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Szef Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” Piotr Duda zosta³ laureatem Z³otego Medalu imienia Jana
Kiliñskiego „Za Zas³ugi dla Rzemios³a Polskiego”. Wyró¿nienie przyzna³ mu Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego. - Pracodawcy i zwi¹zkowcy musz¹ byæ partnerami, s¹ na siebie skazani. I chocia¿ u was
prawdopodobnie nigdy nie powstan¹ zwi¹zki zawodowe, bo s¹ to ma³e firmy, to wiem, ¿e wasi ludzie
maj¹ umowy o pracê, a ich prawa pracownicze s¹ szanowane - mówi³ do rzemieœlników Piotr Duda.

Za zas³ugi dla rzemios³a

Winni tragedii w „Halembie”

ju¿ znani
Na trzy miesi¹ce trafi³ do aresztu Ka-
zimierz D., by³y dyrektor KWK „Ha-
lemba” w Rudzie Œl¹skiej, któremu
Prokuratura Okrêgowa w Gliwicach
postawi³a zarzut spowodowania w li-
stopadzie 2006 roku katastrofy w
kopalni.

Czytaj na stronie 3

Dyrektor œl¹skiego oddzia³u NFZ
zapowiada zmiany
Zygmunt Klosa zapowiada usprawnie-
nie s³u¿by zdrowia w naszym woje-
wództwie. Podkreœli³, ¿e o nieprawid³o-
woœciach w œl¹skich placówkach me-
dycznych bêdzie mówi³ g³oœno. Wobec
nierzetelnych œwiadczeniodawców wy-
ci¹gane bêd¹ konsekwencje, które
mog¹ oznaczaæ nawet odmowê podpi-
sania kontraktu - powiedzia³ Zygmunt Klosa.

Czytaj na stronie 4

Spór zbiorowy
w Saia-Burgess

Ju¿ drugi miesi¹c w fabryce Saia-
Burgess w D¹browie Górniczej
trwa spór zbiorowy. Mediatorami
bêd¹ prawnicy z Uniwersytetu Œl¹-
skiego.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

73 lata…
… obowi¹zuje ju¿ konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,

dotycz¹ca pracy kobiet pod ziemi¹. Kilka dni temu za jej wypowiedze-
niem opowiedzia³ siê jednak Senat. Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e ju¿
wkrótce kobiety bêd¹ dopuszczone do pracy pod ziemi¹ w kopalniach.

Resort pracy uzasadniaj¹c koniecznoœæ wypowiedzenia konwencji ge-
newskiej z 1935 r. podkreœla, ¿e ówczesne warunki pracy w kopalniach
odbiega³y od tych w XXI wieku i ¿e dziœ konwencja ta jest przestarza³a i
nie spe³nia wymogów równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn w zakresie
dostêpu do zatrudnienia. Nie uchylaj¹c przepisów dotycz¹cych zakazu
pracy kobiet pod ziemi¹ w kopalniach, Polska narazi³aby siê wiêc na po-
stêpowanie o naruszenie prawa UE i w konsekwencji na dotkliwe kary
finansowe. Konwencjê zast¹pi¹ jednak inne przepisy MOP dotycz¹ce za-
sad bezpieczeñstwa bez wzglêdu na p³eæ. W konsekwencji zmieniæ siê
bêd¹ musia³y inne przepisy prawa dotycz¹ce zatrudniania kobiet.

Z Wielkiej Brytanii i Irlandii
mo¿e wróciæ w tym roku do kraju
dwa razy wiêcej polskich emigran-
tów ni¿ w ubieg³ym roku

W ostatnich miesi¹cach brytyj-
skie media coraz czêœciej z niepo-
kojem wspominaj¹ o tym, ¿e pol-
scy emigranci zaczynaj¹ wracaæ do
domu. Z niepokojem, bo to ozna-
cza, ¿e na Wyspach bêdzie trudniej
o tani¹ i wykwalifikowan¹ si³ê ro-
bocz¹.

(…) Z badañ, które przeprowa-
dzi³ Interaktywny Instytut Badañ
Rynkowych (IIBR), wynika, ¿e w
tym roku powrót do kraju planuje
dwa razy wiêcej Polaków przeby-
waj¹cych w Wielkiej Brytanii i Ir-
landii ni¿ w roku ubieg³ym. Chêæ
powrotu zadeklarowa³o 12 proc.
badanych (w 2007 r. - tylko 6 proc).
Wci¹¿ jednak trzy czwarte bada-
nych nie zamierza wracaæ do kraju
w ci¹gu najbli¿szego roku, a 50
proc. - w ci¹gu nastêpnych kilku lat.

Dlaczego chc¹ wracaæ? Jak
twierdz¹ ankietowani, g³ówn¹ przy-
czyn¹ powrotu do kraju jest têsk-
nota za Polsk¹ i najbli¿szymi. Tak
odpowiedzia³o 35 proc. - Nieliczne
powroty do kraju sprawiaj¹, ¿e ma³-
¿eñstwa nie maj¹ wspólnych tema-
tów, dzieci staj¹ siê jakby obce, a
nawet kochany pies zaczyna szcze-
kaæ na swego pana - mówi prof. Ja-

cek Wódz, socjolog z Uniwersyte-
tu Œl¹skiego.

Prawie jedna trzecia deklaruj¹-
cych chêæ powrotu - zw³aszcza m³o-
dzi - chce wracaæ, bo uwa¿a, ¿e w
kraju czekaj¹ na nich znacznie
wiêksze mo¿liwoœci rozwoju. - Nie
wszystkim Polakom uda³o siê zdo-
byæ ciekaw¹ pracê, a coraz wiêcej
osób ma problemy z dobrymi ofer-
tami. Nie ka¿dy chce pracowaæ na
zmywaku czy braæ ciê¿kie, fizycz-
ne prace - uwa¿a prof. Witold Kie-

¿un, ekonomista z WSPiZ im. Le-
ona KoŸmiñskiego. - Poza tym Ru-
muni, Bu³garzy, a nawet Litwini
coraz czêœciej bior¹ te same prace
co Polacy, ale za po³owê stawki.
Je¿eli budowlaniec czy ochroniarz

ma pracowaæ za 800 funtów, to woli
znaleŸæ tak¹ sam¹ pracê w Polsce.

20 proc. do powrotu sk³aniaj¹
wzglêdy osobiste, najczêœciej zwi¹-
zane z decyzj¹ o za³o¿eniu lub o po-
wiêkszeniu rodziny, oraz potrzeba sta-
bilizacji. - Po latach wiele w ich ¿yciu
siê zmieni³o - mówi prof. Wódz. - Tam
na miejscu musieli podj¹æ najwa¿niej-
sze ¿yciowe decyzje: czy wzi¹æ œlub,
czy decydowaæ siê na dzieci. Rodzi-
ce zrozumieli, ¿e jeœli poœl¹ dzieci do
angielskich szkó³, to ciê¿ko bêdzie im
siê odnaleŸæ w Polsce.

Tylko 13 proc. stwierdzi³o, ¿e o
ich powrocie zdecyduje s³abn¹cy
funt, choæ zdaniem ekspertów ten
powód odgrywa coraz wiêksz¹ rolê.
- Wyje¿d¿aj¹c przed kilkoma laty,
Polacy zarabiaj¹cy 1 tys. funtów
mieli w przeliczeniu prawie 7 tys.
z³. Dziœ nie maj¹ nawet 5 tys. z³ -
wylicza g³ówny ekonomista Price-
waterhouseCoopers prof. Witold

Or³owski. - Poza tym, gdy wy-
je¿d¿ali, w Polsce nie by³o pracy.
Dziœ wiêkszoœæ firm w Polsce chêt-
nie zatrudni fachowców powraca-
j¹cych z zagranicy. No i w Polsce
tak¿e mo¿na zarobiæ podobne pie-
ni¹dze. Do tego dochodzi trzy razy
dro¿sze ¿ycie i utrzymanie na Wy-
spach. Wielu Polaków zacznie to
przeliczaæ i wybierze powrót.

7 proc. zadeklarowa³o negatywny
stosunek do Wysp i ich mieszkañ-
ców. Wielu Polaków wbrew pierwot-
nemu optymizmowi ma k³opoty z
integracj¹ na Wyspach - Pocz¹tko-
wo naszym rodakom wydawa³o siê,
¿e na Wyspach wszystko jest fajne -
potwierdza dr Marek Szopski, so-
cjolog z Uniwersytetu Warszawskie-
go. - Ale teraz powoli zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e relacje miêdzyludzkie s¹
tam inaczej skonstruowane. np. An-
glicy narzekaj¹ na Polaków, ¿e ci s¹
za g³oœni, bo robi¹ imprezy w do-
mach. W Anglii, jeœli ktoœ chce so-
bie pokrzyczeæ, idzie do pubu lub na
stadion. Polacy nie przeskocz¹ pew-
nych barier, zw³aszcza klasowych.
Polacy dobrze siê czuj¹, ale w pol-
skich enklawach i tylko tam.

BT Pszczyna
8 kwietnia w Czechowicach-Dzie-

dzicach odby³a siê sesja Rady Miasta
na której ostatecznie przeg³osowano
uchwa³ê o nadaniu jednemu z rond w
tym mieœcie imienia "Solidarnoœci".

Uchwa³ê popar³o 20 radnych, nie
by³o g³osów sprzeciwu, wstrzyma³y siê
3 osoby.

