku
pracy - na marginesie wojny ceno-
wej pracownicy ochrony odzierani
s¹ z podstawowych praw pracowni-
czych.

Strony bêd¹ wspólnie domaga³y
siê zapisu w ustawie dotycz¹cego
koniecznoœci prowadzenia przejrzy-
stej polityki pracowniczej firm do-
puszczonych do udzia³u w przetar-
gach. Strony porozumienia bêd¹ tak-
¿e zmierza³y do wprowadzenia za-
pisów w Ustawie o Ochronie Osób i
Mienia rozszerzaj¹cych kompeten-
cje dla wykwalifikowanych pracow-
ników ochrony, jak np. uprzywile-

Tygodnik Powszechny zaape-
lowa³, by polscy sportowcy
wystartowali na Olimpiadzie w
Pekinie w koszulkach, na któ-
rych na znak solidarnoœci z
ofiarami chiñskiego re¿imu
znajdzie siê symbol „Solidar-
noœci”.

Przygotowania do letnich igrzysk
przes³ania dramat Tybetañczyków.
Coraz g³oœniejsza staje siê równie¿
dyskusja, w jaki sposób œwiat po-

winien zamanifestowaæ sprzeciw
wobec ³amania praw cz³owieka
przez Chiñsk¹ Republikê Ludow¹.

Przyk³ad da³ Steven Spielberg i
zrezygnowa³ z doradzania organi-
zatorom olimpiady w sprawach ar-
tystycznych. Polscy politycy zapo-
wiedzieli, ¿e nie bêd¹ kupowali to-
warów Adidasa i Coca-Coli, je¿eli
firmy te nie wycofaj¹ siê ze spon-
sorowania imprezy. Natomiast Ty-
godnik Powszechny zaapelowa³, by
Polski Komitet Olimpijski wyko-

Solidarnoœæ z Tybetem

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”

Wierzymy, ¿e symbol "Solidar-
noœci", czytelny i jasny dla ca³ego
œwiata, jak ¿aden inny wyrazi uczu-
cia nas wszystkich, a zarazem w
pe³ni wpisze siê w wielk¹ ideê
olimpijsk¹.

Odwo³ajmy siê do symbolu wy-
ra¿aj¹cego to, co w naszej historii
najcenniejsze i najszlachetniejsze.

Karta Olimpijska stanowi: "Na
obiektach olimpijskich lub innych
terenach, nie jest dozwolona ¿ad-
nego rodzaju manifestacja lub kam-
pania propagandowa o charakterze
politycznym, religijnym lub raso-
wym" (rozdz. art. 53 pkt. 3). Jed-
nak symbol "Solidarnoœci" nie jest
symbolem politycznym ani ideolo-
gicznym. Powsta³, by reprezento-
waæ wielki wolnoœciowy zryw.

Jest to tak¿e polski symbol na-

rzysta³ symbol "Solidarnoœci", któ-
ry mo¿e staæ siê naszym symbolem

narodowym. Tygodnik przypomina,
¿e Polacy dobrze wiedz¹, czym jest
okupacja i przeœladowania z powo-
dów politycznych oraz walka o
wolnoœæ, dlatego powinni pojechaæ
do Pekinu z tym co maj¹ najlepsze-
go, czyli znakiem "Solidarnoœci"

- To w³aœnie w Polsce narodzi³ siê
jeden z najpiêkniejszych symboli
wspó³czesnych czasów. Symbol
przekraczaj¹cy podzia³y i jednocz¹-
cy - czytamy na ³amach Tygodnika
Powszechnego z 30 marca br.

ak

rodowy, zrozumia³y dla ca³ego
œwiata. Karta Olimpijska mówi zaœ,
¿e "oficjalne ubiory zawodników i
wszystkich osób sprawuj¹cych ofi-
cjalne funkcje mog¹ zawieraæ fla-
gê lub emblemat olimpijski ich
Narodowego Komitetu Olimpij-
skiego". Symbol "Solidarnoœci"
mo¿e byæ polskim symbolem na-
rodowym. I - powtórzmy - mo¿e
wyra¿aæ olimpijsk¹ ideê.

Mamy szansê pokazaæ chiñskim
w³adzom i œwiatu, ¿e mo¿na soli-
daryzowaæ siê z cierpi¹cymi i wal-
cz¹cymi o wolnoœæ, nie przez kon-
testowanie, nieobecnoœæ i walkê,
lecz przez jednoczenie siê wokó³
idei pokoju i ludzkiej godnoœci.

Mamy szansê znowu byæ solidar-
ni."