Przewodnicz¹cy Terenowej Sekcji
Problemowej Miasta Czechowice-
Dziedzice, a zarazem radny Boles³aw
Jonkisz, chcia³by, aby uroczyste nada-
nie imienia zbieg³o siê z obchodami ko-
lejnej rocznicy powstania "S".

***
10 kwietnia w ¯orach w MOZ Za-

k³adów Opieki Zdrowotnej odby³y siê
wybory uzupe³niaj¹ce.

W sk³ad prezydium Komisji wesz³y:
Lidia Warzybok, Jadwiga Bartlik i
Ró¿a Kopeæ.

Koniecznoœæ przeprowadzenia wy-
borów zwi¹zana by³a z rezygnacj¹ z
cz³onkostwa w "S" pielêgniarek, które
po akcjach w Szpitalu Miejskim prze-
sz³y do Zwi¹zku Zawodowego Pielê-
gniarek i Po³o¿nych.

- Nie os³abi³o to jednak "S", gdy¿ pra-
cownicy szpitala docenili dzia³ania
zwi¹zku i 10 osób wst¹pi³o do naszej
organizacji - mówi Katarzyna Mito-
raj z pszczyñskiego BT.

BT Rybnik
Sabinka Skrzypiec znowu osi¹gnê³a

doskona³e wyniki. Jak informuje  kie-
rownik rybnickiego BT Stefan Kube-
ra, na zorganizowanym w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim Grand Prix Polski w
p³ywaniu, Sabina, mistrzyni Polski w
tej dyscyplinie sportu wœród osób nie-
s³ysz¹cych, córka d³ugoletniej cz³onki-
ni "S", pobi³a trzy rekordy Polski na 400
m, 800 m i 1500 m stylem dowolnym.

18- letnia Sabinka wchodzi w sk³ad
kadry Polski, przygotowuj¹cej siê do
olimpijskich startów.

W ub. roku Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "S" dofinansowa³
jej wyjazd na Mistrzostwa Œwiata Osób
Nies³ysz¹cych w P³ywaniu.

***
Rozpoczê³y siê przes³uchania proku-

ratorskie w sprawie prezesa Miejskie-
go Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji w Rybniku, który dyscyplinar-
nie zwolni³ przewodnicz¹cego "S". In-
spektorzy PIP, po kontroli  przeprowa-
dzonej w zak³adzie, poinformowali pro-
kuraturê o ³amaniu przez pracodawcê
ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

BT Sosnowiec
Od 28 do 30 kwietnia w siedzibie so-

snowieckiego BT odbêdzie siê szkole-
nie ogólnozwi¹zkowe. Koszt szkolenia
wynosi 10 z³ od osoby.

Zainteresowani uczestniczeniem w
nim proszeni s¹ o kontakt z Joann¹
Siñsk¹, nr. tel. 032 266-47-64.

BT Tarnowskie Góry
Komisja Zak³adowa NSZZ "S" pra-

cowników Spó³dzielni Mieszkaniowej

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

Arkowi Malatyñskiemu

Wiceprzewodnicz¹cemu NSZZ „Solidarnoœæ” General Motors
i Spo³ecznemu Inspektorowi Pracy GM

sk³adaj¹

koledzy i przyjaciele z „Solidarnoœci” GM MP

"Gwarek" w Tarnowskich Górach in-
formuje, ¿e 8 kwietnia w zak³adzie
przeprowadzono wybory spo³ecznego
inspektora pracy. Zosta³ nim cz³onek
NSZZ "S" £ucjan Kochel.

BT Zawiercie
Zgodnie z ministerialnym rozporz¹-

dzeniem pracownikom Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej wykonuj¹cym
czynnoœci kontrolne przys³uguje do-
datek specjalny w wysokoœci do 25
proc. wynagrodzenia zasadniczego. W
przypadku osób zatrudnionych w za-
wierciañskim Sanepidzie ten ustawo-
wy limit jest jednak czyst¹ abstrakcj¹.
25 pracowników otrzymuje bowiem
miesiêcznie raptem po 16 z³ dodatku
"inspekcyjnego", a 8 osób musi zado-
woliæ siê kwota 8 z³. Innymi s³owy do-
datek specjalny waha siê w okolicach
jednego procenta p³acy zasadniczej.

- Tak niska kwota dodatku nie jest
adekwatna do wk³adu pracy i zaanga-
¿owania osób dokonuj¹cych czynno-
œci kontrolnych oraz nie spe³nia swo-
jej roli kompensacyjnej i motywuj¹-
cej pracowników - przekonywa³a ju¿
w lipcu ubieg³ego roku Ma³gorzata
Superson, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zawierciu w pi-
œmie do powiatowego inspektora sa-
nitarnego.

Zwi¹zkowy wniosek o zwiêkszenie
dodatku pozosta³ bez odzewu. Ponoæ
z braku pieniêdzy, choæ dyrektor za-
wierciañskiego Sanepidu "zaoszczê-
dzi³" w 2007 roku na p³acach 49 tys.
z³, które przeznaczy³ na wydatki rze-
czowe. Prawdziwy szok wœród pra-
cowników wywo³a³a jednak informa-
cja, ¿e dodatek specjalny poch³on¹³ w
ubieg³ym roku ³¹cznie ponad 15,5 tys.
z³. Za³oga otrzyma³a bowiem zaledwie
ok. jednej trzeciej tej kwoty. Reszta
czyli 11,1 tys. z³ mog³a trafiæ tylko do
jednej osoby, kierownika stacji, który
te¿ jest upowa¿niony do otrzymania
tego dodatku. I dosta³ go dwa razy
wiêcej ni¿ 33. jego podw³adnych ra-
zem wziêtych!

-  To skandaliczne proporcje. Mó-
wimy przecie¿ o ustawowym dodat-
ku, którego kwota nie mo¿e byæ tak
drastycznie zró¿nicowana.  Dodatek za
czynnoœci kontrolne nie jest dodatkiem
dyrektorskim - dodaje Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawierciu.  -
Nie ma te¿ znaczenia, ¿e tak wysoki
dodatek dyrektor otrzymuje od swo-
ich prze³o¿onych. Sanepid, jak ka¿da
administracja, powinien wypracowaæ
procedury i standardy przyznawania
dodatku. Gdy dzielone s¹ publiczne
pieni¹dze nie powinno byæ miejsca na
uznaniowoœæ opart¹ na widzimisiê.

Zak³adowa "Solidarnoœæ" w zawier-
ciañskim Sanepidzie wyst¹pi³a z wnio-
skiem o opracowanie takich procedur
oraz podniesienie dodatków dla in-
spektorów przeprowadzaj¹cych kon-
trole do racjonalnej wysokoœci.

(zaw)

Wielki powrót z Wysp
(www.gazeta.pl, Katarzyna Paw³owska-Saliñska,

14 kwietnia 2008 r.)

9 kwietnia (Katowice). Nadin-
spektor Dariusz Biel zosta³ no-

wym Komen-
dantem Woje-
wódzkim Poli-
cji w Katowi-
cach. Zast¹pi³
na tym stano-
wisku nadin-
spektora Zbi-
gniewa Stawa-
rza. Nowy ko-

mendant swoj¹ karierê rozpoczy-
na³ w 1980 roku. PóŸniej pe³ni³ m.
in. funkcjê komendanta powiato-
wego policji w Suchej Beskidz-
kiej. By³ komendantem woje-
wódzkim policji w Opolu, Rzeszo-
wie i Lublinie. W 2004 r. zosta³
odznaczony Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi. Jest magistrem administra-
cji - absolwentem Uniwersytetu
Œl¹skiego, ukoñczy³ te¿ podyplo-
mowe studia z zakresu zarz¹dza-
nia jakoœci¹ w administracji pu-
blicznej na Uniwersytecie Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Gratulacje nowemu komendanto-
wi z³o¿y³ ju¿ szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci". "Szczerze
¿yczê sukcesów w pe³nieniu tej
trudnej i odpowiedzialnej funkcji.
Mam równie¿ nadziejê na konty-
nuacjê dobrej wspó³pracy œl¹skiej
Policji z naszym Zwi¹zkiem" -
napisa³ Piotr Duda w liœcie do
Dariusza Biela.

***
11 kwietnia (Warszawa). Odby³o
siê spotkanie zespo³u prawa pracy
Komisji Trójstronnej ds. Spo³ecz-
no-Gospodarczych. Pomimo
sprzeciwu "Solidarnoœci" zespó³
zajmowa³ siê tzw. pakietem Szejn-
felda, zawieraj¹cym m.in. kontro-
wersyjne propozycje zmian w Ko-
deksie pracy. Przypomnijmy, rz¹d
forsuje mo¿liwoœci zamiany umo-
wy o pracê na umowê cywilno-
prawn¹, rezygnacji z prowadzenia
ewidencji czasu pracy w ma³ych
firmach oraz odejœcia od mo¿liwo-
œci przywrócenia pracownika do
pracy po wygranej sprawie z pra-
codawc¹. 18 kwietnia zespó³ pra-
wa pracy podsumuje dotychczaso-
we prace, a nastêpnie rozpoczn¹
siê normalne konsultacje zgodne
z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodo-
wych.