"Tygodnik Powszechny"

Apel Tygodnika Powszechnego

Swoje œwiêto - Dzieñ Meta-
lowca - obchodzili w miniony
pi¹tek pracownicy FUM Porê-
ba, po³¹czone z uhonorowa-
niem osób, które z bodaj naj-
starsz¹ w Polsce fabryk¹ ob-
rabiarek (zak³ad ma ponad
200-letni¹ historiê) zwi¹zali
ca³¹ zawodow¹ karierê.

Okolicznoœciowe dyplomy za 45
lat pracy w FUM Porêba otrzyma-
li: Jan Pañczyk, Kazi-

mierz Skipirzepa i Ja-

nusz Stró¿ecki, nato-
miast jubileusz 40-lecia
pracy w porêbskim za-
k³adzie obchodzili: Le-

szek Rauk, Marian

Rygalik i Ewa Ka³uch.
A¿ 29 osób przepraco-
wa³o w FUM  Porêba 35
lat, 12 pracowników ma
30-letni sta¿ pracy, a 13
zwi¹za³o swoje zawo-
dowe losy z t¹ firm¹ do-
k³adnie przed æwieræ-
wieczem.

- Obecnie coraz rza-
dziej mo¿na spotkaæ
za³ogê równie silnie
zwi¹zan¹ ze swoim za-
k³adem - mówi³a Ma³-

gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" w Zawierciu, gratuluj¹c
jubilatom. - Widaæ to by³o wielo-
krotnie, gdy to w³aœnie pracowni-
cy bronili FUM Porêba przed
upadkiem. Ten zak³ad przetrwa³
tylko dziêki wam!

Gratulacje jubilatom oraz ¿ycze-

nia wszystkim pracownikom sk³a-
dali równie¿ Krzysztof Piêtak,
przewodnicz¹cy Regionalnego Se-
kretariatu Przemys³u Metalowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S" oraz Mie-

czys³aw Pietruch, przewodnicz¹-
cy Regionalnej Sekcji Metalow-
ców. Natomiast 13 osób odebra³o
odznaki Zas³u¿ony Pracownik
FUM Porêba, nadawane przez dy-
rekcjê zak³adu.

Jako ¿e spotkanie rozpoczê³o siê

w przeddzieñ Dnia Metalowca,
przypadaj¹cego 29 marca, to towa-
rzysz¹ca mu biesiada i zabawa ta-
neczna zakoñczy³a siê dobrze po
pó³nocy. Ku zadowoleniu tancerzy
i œwi¹tecznych purystów.

(zaw)

jowanie w ruchu drogowym pojaz-
dów interwencyjnych oraz prawo do
przeprowadzenia wstêpnych czyn-
noœci podczas zatrzymania.

Ochrona to jedna z najszybciej
rozwijaj¹cych siê bran¿ nie tylko w
Polsce. W naszym kraju pracuje ju¿
ponad 200 tys. pracowników ochro-
ny. Niskie p³ace, brak umów o pracê
oraz du¿a liczba nadgodzin to tylko
niektóre z problemów pracowników.
Od 2006 r. w NSZZ "Solidarnoœæ"
zorganizowa³o siê prawie 5 tys. pra-
cowników. W szeœciu z oœmiu naj-
wiêkszych firm ochrony zawarte
zosta³y porozumienia, które umo¿-
liwiaj¹ organizatorom "S" m.in. roz-
mowy z nowo przyjêtymi pracow-
nikami.

Dzia³ Informacji KK

Porozumienie z ochron¹

Moc jubilatów

Ma³gorzata Benc (z prawej)

sk³ada na rêce Miros³awy Juñczyk,

przewodnicz¹cej „Solidarnoœci” FUM

Porêba ¿yczenia i gratulacje dla

wszystkich szeœædziesiêciu jubilatów

Czy tak bêdzie wygl¹daæ

Monika Pyrek podczas

Olimpiady?
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Gotowa jest ju¿ makieta pacyfi-
kacji kopalni „Wujek”. - Wszyst-
ko jest bardzo realistyczne, tak
w³aœnie wtedy by³o – komentuje
Stanis³aw P³atek, jeden z przy-
wódców strajku z 1981 roku.