***
15 kwietnia (Katowice). Œl¹scy
taksówkarze domagaj¹ siê od
w³adz podjêcia dzia³añ przeciwko
firmom œwiadcz¹cym us³ugi tak-
sówkowe bez odpowiednich licen-
cji.
Taksówkarze domagaj¹ siê takich
zmian w przepisach, które zakoñ-
czy³yby zró¿nicowanie us³ug
transportowych w regionie. Postu-
laty te zawarli w petycji z³o¿onej
w Œl¹skich Urzêdzie Wojewódz-
kim. Oko³o stu z nich protestowa-
³o te¿ na katowickich ulicach, prze-
je¿d¿aj¹c kawalkad¹ z lotniska na
Muchowcu pod gmach Œl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Podob-
ny protest odby³ siê w Szczecinie
i w Warszawie  Czy taksówkarze
maj¹ racjê mówi¹c o ³amaniu pra-
wa ostatecznie rozstrzygnie Try-
buna³ Konstytucyjny. Od tego za-
le¿eæ bêdzie wyrok Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego, przed
którym licencjonowani taksówka-
rze ze Œl¹ska zdecydowali siê do-
chodziæ swych praw.
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Winni tragedii

w „Halembie” ju¿ znani

Z Józefem Kowalczykiem, przewodnicz¹cym „Solidarnoœci” w KWK „Halemba” rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Na trzy miesi¹ce trafi³ do
aresztu Kazimierz D., by³y
dyrektor KWK „Halemba” w
Rudzie Œl¹skiej, któremu Pro-
kuratura Okrêgowa w Gliwi-
cach postawi³a zarzut spowo-
dowania w listopadzie 2006
roku katastrofy w kopalni.

Przypomnijmy: 21 listopada
2006 roku o godz. 16.30 w kopal-
ni "Halemba" w Rudzie Œl¹skiej,
na pok³adzie 506 znajduj¹cym siê
1030 m pod ziemi¹, nast¹pi³a eks-
plozja metanu i py³u wêglowego.
Zginê³o 23 górników, którzy znaj-
dowali siê w strefie zagro¿enia.
Tam temperatura siêga³a nawet
1500 stopni Celsjusza.

15. z zabitych górników zatrud-
nionych by³o w zewnêtrznej firmie
Mard, wykonuj¹cej us³ugi dla gór-
nictwa. W "Halembie" pracowali
przy wydobywaniu z nieczynnej
ju¿ œciany sprzêtu górniczego o
wartoœci 70 mln z³.

Natychmiast po wypadku do ko-
palni skierowano wszystkie zastê-
py ratowników z regionu. 23 listo-

- Jak górnicy z "Halemby"

przyjêli informacjê o areszto-

waniu by³ego dyrektora kopal-

ni?

Z du¿¹ ulg¹. Ludzie poczuli siê
bardziej bezpieczni. Czekali na
tak¹ decyzjê. Wreszcie prawo za-
czê³o obowi¹zywaæ wszystkich.
Zarzuty za spowodowanie tragedii
postawiono kierownictwu kopalni,
a nie, jak do tej pory bywa³o, za-
trudnionym na stanowiskach ro-
botniczych lub pracownikom do-
zoru mniejszego. Jest to zarazem
ostrze¿enie dla dyrektorów innych
kopalñ, którzy nie przestrzegaj¹
przepisów bezpieczeñstwa pracy.
Osoba kieruj¹ca ruchem kopalni
winna mieæ œwiadomoœæ wystêpu-
j¹cych w niej zagro¿eñ i musi po-
nosiæ konsekwencje swoich decy-
zji, od których zale¿y ludzkie
¿ycie. To aresztowanie powinno
byæ zarazem czerwonym œwiat³em
dla dyrektorów kopalñ. O tym, ¿e
dyrektor powinien zostaæ ukarany,
mówi¹ zarówno szeregowi górni-
cy, jak równie¿ pracownicy dozo-
ru œredniego i wy¿szego. Wszyscy
wskazuj¹, ¿e jego powinnoœci¹
by³o przede wszystkim zapewnie-
nie górnikom bezpiecznej i godnej
pracy, zadbanie o ich jutro na dole.
- Tu¿ po tragedii odpowiedzial-

noœci¹ za ni¹ bezpodstawnie

obarczono dwóch sztygarów,

cz³onków "S"? Jak Pana zda-

niem nale¿y t³umaczyæ takie

dzia³anie?

Ci ludzie zostali upokorzeni w nie-
prawdopodobny sposób. Areszto-
wano ich na ulicy, przy kamerach.
Wtedy ca³a Polska dowiedzia³a siê,
¿e sztygarzy, cz³onkowie "S", od-
powiadaj¹ za tragediê. W tym kon-
tekœcie zastanawia, dlaczego nie
zrobiono tyle szumu wokó³ aresz-
towania dyrektora. Teraz ju¿ zostali
oczyszczeni z zarzutów i wyst¹pi¹
o odszkodowania, ale trudno mó-
wiæ o tym, co prze¿y³y ich rodziny
i oni sami. W ich sprawie interwe-
niowa³y ich ¿ony, a tak¿e wdowy
po górnikach, którzy zginêli w ka-
tastrofie. Musia³o min¹æ pó³torej
roku, by osoby rzeczywiœcie win-
ne stanê³y przed odpowiedzialno-
œci¹. Prócz dyrektora zarzuty po-
stawiono równie¿ naczelnemu in-
¿ynierowi kopalni. Naszym zda-
niem, obaj dostali zbyt du¿o czasu
na wyprostowanie swoich spraw.
- Aresztowanie osób z najwy¿-

szego nadzoru nasuwa gorzkie

refleksje, ¿e dla zarz¹dzaj¹-

cych kopalniami du¿o cenniej-

szy od ludzkiego ¿ycia jest wy-

nik ekonomiczny?

Za³o¿eniem ka¿dego dyrektora jest
fedrowanie wiêkszej iloœci ton
wêgla ni¿ jego poprzednik. Przy-
kre, ale dla wielu priorytetem jest
w³aœnie tona wêgla. Wtedy nie

myœl¹ o bezpieczeñstwie, tylko
nieodpowiedzialnie nara¿aj¹ ludzi.
Jak widaæ, ryzyko nie pop³aca. Ja
wielokrotnie interweniowa³em u
dyrektora. Wskazywa³em na za-

pada nad ranem odna-
leziono cia³o ostatnie-
go górnika.

Kazimierz D. Jest
podejrzany o to, ¿e
jako kierownik ruchu
zak³adu, odpowiadaj¹c
za bhp, nie dope³ni³
obowi¹zków i sprowa-
dzi³ niebezpieczeñ-
stwo dla ¿ycia i zdro-
wia górników oraz
mienia kopalni w wiel-
kich rozmiarach.

W listopadzie 2006
r. wiedzia³ o przekro-
czonych normach stê-
¿enia metanu w kopal-
ni, tolerowa³ te¿ brak
profilaktyki w zakresie
zwalczania zagro¿enia
wybuchem py³u wê-
glowego i zdawa³ so-
bie sprawê z niebez-
pieczeñstwa, jednak
zlekcewa¿y³ alarmuj¹-
ce dane i nie nakaza³
przerwania prac.

Win¹ za katastrofê w

gro¿enia metanowe w kopalni, a on
moje uwagi zlekcewa¿y³.
- Proszê przypomnieæ, jakie za-

gro¿enia panowa³y w kopalni

w dniu katastrofy?

Najgorsze, jakie tylko mog¹ zda-
rzyæ siê w górnictwie. Na œcia-

nie, na której zginêli górnicy,
od pó³ roku nie by³o wydo-
bycia. Ta œciana sta³a od
czasu uratowania Zbysz-

ka Nowaka. Przez pó³
roku nikt z ni¹ nic nie
zrobi³. Ale tam by³y pie-
ni¹dze w postaci pozo-

stawionego ¿elastwa o
wartoœci 70 mln z³ . Z góry
mo¿na by³o przewidzieæ, ¿e

wejœcie w zagro¿ony meta-
nem rejon, nara¿a ¿ycie

tych ludzi. W kata-
strofie zginêli najlep-
si specjaliœci od wen-
tylacji w KWK "Ha-
lemba". którzy z pew-
noœci¹ zdawali sobie
sprawê z istniej¹cych
w tym rejonie niebez-
pieczeñstw. Przecie¿

tam by³a IV kategoria zagro¿enia
metanowego. Ale oni musieli wy-
konaæ polecenia prze³o¿onych...
- Czy pracownicy firmy Mard

mieli odpowiednie przygoto-

wanie i kwalifikacje do pracy

w tak niebezpiecznych warun-

kach?

Ale¿ sk¹d! Niektórzy z nich mieli
po 20 lat. W kopalni przepracowa-
li zaledwie dwie lub trzy dniówki.
Ludzie w tym wieku nie mog¹
mieæ kwalifikacji do pracy w tak
niebezpiecznych warunkach. Czê-
sto ich szkolenia trwaj¹ tylko kil-
ka dni. Nie maj¹ odpowiedniego
wyposa¿enia górniczego. Nie zdaj¹
sobie sprawy z zabójczej si³y me-
tanu oraz z przyczyn wybuchu.
Przy wydobywaniu sprzêtu ze œcia-
ny powinni pracowaæ wy³¹cznie
doœwiadczeni ratownicy.
- Dlaczego zatem ratownikom

nie zlecono tego zadania?

Niew¹tpliwie chodzi³o o oszczêd-
noœci kosztem ludzkiego bezpie-
czeñstwa. Firmy zewnêtrzne to ta-
nia si³a robocza i konkurencja dla
górników. T¹ bran¿¹ wci¹¿ rz¹dzi
ekonomia.
- Jeœli  zarzuty postawione oso-

bom winnym tragedii zostan¹

potwierdzone, to jakiej reakcji

mo¿emy spodziewaæ siê wœród

za³ogi?

Nie chcemy wyrokowaæ. Poczeka-
my na werdykt s¹du.
- Dziêkujê za rozmowê.

Resztki zapory przeciwwybuchowej zmia¿d¿one eksplozj¹
metanu i py³u wêglowego (zdj. WUG)

Wreszcie prawo obowi¹zuje wszystkich

"Halembie" gliwicka prokuratura
obarczy³a ju¿ ponad 20 osób,
wœród których s¹ pracownicy ko-
palni oraz firmy Mard. Zarzuty
sprowadzenia niebezpieczeñstwa

dla ¿ycia górników prokuratura po-
stawi³a m.in. by³emu sztygarowi
oddzia³owemu firmy Mard Julia-

nowi L. za wydanie górnikom po-

lecenia prowadzenia prac w wyro-
bisku, w którym dosz³o do wybu-
chu. Podobne oskar¿enia us³ysza³
w³aœciciel firmy Mard Marian D.
Na rok wiêzienia w zawieszeniu

skazano by³ego nadsztygara Fran-
ciszka S.za sk³adanie fa³szywych
zeznañ w œledztwie.

Beata Gajdziszewska

To by³a najwiêksza tragedia
w górnictwie w ostatnich latach

(zdj. Reuters)
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Tylko oko³o 10 proc. cz³on-
ków oœwiatowej „Solidarno-
œci” w ca³ym kraju popar³o
w referendum ogólnopolsk¹
akcjê strajkow¹ o pod³o¿u
p³acowym.

"S" i pozosta³e zwi¹zki zawo-

Fiaskiem zakoñczy³o siê spo-
tkanie przedstawicieli œrodo-
wisk zwi¹zanych z nauk¹ i
szkolnictwem wy¿szym z mini-
ster Barbar¹ Kudryck¹ odpo-
wiedzialn¹ za ten resort.

Spotkanie mia³o dotyczyæ systemu
p³ac oraz wzrostu wynagrodzeñ i na-
k³adów na szkolnictwo wy¿sze. - W
¿adnym z tych tematów nie osi¹gnê-
liœmy porozumienia - mówi Andrzej

Kossuth z Regionalnej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarnoœæ".

W spotkaniu oprócz "Solidarnoœci"
wziêli udzia³ przedstawiciele Zwi¹z-
ku Nauczycielstwa Polskiego, Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego oraz
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich.

Zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
domagaj¹ siê negocjacji po-
nadzak³adowego uk³adu zbio-
rowego pracy dla placówek
zdrowotnych podleg³ych mar-
sza³kowi województwa.

31 marca przewodnicz¹cy regio-
nów Œl¹sko-D¹browskiego, Pod-
beskidzie i Czêstochowa zg³osili
inicjatywê zawarcia ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego pracy dla
placówek medycznych, które pod-
legaj¹ urzêdowi marsza³kowskie-

Dyrektor Œl¹skiego Oddzia³u
NFZ, Zygmunt Klosa zapo-
wiada usprawnienie s³u¿by
zdrowia w naszym woje-
wództwie.

- Zarobki: tak. Ale obostrzenia
równie¿ - powiedzia³ Zygmunt

Klosa podczas spotkania z przed-
stawicielami Regionalnego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"S" i podkreœli³, ¿e o nieprawid³o-
woœciach w œl¹skich placówkach
medycznych bêdzie mówi³ g³oœno.
W oddziale NFZ w Katowicach po-
wstaje piêcioosobowy zespó³ ana-
liz. - Wobec nierzetelnych œwiad-
czeniodawców wyci¹gane bêd¹
konsekwencje, które mog¹ ozna-
czaæ nawet odmowê podpisania
kontraktu - powiedzia³ Zygmunt
Klosa.

Jego zdaniem, do nieprawid³o-
woœci dochodzi np. podczas wypi-
sywania recept. Dyrektor zapowie-
dzia³ sprawdzanie zatrudnienia. -
Je¿eli lekarz bêdzie widnia³ w
trzech przychodniach, a jest zatrud-
niony tylko w jednej, to z dwoma

pozosta³ymi zerwê umowê. Zasta-
nawiam siê, czy nie skierujê takiej
sprawy do organów œcigania - po-
wiedzia³ Zygmunt Klosa. Równie¿
zdaniem Haliny Cierpia³, prze-

wodnicz¹cej Regionalnego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"S" lekarze maj¹ prawo dorabiaæ,
ale nie w godzinach pracy.

Za du¿o praktyk
W województwie œl¹skim funk-

cjonuje 500 gabinetów ginekolo-
gicznych, 360 laryngologicznych i
330 okulistycznych. W porówny-
walnym województwie ma³opol-
skim podobnych praktyk jest du¿o
mniej. Okazuje siê, ¿e powstaj¹ce
gabinety oznaczaj¹ mniej pieniê-
dzy z funduszu dla poradni ju¿
sprawdzonych, szpitali, zak³adów
publicznych i zatrudnionych w
nich pracowników.

- Na ka¿dym kroku otwierane s¹
nowe placówki, nad którymi nikt
nie panuje - twierdzi Zygmunt Klo-
sa i podkreœla, ¿e fundusz nie mo¿e
nie przyznaæ im kontraktu. - Za-
miast podnosiæ kontrakty placów-

Przedstawiciele Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
byli goœæmi spotkania zwi¹z-
kowców „Solidarnoœci” z Do-
mów Pomocy Spo³ecznej.

Spotkanie mia³o wyjaœniæ w¹t-
pliwoœci zwi¹zane z powstawa-
niem agencji pielêgniarskich
œwiadcz¹cych dodatkowe us³ugi
medyczne dla mieszkañców DPS-
ów.

Waldemar Paw³owski, prze-
wodnicz¹cy Regionalnej Sekcji
Pomocy Spo³ecznej podkreœla, ¿e
sama idea powstawania agencji
pielêgniarskich nie jest z³a. Jednak
zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê o bezpie-
czeñstwo pracowników etatowych
zatrudnionych w tych placówkach.

ak

- Z czego wynikaj¹ tak zachowaw-

cze postawy wœród nauczycieli,

którzy powiedzieli "nie" strajko-

wi w oœwiacie?

Nauczyciele obawiaj¹ siê ewentual-
nych zwolnieñ z pracy. Równie¿
czynnik ekonomiczny odgrywa tu
du¿¹ rolê. Z jednej strony chc¹ pod-
wy¿ek, z drugiej boj¹ siê, ¿e jeœli bêd¹
strajkowaæ to nie otrzymaj¹ wynagro-
dzeñ i nie bêd¹ mieli za co ¿yæ. Mamy
tak¿e sygna³y, ¿e zw³aszcza m³odych
nauczycieli zadawalaj¹ proponowa-
ne przez rz¹d podwy¿ki.
- Na 27 maja Zwi¹zek Nauczyciel-

stwa Polskiego zaplanowa³ strajk

w oœwiacie. Przy³¹czycie siê do

niego?

My ten strajk popieramy, choæ nie je-
steœmy jego organizatorami. Zachê-
camy naszych cz³onków do udzia³u
w  proteœcie, z jednoczesnym podkre-
œleniem, ¿e odpowiedzialnoœæ za nie-
go ponosi ZNP. Ten zwi¹zek najpierw
ustali³ termin strajku, a potem zapro-
si³ nas do wspó³dzia³ania. Odmówi-
liœmy, bo tak nie powinno siê robiæ.
- Czy to oznacza, ¿e rezygnujecie z

organizacji protestów?

Zdecydowanie nie. We wtorek 29
kwietnia w ca³ym kraju w 16. mia-
stach, przed urzêdami wojewódzki-
mi zorganizowane zostan¹ solidarno-
œciowe pikiety. Do udzia³u w nich

dowe funkcjonuj¹ce w oœwiacie
domagaj¹ siê podwy¿ek nauczy-
cielskich p³ac, w ci¹gu najbli¿-
szych kilku lat, o 100 proc. oraz
systemowych rozwi¹zañ dla
bran¿y. Rz¹d proponuje nauczy-
cielom 10 proc. podwy¿ki wyna-
grodzeñ jedynie w tym roku.

Z Les³awem Ordonem, przewodnicz¹cym
Regionalnej Sekcji Nauki i Oœwiaty rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Rz¹d ma nas

w nosie
zapraszamy zwi¹zkowców innych
bran¿ "S" oraz innych zwi¹zków za-
wodowych dzia³aj¹cych w oœwiacie.

- W marcu oœwiatowa "S" wesz³a

w spór zbiorowy z rz¹dem. Jaka

by³a reakcja strony rz¹dowej?

Nie mamy pojêcia, poniewa¿ do tej
pory brak jest jakichkolwiek odpo-
wiedzi z Ministerstwa Edukacji i z
kancelarii premiera. My oczekujemy
na propozycjê negocjacji, a oni maj¹
nas w nosie. Ten rz¹d to jedna wielka
arogancja w stosunku do zwi¹zków
zawodowych. Wci¹¿ przekonuje, ¿e
prowadzi dialog spo³eczny, tylko nie
wiadomo, z kim, bo na pewno nie z
nami.
- Dziêkujê za rozmowê.