Prace nad makiet¹ trwa³y pó³ roku.
Warszawscy modelarze pod kierunkiem
Jana Na³êcza odwzorowali niezwykle
szczegó³owo wszystkie detale wydarzeñ
z 16 grudnia 1981 r. Na dioramie poka-
zano nie tylko kopalniane budynki, woj-
skowe i milicyjne pojazdy, górników, ich
rodziny czy zomowców. Widaæ œlady
opon i g¹sienic na œniegu, jest strumieñ z
armatki wodnej, strajkowe flagi i przed-
mioty, z których zbudowano górnicze ba-
rykady, a nawet opary gazu ³zawi¹cego.
Diorama wiernie oddaje uk³ad poszcze-
gólnych budynków, mo¿na rozpoznaæ
nie tylko kopalnian¹ bramê czy budy-
nek dyrekcji, ale i kiosk z gazetami czy
punkt opatrunkowy. Nad wszystkim
„kr¹¿y” œmig³owiec.

Makieta ma ok. 9 m2 powierzchni,
wa¿y ok. 30 kg. W wiêkszoœci zacho-
wuje skalê 1:100. Do odtworzenia kil-

kuset budynków i pojazdów oraz 600
postaci wykorzystano miêdzy innymi
kilkanaœcie kg masy akrylowej oraz 3
kg kartonu. Modelarze korzystali te¿ z
drewna i aluminium.

Nad ca³oœci¹ przez pó³ roku praco-
wa³o kilkanaœcie osób. – To by³a ciê¿ka
praca, po 8 godzin dziennie, trudniej-
sza, ni¿ to, co robiliœmy dla Muzeum
Powstania Warszawskiego – komentu-
je Jan Na³êcz. – Wszystko by³o „naj” -
najd³u¿sza praca, najwiêcej zaanga¿o-
wanych osób, najwiêksza diorama.
Bardzo cenne doœwiadczenie, ale i od-
powiedzialne - pacyfikacja by³a 26 lat
temu, ludzie doskonale pamiêtaj¹ to wy-
darzenie. Nie by³o miejsca na swobodê
i fantazjê. Przeciwnie - musieliœmy byæ
bardzo staranni, wierni faktom i mate-
ria³om Ÿród³owym – mówi Jan Na³êcz.

ē wiernoœæ ta zosta³a zachowana, nie
ma w¹tpliwoœci Stanis³aw P³atek. -
Wszystko jest bardzo realistyczne, tak
w³aœnie wtedy by³o. Ogl¹daj¹c makietê,
cofn¹³em siê do grudnia 1981 roku. Za-
chowano najdrobniejsze detale, mo¿na
powiedzieæ, ¿e makieta jest kadrem z fil-
mu dokumentalnego – uwa¿a przywód-
ca strajku z pocz¹tku stanu wojennego.

Gotowa makieta bêdzie tymczasowo
przechowywana przez warszawskich
modelarzy. Docelowo stanie siê jednym
z g³ównych eksponatów minimuzum
pacyfikacji, które w drugiej po³owie
roku powinno zostaæ oddane do u¿yt-
ku. Póki co og³oszony zosta³ przetarg
na remont sal dawnego magazynu
odzie¿owego. Do nowej izbie pamiêci
trafi siê nie tylko makieta, ale i fotogra-
my i eksponaty, jak np. zomowski mun-
dur. Znajd¹ w niej miejsce równie¿ pa-
mi¹tki z kopalnianej sali tradycji. W
planach jest wyœwietlanie tam filmów i
zdjêæ z momentu pacyfikacji.

Zdjêcia gotowej makiety prezentu-
jemy na stronie 8. Mo¿na je te¿ obej-
rzeæ na internetowej stronie Œl¹sko-D¹-
browskiej "S".

4,5 tys. z³ odszkodowania za-
s¹dzi³ S¹d Okrêgowy w Gliwi-
cach na rzecz Krzysztofa Wit-
ka z Tarnowskich Gór, cz³onka
Stowarzyszenia Represjono-
wanych w Stanie Wojennym
Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go, z tytu³u represjonowania go
przez s³u¿by peerelowskie.

W mowie koñcowej prokurator, re-
prezentuj¹cy Skarb Pañstwa, zawnio-
skowa³, by jeden dzieñ jego interno-
wania wyceniæ na kwotê od 100 do150
z³.

Równoczeœnie przed gliwickim s¹-
dem toczy siê kilka podobnych roz-
praw, w których powodami s¹ równie¿
cz³onkowie Stowarzyszenia. Wœród
nich jest ponad 70-letni Wac³aw Au-

dziewicz z Gliwic.
Rozprawy Witka i Audziewicza

obserwowa³a grupa zwi¹zkowców ze
Stowarzyszenia Represjonowanych w
Stanie Wojennym Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego.