W szkolnictwie

wy¿szym bez podwy¿ek

W szkolnictwie wy¿szym od trzech
lat nie by³o podwy¿ek. Podczas spo-
tkania okaza³o siê, ¿e z 600 mln z³
rezerwy obiecanej na ten cel, na pod-
wy¿ki przeznaczonych zostanie zale-
dwie 200 mln. - Nie wiadomo jesz-
cze, jak te pieni¹dze zostan¹ rozdzie-
lone - mówi Andrzej Kossuth i pod-
kreœla, ¿e to mniej, ni¿ 1 proc. fundu-
szu p³ac w szkolnictwie wy¿szym.

Tymczasem "Solidarnoœæ" propo-
nuje, by wynagrodzenia pracowni-
ków wy¿szych uczelni obliczane by³y
wed³ug œredniej krajowej i - w zale¿-
noœci od grupy zawodowej - wynosi-
³y 1, 2 lub 3 œrednie. Natomiast na-
k³ady na szkolnictwo wy¿sze powin-
ny wynosiæ co najmniej 2 proc. Pro-
duktu Krajowego Brutto. Obecnie
wynosz¹, mniej ni¿ 1 proc. PKB.   ak

Dyrektor œl¹skiego oddzia³u

NFZ zapowiada zmiany

kom ju¿ istniej¹cym, muszê kroiæ
œrodki - dodaje dyrektor. - Je¿eli
rz¹d nie ustabilizuje powstawania
nowych jednostek, szpitale wci¹¿
bêd¹ niedofinansowanie.

Halina Cierpia³ oba-
wia siê, ¿e coraz wiêcej
pieniêdzy na niepu-
bliczn¹ s³u¿bê zdrowia
oznacza coraz wiêksze
kolejki w przychod-
niach publicznych. -
Jest to droga do ca³ko-
witej prywatyzacji s³u¿-
by zdrowia - mówi Ha-
lina Cierpia³.

Zdaniem dyrektora,
problem ten powinien
zostaæ unormowany od-
powiedni¹ ustaw¹. Po-
winny zostaæ wprowa-
dzone rozwi¹zania obo-
wi¹zuj¹ce w innych
krajach UE np. w
Niemczech, gdzie zgo-
dê na otwarcie nowego
gabinetu musi wyraziæ
land, korporacja me-
dyczna i p³atnik.

- Wspólnie z marsza³kiem woje-
wództwa zastanawiamy siê, w jaki
sposób tê falê zatrzymaæ na Œl¹sku
- powiedzia³ dyrektor NFZ.

Punkt bez zmian
Podczas spotkania ze zwi¹zkow-

cami Klosa powiedzia³, ¿e nie ma
na razie mo¿liwoœci podniesienia
wartoœci punktu za us³ugê zdro-
wotn¹ i omówi³ trwaj¹ce renego-
cjacje kontraktów. Zapowiedzia³,
¿e w pierwszej kolejnoœci pieni¹-
dze przeznaczone zostan¹ na rato-
wanie ¿ycia. Odniós³ siê równie¿
do s³ów minister zdrowia Ewy

Kopacz, która podczas wizyty w
Katowicach obieca³a dodatkowe
œrodki na odd³u¿enie szpitali.

- Te pieni¹dze pochodz¹ z rozli-
czenia poprzedniego roku i trafi¹
na Œl¹sk dopiero na pocz¹tku lip-
ca - powiedzia³ Zygmunt Klosa.

Agnieszka Konieczny

Ponadregionalne

porozumienie

Zagro¿enie,

czy

szansa?

- Bêdê zwalcza³ nieprawid³owoœci
w placówkach zdrowia - zapowiedzia³

Zygmunt Klosa

mu. Podpisane zosta³o równie¿
porozumienie w sprawie powo³a-
nia Miêdzyregionalnego Zespo³u
Koordynacyjnego NSZZ "S".

- Pismo dotar³o ju¿ do marsza³-
ka, który podkreœli³, ¿e jest ¿ywo
zainteresowany rozpoczêciem ne-
gocjacji. Zgodnie z prawem ma 30
dni, by siê do nich przygotowaæ -
mówi Halina Cierpia³, przewod-
nicz¹ca Regionalnego Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia NSZZ "S".

ak
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Ju¿ drugi miesi¹c w fabryce
Saia-Burgess w D¹browie
Górniczej trwa spór zbioro-
wy. Mediatorami bêd¹ praw-
nicy z Uniwersytetu Œl¹skie-
go.

"Solidarnoœæ" domaga siê pod-
wy¿szenia pensji zasadniczej o 400
z³ dla ka¿dego zatrudnionego. Pra-
codawca proponuje 74 z³ brutto dla
pracowników zarabiaj¹cych naj-
mniej.

- Jesteœmy gotowi do rozmów,
ale nie mo¿emy zgodziæ siê na tak
niskie podwy¿ki - mówi Magda-

lena Rosa, przewodnicz¹ca "S" w
Saia-Burgess.

Wiêkszoœæ pracowników fabry-
ki to kobiety zatrudnione na umo-
wy na czas okreœlony i zarabiaj¹ce
minimaln¹ pensjê. Dlatego - jak
mówi przewodnicz¹ca - pracowni-
cy odchodz¹ z zak³adu, a przygo-
towanie nowej osoby do pracy
zgodnej z wyznaczonymi norma-
mi trwa kilka miesiêcy.

"Solidarnoœæ" domaga siê rów-
nie¿ wycofania pracodawcy z za-
miaru wprowadzenia stanowisk
stoj¹cych.

- Do koñca roku wszystkie sta-
nowiska maj¹ byæ zmienione -
mówi Magdalena Rosa. Jej zda-
niem, charakter pracy w zak³adzie
nie wymaga postawy stoj¹cej, a
pracownicy nawet siedz¹c wyra-
biaj¹ narzucone normy. - W ubie-

g³ym roku wszystkie stanowiska
by³y siedz¹ce, a i tak pracownicy
s³abli podczas upa³ów - mówi prze-
wodnicz¹ca.

Kolejny postulat dotyczy sposo-
bu zatrudnienia. Zdaniem "S", ka¿-
dy pracownik po przepracowaniu
roku powinien otrzymaæ umowê na
czas nieokreœlony.

- Wielu zatrudnionych to m³ode
osoby, które chcia³yby np. wzi¹æ
kredyt - mówi Magdalena Rosa i
dodaje, ¿e pracownik, który ma

umowê na czas nieokreœlony czu-
je siê bardziej zwi¹zany z firm¹.

Przewodnicz¹ca podkreœla, ¿e
pracownicy s¹ bardzo zdetermino-
wani i nie wykluczaj¹ przeprowa-
dzenia strajku.

Agnieszka Konieczny

Obywatelski projekt ustawy o
emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
nie spotka³ siê z przychylnoœci¹
pos³ów, zw³aszcza tych z Plat-
formy Obywatelskiej.

11 kwietnia - przy niemal pustej sali
sejmowej - odby³a siê debata poœwiê-
cona obywatelskiemu projektowi usta-
wy przygotowanemu przez OPZZ.
Dyskusji pos³ów przys³uchiwali siê
przedstawiciele organizacji zwi¹zko-
wych. Na galerii sejmowej zasiedli
równie¿ zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci"
z naszego regionu.

Projekt OPZZ zak³ada tzw. opcjê
zerow¹, czyli utrzymanie dotychcza-
sowych uprawnieñ dla pracowników,
którzy zatrudnieni zostali przed wej-
œciem w ¿ycie nowej ustawy.

Takiemu rozwi¹zaniu przeciwny jest
rz¹d. S³awomir Piechota z PO pod-
kreœla³ podczas debaty, ¿e na utrzyma-
nie uprawnieñ emerytalnych nie ma
pieniêdzy, a rz¹d przygotowuje pro-
gram "50 plus". - Projekt ma byæ adre-
sowany do osób, które nie bêd¹ w sta-
nie d³u¿ej pracowaæ w szczególnych
warunkach - relacjonuje Krzysztof

Piêtak, przewodnicz¹cy Regionalne-
go Sekretariatu Metalowców NSZZ
"S".

Godnie zachowa³ siê pose³ Tadeusz

Cymañski z Prawa i Sprawiedliwo-
œci, który "powiedzia³, ¿e bije siê w
pierœ za ca³y PiS, za to, ¿e przez dwa
lata nic w tej sprawie nie zrobi³". Jak
podkreœla Krzysztof  Piêtak poparcie
ustawy zapowiedzia³o SLD, natomiast
przedstawiciel PSL nie okreœli³ stano-
wiska tej partii.

- Pos³owie próbowali dyskutowaæ
na temat emerytur, ale - jak siê okaza-
³o - do tej dyskusji nie byli przygoto-
wani. Pojawi³y siê jedynie g³osy, ¿e
nauczyciele powinni zachowaæ do-
tychczasowe uprawnienia. ¯aden z
parlamentarzystów nie nawi¹za³ do
pracowników innych bran¿ np. hutni-
ków czy metalowców - dodaje K. Piê-
tak. - Bulwersuj¹ce jest równie¿ to, ¿e
na sali zabrak³o pos³ów, którzy pod-
czas ostatniej kampanii wyborczej de-
klarowali, ¿e bêd¹ nas reprezentowaæ
i wspieraæ.         Agnieszka Konieczny

25 kwietnia oka¿e siê, czy pikie-
ta przed siedzib¹ spó³ki Real
Polska w Warszawie zaplano-
wana na 10 kwietnia, zosta³a
odwo³ana, czy tylko przesuniê-
ta w czasie.

Nadzieja na porozumienie jest jed-
nak coraz mniejsza, a pracownicy sie-
ci coraz bardziej zdeterminowani.

7 kwietnia prezes Real Polska Kef

van Helbergen spotka³ siê przedsta-
wicielami organizacji zwi¹zkowych. -
Prezes zadeklarowa³ wolê rozwi¹zy-

wania problemów w duchu dialogu i
poszanowania stron i zapowiedzia³
rozmowy na temat  podwy¿ek wyna-
grodzeñ. Po takich obietnicach zdecy-
dowaliœmy siê na zawieszenie akcji,
gdy¿ celem pikiety mia³o byæ zmusze-
nie pracodawcy do dialogu - mówi
Gra¿yna Wyczyñska, przewodnicz¹-
ca Regionalnej Sekcji Handlu i Spó³-
dzielczoœci NSZZ "S".

Do negocjacji dosz³o 14 kwietnia,
ale zakoñczy³y siê one fiaskiem. Za-
rz¹d zaproponowa³ jedynie podwy¿-
szenie kwoty bazowej premii, co "So-
lidarnoœæ" przyjê³a z oburzeniem.
Zwi¹zek domaga siê wzrostu wyna-
grodzeñ o 500 z³ dla wszystkich za-
trudnionych.

- Zarz¹d zna³ nasze postulaty, ale nie
podj¹³ rozmowy na ich temat - rela-
cjonuje Gra¿yna Wyczyñska. - Zarzu-
ciliœmy pracodawcy, ¿e kpi z pracow-
ników i oszukuje 13,5 tys. osób zatrud-
nionych w sieci. Daliœmy do zrozumie-
nia, ¿e bez pikiety siê nie odbêdzie.

Pracodawca wyznaczy³ wiêc jesz-
cze jeden termin spotkania i zadekla-
rowa³, ¿e przedstawi inne propozycje
podwy¿ek. Negocjacje odbêd¹ siê 25

Reklama p³atna

Ostatnia szansa

na porozumienie

Blisko 60 spo-
³ecznych inspekto-
rów pracy ukoñ-
czy³o ju¿ szkolenie
zorganizowane w
siedzibie Zarz¹du
Regionu. Wszy-
scy s¹ cz³onkami
"Solidarnoœci". To
efekt porozumie-
nia pomiêdzy Œl¹-
sko-D¹browsk¹
"S" a Okrêgow¹
Inspekcj¹ Pracy w
Katowicach. Dziê-
ki niemu w naj-
bli¿szych miesi¹-
cach planowane s¹
kolejne takie szko-
lenia.

Za gotowoœæ wsparcia pikiety
zaplanowanej na 10 kwietnia dziê-
kujê komisjom zak³adowym z ob-
szaru dzia³ania Biura Terenowego
w Sosnowcu: Cerkolor w Czela-
dzi, ZMUW w Sosnowcu, PSS
Spo³em w Sosnowcu, ZOZ w D¹-
browie Górniczej, Koksowni
"PrzyjaŸñ" i PKM Sosnowiec,
Praktiker CzladŸ oraz Carrefour
Katowice i  wszystkim zwi¹zkow-
com ze Œl¹sko-D¹browskiej "S",
którzy planowali wyjazd do War-
szawy i nas wspieraj¹. Liczymy na
Wasze wsparcie w przysz³oœci.

Gra¿yna Wyczyñska

Przewodnicz¹ca Regionalnej

Sekcji Handlu i Spó³dzielczoœci

NSZZ "S"

Spór zbiorowy

w Saia-Burgess

Przedstawiciele Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
uczestniczyli w konferencji „Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
a rozwój regionu”, zorganizowane przez Izbê Rzemieœlnicz¹

oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Katowicach.
Sektor MSP zatrudnia ju¿ oko³o 70 proc. wszystkich

pracowników w Polsce. Podczas seminarium mówiono o jego
znaczeniu dla naszego województwa, œl¹skim rynku pracy,

zarz¹dzaniu przez jakoœæ i etyce w biznesie.

Magdalena Rosa podkreœla, ¿e Zwi¹zek jest gotowy
do rozmów, ale nie mo¿e przystaæ na podwy¿kê

zaproponowan¹ przez pracodawcê

Szwajcarska grupa Saia-Bur-
gess to jeden z najwiêkszych
œwiatowych dostawców mikro-
prze³¹czników i podzespo³ów
automatyki przemys³owej. Fir-
ma wesz³a na polski rynek pod
koniec 2005 r., uruchamiaj¹c
produkcjê w hali wydzier¿awio-
nej od firmy Galia. Organizacja
zwi¹zkowa powsta³a w tym za-
k³adzie w grudniu ubieg³ego
roku i wci¹¿ siê powiêksza. Jed-
nak coraz czêœciej dochodzi do
oczerniania i szykanowania "S".

kwietnia. - To ju¿ ostatnia szansa na
rozmowy przy stole. Organizacja
zwi¹zkowa postêpuje w duchu dialo-
gu i wykazuje dobr¹ wolê, ale praco-
dawca tê dobr¹ wolê depcze - mówi
Gra¿yna Wyczyñska.

Agnieszka Konieczny

Zwi¹zkowcy

w Sejmie
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Józefa Warchola - przewodni-
cz¹ca „Solidarnoœci"” w Urzê-
dzie Skarbowym w Rudzie Œl¹-
skiej, od marca kieruje Miêdzy-
regionaln¹ Sekcj¹ NSZZ „S”
Pracowników Skarbowych.

- Pozyskiwanie cz³onków i zawi¹-
zywanie nowych komisji to najwa¿-
niejsze zadania dla Sekcji - mówi
Józefa Warchola i podkreœla, ¿e
struktura dzia³a na terenie Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego i Regionu
Czêstochowa. - Sekcja powsta³a po
to, by zwi¹zkowy i pracownicy skar-
bówki mogli wymieniaæ siê do-
œwiadczeniami w rozwi¹zywaniu
problemów, które s¹ w tych instytu-
cjach podobne.

Pani Józefa dodaje, ¿e jedn¹ z naj-
pilniejszych spraw jest równie¿

zmiana lokalu w Czêstocho-
wie - Obecny budynek nie
nadaje siê do pracy i po-
winien zostaæ jak najszyb-
ciej zamkniêty - mówi
przewodnicz¹ca.

W urzêdach
skarbowych od
d³u¿szego czasu
panuje napiêta at-
mosfera. Pracow-
nicy domagaj¹ siê
m. in. podwy¿ek
wynagrodzeñ,
odci¹¿enia oraz
wskazuj¹ na zbyt
wysokie podatki i
niespójne prawo.
Akcja protesta-
cyjna zosta³a jed-
nak zawieszona,

Prawdopodobnie w poniedzia³ek
21 kwietnia pracownicy Poczty
Polskiej rozpoczn¹ strajk bezter-
minowy.

Od kilku miesiêcy na Poczcie Polskiej
trwaj¹ negocjacje. Najwa¿niejszym po-
stulatem s¹ podwy¿ki p³ac - 700 z³ brut-
to. Zwi¹zkowcy s¹ te¿ przeciwni projek-
towi komercjalizacji Poczty Polskiej,
jako próbê partyjnego przejêcia maj¹tku
Poczty. - Mamy jeszcze spotkania, które
mog¹ zmieniæ nasze decyzje, ale pracow-

Wspólnie rozwi¹zuj¹ problemy

„Solidarnoœæ” bêdziñskiej Fa-
bryki Przewodów Energetycz-
nych wesz³a w spór zbiorowy
z pracodawc¹.

Zwi¹zkowcy ¿¹daj¹ przywrócenia
wynegocjowanej w lutym z poprzed-
nim pracodawc¹ comiesiêcznej pre-
mii dla za³ogi w wys. 25 proc. wyna-
grodzenia zasadniczego. Zagrozili
podjêciem akcji strajkowej w przy-
padku niespe³nienia ich ¿¹dania. Za-
rz¹d FPE utrzymuje, ¿e premia nie
mo¿e zostaæ wyp³acona "z powodu
straty na dzia³alnoœci zak³adu".

W lutym w sk³ad rady nadzorczej
Fabryki Przewodów Energetycznych
w Bêdzinie powo³any zosta³ by³y pre-
zes spó³ki, któremu zak³adowa "So-
lidarnoœæ" zarzuca liczne nieprawi-
d³owoœci w siedmioletnim zarz¹dza-
niu zak³adem i brak nadzoru nad mie-
niem FPE. Ju¿ na pierwszym posie-
dzeniu z udzia³em Andrzeja Troja-

nowicza, rada odwo³a³a prezesa Zbi-

gniewa Przedpe³skiego i powierzy-
³a obowi¹zki pe³nienia funkcji zarz¹-
dzaj¹cego zak³adem jego poprzedni-
kowi. Zwi¹zkowcy "S" podejrzewa-
li, ¿e te dzia³ania przygotowywane
by³y od d³u¿szego czasu. Ich zdaniem,
powrót by³ego prezesa do firmy ma
s³u¿yæ zatuszowaniu pope³nionych
przez niego uchybieñ. W tej sprawie
interweniowali u pos³anki PiS Ewy

Malik, wchodz¹cej w sk³ad sejmo-
wej komisji Skarbu Pañstwa, która
zwróci³a siê z pismem do ministra
skarbu o sprawdzenie zarzutów sta-
wianych prezesowi przez "S".