- Odszkodowania za represje s¹
mniej ni¿ symboliczne - tak wyrok
s¹du skomentowa³ przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Eugeniusz Karasiñ-

ski.- Ale ta ¿enuj¹ca wysokoœæ od-
szkodowañ zapisana zosta³a w usta-
wie. Nie mog¹ one przekraczaæ kwo-
ty 25 tys. z³. Istot¹ ustawy s¹ wy³¹cz-
nie odszkodowania za okres areszto-
wania, wiêzienia i internowania. Do-
kument nie uwzglêdnia innych dotkli-
wych represji.

Sêdziowie wnikliwie badali wszyst-
kie okolicznoœci represjonowania po-
szkodowanych i ich póŸniejszych kon-
sekwencji, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem skutków finansowych. ̄ ¹dali
wykazów wynagrodzeñ powodów za
lata 1980-89, a nastêpnie porównywa-
li, czy represja rzeczywiœcie mog³a
mieæ wp³yw na wysokoœæ tych œwiad-
czeñ.

W przypadku Wac³awa Audziewi-
cza dokumenty p³acowe nie zosta³y
uznane przez s¹d za dowód ostatecz-
ny. Temida postanowi³a zwróciæ siê
do syndyka jego by³ego zak³adu pra-

cy o dostarczenie dokumentów p³aco-
wych z lat 80. Sprawê skomplikowa³

fakt, ¿e po internowaniu, ze wzglêdów
zdrowotnych, pan Wac³aw nie by³ w
stanie odebraæ zwolnienia dyscyplinar-
nego z pracy. Ostatecznie przeszed³ na
¿enuj¹co nisk¹ rentê chorobow¹, z roz-
poznaniem nerwicy i depresji. Otrzy-
mywa³ j¹ do czasu osi¹gniêcia wieku
emerytalnego. Do dziœ leczy siê w po-
radni zdrowia psychicznego. Jego sy-
tuacja materialna jest bardzo trudna.

Internowanie pana Wac³awa rozgry-
wa³o siê w bardzo dramatycznych oko-
licznoœciach. Zosta³ aresztowany w
nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Kilka
tygodni by³ przetrzymywany w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Milicji w Ka-
towicach. PóŸniej internowany by³ w
wiêzieniu w Strzelcach Opolskich,
najciê¿szym zak³adzie karnym na po-
³udniu Polski, w którym nabawi³ siê
choroby nerwowej. Po wyjœciu na wol-
noœæ natychmiast rozpocz¹³ leczenie.
Esbecy straszyli go, ¿e jeœli nie wyje-
dzie z Polski, to rozjad¹ na ulicy wó-
zek z jego dzieckiem. Te groŸby jesz-
cze bardziej pog³êbia³y jego depresjê.
Regularnie by³ nêkany przed ka¿dym,
nieuznawanym przez komunistów,
œwiêtem narodowym.

Kolejna rozprawa o przyznanie panu

Jak kadr

z dokumentalnego

filmu

Wac³awowi odszkodowania odbêdzie
siê w maju.

- Trudno jest nazywaæ te ¿enuj¹ce
kwoty odszkodowaniami, poniewa¿
odszkodowania powinny byæ jakimœ
zrównowa¿eniem krzywd. Jak mo¿na
zrekompensowaæ komuœ z³amane
¿ycie osobiste i zawodowe tak ma³y-
mi pieniêdzmi, nie wspominaj¹c ju¿ o
doznanych krzywdach moralnych -
pyta Eugeniusz Karasiñski.

Beata Gajdziszewska

Mniej ni¿ symbol

Pañstwowa Inspekcja Pracy
og³osi³a konkurs o tytu³: Naj-
aktywniejszego Spo³ecznego
Inspektora Pracy. Do 15
czerwca mo¿na zg³aszaæ kan-
dydatury najlepszych i najak-
tywniejszych SIP-owców oraz
ich osi¹gniêcia za 2007 r.

- Najwa¿niejszym celem konkur-
su jest promowanie dzia³alnoœci spo-
³ecznych inspektorów pracy w za-
kresie ochrony pracy i praworz¹d-
noœci w stosunkach pracy oraz sys-

tematyczna poprawa warunków bhp
w zak³adach - informuje PIP.

Zak³adowych spo³ecznych in-
spektorów pracy do konkursu mog¹
zg³aszaæ: organizacje zwi¹zkowe,
pracownicy, pracodawcy oraz in-
spektorzy 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.

Wa¿ne dla SIP-owców!

- Odszkodowania za represje s¹ mniej ni¿ symboliczne -

uwa¿a Eugeniusz Karasiñski
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Jak kadr z dokumentalnego filmu