- Pierwszym dzia³aniem prezesa
by³o naruszenie porozumienia w
sprawie przyrostu przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia - mówi
przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Henryk Suchaczewski. PóŸniej po-
informowa³ nas, ¿e negocjacje z za-
rz¹dem mo¿emy prowadziæ wy³¹cz-
nie w formie pisemnej. Po spotka-
niu u prezesa z kierownikami po-
szczególnych dzia³ów i przedstawi-
cielami organizacji zwi¹zkowych
otrzymaliœmy od niego pismo, w któ-
rym poinformowa³, ¿e w zwi¹zku z
panuj¹cym chaosem odst¹pi³ od spo-
rz¹dzenia protoko³u ze spotkania i
zaproponowa³ nam pisanie we-
wnêtrznych notatek b¹dŸ protoko-
³ów. Teraz czekamy na kontrolê PIP
w zak³adzie, a 16 kwietnia podejmie-
my decyzjê o ewentualnej formie
protestu.

"S" ma równie¿ w¹tpliwoœci do-
tycz¹ce obsadzania na powa¿nych
stanowiskach w FPE ludzi nie ma-
j¹cych wy¿szego wykszta³cenia.
Dlatego zwi¹zkowcy zwrócili siê do
zarz¹du z pismem, by wyjaœni³ zna-
czenie s³ów "wy¿sze wykszta³cenie
kierunkowe". Takie okreœlenie zapi-
sane jest w taryfikatorze dla pracow-
ników zatrudnionych na stanowi-
skach nierobotniczych w uk³adzie
zbiorowym pracy. W odpowiedzi
zarz¹d poinformowa³, ¿e "nie jest
doradc¹ w t³umaczeniu zwi¹zkom
zawodowym znajomoœci s³ów jêzy-
ka polskiego"...

Beata Gajdziszewska

ze wzglêdu na tocz¹ce siê w
Warszawie rozmowy z
przedstawicielami mini-
sterstwa.
- Trudno jeszcze powie-

dzieæ, jaki bêdzie ich rezul-
tat, ale na razie zmie-
rzaj¹ w dobrym kie-
runku - mówi pani
Józefa. Jej zdaniem,
zwi¹zki dzia³aj¹ce w
skarbówce nie mog¹
byæ "si³owe". - Mu-
simy szukaæ innych
metod do pokony-
wania problemów.
Ministerstwo nie
przyzwyczai³o siê do
wspó³pracy z organi-
zacjami zwi¹zkowy-
mi. W tym resorcie

cz³owiek siê nie liczy³, wszystkie
rozporz¹dzenia zawsze sz³y z góry
przekonanej o swojej nieomylnoœci
- dodaje przewodnicz¹ca. - Tymcza-
sem pracownicy skarbówki to lu-
dzie œwiadomi spo³ecznie, wy-
kszta³ceni i doœwiadczeni.

Obecnie w urzêdach skarbowych

nicy s¹ bardzo zdeterminowani - mówi
Bogumi³ Nowicki, przewodnicz¹cy "S"
w Poczcie Polskiej.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ
"Solidarnoœæ" decyzjê podjê³a 27 mar-
ca. Og³oszono j¹ dopiero 14 kwietnia,
poniewa¿ jak relacjonuje Bogumi³ No-
wicki, zwi¹zkowcy uznali, ¿e tocz¹ siê
rozmowy i trzeba poczekaæ na ich rezul-
taty. Byæ mo¿e jednak do strajku nie doj-
dzie, jeœli w trwaj¹cych w tym tygodniu
negocjacjach stronom uda siê uzyskaæ
porozumienie.      Dzia³ Informacji KK

8 kwietnia rada nadzorcza Agen-
cji Inicjatyw Gospodarczych, któ-
ra zarz¹dza Parkiem Wodnym w
Tarnowskich Górach, odwo³a³a
cz³onka zarz¹du Wojciecha Gier-
giela zwi¹zanego z "Solidarno-
œci¹".

Zwi¹zkowy "S" uznali decyzjê rady
za skandaliczn¹ i wznowili protest prze-
ciwko dzia³aniom pracodawcy wymie-
rzonym w Zwi¹zek. 14 kwietnia o 6. rano
ratownicy wziêli urlopy na ¿¹danie i
przez ponad godzinê Park by³ zamkniê-
ty. Prezes w poœpiechu sprowadzi³ ratow-
ników spoza Tarnowskich Gór i naprêd-
ce zatrudni³ ich na 10 dni. Na jego pole-
cenie z aquaparku ochroniarze wypro-
wadzili przewodnicz¹cego "S" Leszka

G³ogusza. Jednoczeœnie zablokowana
zosta³a jego karta magnetyczna. W go-

dzinach po³udniowych z interwencj¹ do
Parku przybyli zwi¹zkowcy "S" z cz³on-
kiem Prezydium ZR Miros³awem Tru-

chanem. Prezes najpierw zaprzeczy³, ¿e
podj¹³ bezprawne dzia³ania wobec prze-
wodnicz¹cego "S", a póŸniej zdecydo-
wa³ o odblokowaniu jego karty magne-
tycznej. W tym samym czasie trwa³o
posiedzenie rady nadzorczej AIG, ale
wci¹¿ nie ma szans na spe³nienie najwa¿-
niejszego postulatu "Solidarnoœci", jakim
jest odwo³anie prezesa Romana Utrac-

kiego. "S" zarzuca prezesowi szykano-
wanie cz³onków Zwi¹zku i niew³aœci-
we zachowania wzglêdem zatrudnio-
nych w instytucji pracowników. Zwi¹z-
kowcy podkreœlaj¹, ¿e to w³aœnie prezes
Giergiel skutecznie przeciwstawia³ siê
ekstrawaganckim pomys³om Romana
Utrackiego, które mog³y doprowadziæ
Park do upad³oœci.                       Red.

Nowe rz¹dy

„starego” prezesa

- Najpilniejsze zadania dla
Sekcji to pozyskiwanie
cz³onków, zawi¹zywani

nowych komisji i rozwi¹za-
nie problemu lokalowego w

Czêstochowie - mówi
Józefa Warchola

Józefa Warcho³a na stanowi-
sku przewodnicz¹cej Miêdzyre-
gionalnej Sekcji NSZZ "S" Pra-
cowników Skarbowych zast¹pi-
³a Tatianê Pawlik z jaworznic-
kiego Urzêdu Skarbowego, któ-
ra awansowa³a i zosta³a zastêpc¹
naczelnika tej instytucji.

- Tatiana wci¹¿ jest aktywnym
cz³onkiem Zwi¹zku. Mamy na-
dziejê, ¿e nadal bêdzie nam po-
maga³a i ¿e swoje pogl¹dy wpro-
wadzi w ¿ycie - tak o swojej po-
przedniczce mówi pani Józefa.

trwa wartoœciowanie pracy, ale
zwi¹zkowcy krytykuj¹ sposób jego
przeprowadzania. - Ta metoda opra-
cowana zosta³a dla s³u¿b cywilnych
m.in. urzêdów wojewódzkich -
mówi przewodnicz¹ca. - Bardzo
chcemy, ¿eby nasze stanowiska zo-
sta³y zwartoœciowane, ale mamy
XXI wiek i powinno siê to odbyæ
wed³ug najnowszych sposobów.
Nie zgadzamy siê z narzucon¹ nam
metod¹, ale nie mamy wyboru.

Pani  Józefa jest pewna, ¿e war-
toœciowanie poka¿e, jak du¿o pra-
cownicy skarbówki maj¹ obowi¹z-
ków, i jak bardzo s¹ one rozdrob-
nione.

- W ci¹gu dnia wykonujemy na-
wet 30 ró¿nych, niezwi¹zanych ze
sob¹ czynnoœci - podkreœla Józefa
Warchola.

Agnieszka Konieczny

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 up³yn¹³
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”

W aquaparku znów gor¹co

Od poniedzia³ku strajk

na poczcie?
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- S¹d a¿ przebiera³ nogami, by
mnie skazaæ - komentuje
pierwsz¹ rozprawê przed kato-
wickim S¹dem Okrêgowym
Adam Giera.

By³y wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" jest oskar-
¿ony o zak³ócanie porz¹dku i utrud-
nianie czynnoœci policji podczas og³a-

szania wyroku skazuj¹cego zomow-
ców za pacyfikacjê KWK "Wujek" w
maju zesz³ego roku. Adam Giera zo-
sta³ wówczas usuniêty z budynku s¹du.

- To by³y bezpodstawne szykany

Zwi¹zkowcy „Solidarnoœci” z
Zak³adu Gospodarki Mieszka-
niowej (ZGM) w Zawierciu wy-
brali nowe w³adze swojej orga-
nizacji zak³adowej.

Jej dotychczasowy przewodnicz¹cy
Jacek H¹c zmienia bowiem pracê. Na
zakoñczenie swojej aktywnoœci zwi¹z-
kowej wszed³ on w sk³ad komisji skru-
tacyjnej podczas wyboru swojego na-
stêpcy. Now¹ przewodnicz¹c¹ "S" w
zawierciañskiej "mieszkaniówce" zo-
sta³a Janina Ga³ka, a w sk³ad licz¹cej
piêæ osób komisji zak³adowej uzupe³-
nili: Maciej Nowak i Marcin Nowak.

- Nie ma tu mowy o rodzinnym lob-
by. Zbie¿noœæ nazwisk jest przypad-
kowa - wyjaœnia Janina Ga³ka.

Nie mieli oni zreszt¹ konkurencji i
dostali niemal pe³ne poparcie zebra-
nych. W obu wypadkach do kompletu
zabrak³o jednego g³osu.

Licz¹ca kilkanaœcie osób organiza-
cja "S" ZGM nie mo¿e narzekaæ na
brak pracy. Do najpilniejszych zadañ
nowej przewodnicz¹cej bêdzie nale¿a-
³o przygotowanie i wynegocjowanie
zmian w regulaminach: pracy, wyna-
gradzania oraz funduszu œwiadczeñ
socjalnych.

- Obecnie ZGM nie p³aci np. za dy-
¿ury domowe pracowników odpowie-

dzialnych za usuwanie awarii, choæ
wymaga od nich pozostawania w go-
towoœci do œwiadczenia pracy. Takie
praktyki s¹ niezgodne z prawem -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" w Zawierciu. - Problemem
wymagaj¹cym pilnego rozwi¹zania
jest równie¿ ustabilizowanie za³ogi,
gdy¿ niemal co tydzieñ wymówienia
sk³adaj¹ kolejni fachowcy.

Zmiany w zawierciañskim ZGM
Chodzi przede wszystkim o hydrau-

lików, elektryków, œlusarzy czy deka-

rzy, którzy w tej chwili doœæ ³atwo znaj-
duj¹ zatrudnienie za wy¿sze stawki, ni¿
oferowane przez "mieszkaniówkê".
Brak fachowców zagra¿a natomiast
zarówno czêsto leciwym budynkom
ZGM, jak i ich lokatorom. Jednocze-
œnie specyfika zak³adu maj¹cego pra-
cowników rozrzuconych po ca³ym
mieœcie sprawia, ¿e czêsto problemem
jest nawet zorganizowanie szybkiego
zebrania.                                  (zaw)

Janina Ga³ka (w œrodku) i nowi cz³onkowie komisji
zak³adowej „S” ZGM oraz ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy

Jacek H¹c (z lewej) i Ma³gorzata Benc tuz po og³oszeniu
wyników wyborów

Zak³óca³ porz¹dek?

- Z³amano moje prawa, bêdê dochodzi³ sprawiedliwoœci -
zapowiada Adam Giera

Nowelizacji ustawy o informo-
waniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji po-
œwiêcone by³o spotkanie zorga-
nizowane przez wicemarsza³ka
Senatu RP Zbigniewa Roma-
szewskiego i Instytut Spraw
Obywatelskich.

Do udzia³u w nim zaproszeni zosta-
li przedstawiciele rad pracowników i
zwi¹zków zawodowych z ca³ej Pol-
ski, wœród których przewa¿ali cz³on-
kowie "Solidarnoœci".

Inspiracj¹ do zorganizowania spo-

tkania by³y wyniki ankiet przeprowa-
dzonych wœród reprezentantów rad
pracowników przez Instytut Spraw
Obywatelskich, które niezbicie do-
wodz¹, ¿e obecne regulacje ustawo-
we nie tylko nie daj¹ radom mo¿liwo-
œci realnego wp³ywu na funkcjonowa-
nie przedsiêbiorstwa, ale czêsto nie
gwarantuj¹ nawet przewidzianego w
unijnej dyrektywie dostêpu do infor-
macji. Niedoskona³e zapisy stwarzaj¹
ogromn¹ przewagê pracodawcom, co
pozostaje nie bez znaczenia dla obec-
nej kondycji rad pracowników w za-
k³adach pracy.

Nowelizacja warta d³ugiego marszu
Na bazie przeprowadzonych ankiet

zebrani wypracowali cztery prioryte-
ty w nowelizacji ustawy. Uznali, ¿e w
projekcie powinno zostaæ zapisanych
dziewiêæ mo¿liwoœci udzielania infor-
macji pisemnych dotycz¹cych dzia³al-
noœci rad pracowników. Ich zdaniem,
niezwykle wa¿ne jest przeniesienie
kosztów funkcjonowania rad na pra-
codawców i ochrona przedstawicieli
rad na czas trwania kadencji oraz rok
po jej zakoñczeniu. Priorytetow¹
spraw¹ dla strony spo³ecznej jest rów-
nie¿ zapis, ¿e spó³ki zale¿ne powinny
mieæ dostêp do informacji na temat

dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Uczest-
nicy spotkania uznali, ¿e zapisy zno-
welizowanego dokumentu nie powin-
ny ró¿niæ siê od zapisów europejskiej
ustawy o radach pracowników.

- Byliœmy zgodni, ¿e tym projektem
powinniœmy zainteresowaæ szereg
osób, które mog³yby lobbowaæ na
rzecz nowelizacji - mówi cz³onek Za-
rz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "S" El¿bieta ̄ uchowicz, bio-
r¹ca udzia³ w pracach ogólnopolskie-
go spo³ecznego zespo³u ds. noweliza-
cji ustawy. - Mam œwiadomoœæ, ¿e to
bêdzie kwestia d³ugiego marszu, ale

na pewno warto spróbowaæ. Wierzê,
¿e ustawa w nowym kszta³cie bêdzie
bardziej korzystna dla interesu pracow-
ników ni¿ pracodawców. Za koniecz-
noœæ uznaliœmy równie¿ wspó³pracê
pomiêdzy centralami zwi¹zkowymi.

Ta inicjatywa spotka³a siê z aprobat¹
wicemarsza³ka Senatu, który zobowi¹-
za³ siê do rozmowy na temat znoweli-
zowania ustawy z przewodnicz¹cym
"Solidarnoœci" Januszem Œniadkiem.
W trakcie spotkania Zbigniew Roma-
szewski przyj¹³ równie¿ przewodnic-
two nad procesem nowelizacji.

Beata Gajdziszewska

wobec mnie inspirowane przez by³e-
go zomowca - komentuje Giera tamte
wydarzenia. - Usuniêto mnie z s¹du
bezprawnie. By³em trzeŸwy, nieuzbro-
jony. Z³amano moje prawa, dlatego
bêdê dochodzi³ sprawiedliwoœci.

Poniedzia³kowa rozprawa by³a kil-
kakrotnie przerywana z powodów pro-
ceduralnych. Kolejna odbêdzie siê 24
kwietnia. - S¹d a¿ przebiera³ nogami,

by mnie skazaæ. Dlatego prawdopo-
dobnie skorzystam z adwokata. Jeœli
bêdzie potrzeba, odwo³am siê do Try-
buna³u w Strasburgu - zapowiada
Adam Giera.                                wg
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Szef Œl¹sko-D¹browskiej „So-
lidarnoœci” Piotr Duda zosta³
laureatem Z³otego Medalu
imienia Jana Kiliñskiego „Za
Zas³ugi dla Rzemios³a Polskie-
go”. Wyró¿nienie przyzna³ mu
w pi¹tek Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego.

Ustanowiony w 1978 roku Me-
dal przyznawany jest rzemieœlni-
kom i pracownikom rzemios³a, a

tak¿e dzia³aczom politycznym,
gospodarczym, spo³ecznym i na-

ukowym za szczególne zas³ugi dla
rozwoju rzemios³a. O jego przy-
znanie Piotrowi Dudzie wyst¹pi³a
Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i
Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Ka-
towicach.

Uzasadniaj¹c to wyró¿nienie
dyrektor Izby Micha³ Wójcik
przypomnia³ podczas Wielkiej Gali
Rzemios³a 2008, ¿e Piotr Duda by³

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!

jednym z inicjatorów projektu
Pierwsza Szychta, który Izba reali-

zowa³a wspólnie z "Soli-
darnoœci¹". - Mogliœmy na
niego liczyæ równie¿ pod-
czas obrad Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego. Zawsze by³ zwolen-
nikiem dialogu z partnera-
mi spo³ecznymi - podkre-
œla³ Micha³ Wójcik.

- Pracodawcy i zwi¹z-
kowcy musz¹ byæ partne-
rami, s¹ na siebie skazani.
I chocia¿ u was prawdo-
podobnie nigdy nie po-
wstan¹ zwi¹zki zawodo-
we, bo s¹ to bardzo ma³e
firmy, to wiem, ¿e wasi
ludzie maj¹ umowy o pra-
ce, a ich prawa pracowni-
cze s¹ szanowane - mówi³
do rzemieœlników Piotr
Duda. Jak powiedzia³, tê
nagrodê traktuje jako wy-
ró¿nienie dla ca³ej Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarno-
œci".

Podczas Wielkiej Gali 2008 wrê-
czono równie¿ tytu³y Firmy z Ja-
koœci¹ oraz Firmy z Przysz³oœci¹.
Najbardziej presti¿owa statuetka -
Rzemieœlnik Roku - trafi³a do r¹k
Zbigniewa Kierata, przedsiêbior-
cy z bran¿y motoryzacyjnej z Ty-
chów.

Wojciech Gumu³ka

Za zas³ugi dla rzemios³a

- To wyró¿nienie dla ca³ej Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci” - mówi³

Piotr Duda odbieraj¹c Medal

Jan Kiliñski (1760-1819). Z za-
wodu mistrz szewski. W 1791

wybrany rad-
nym warszaw-
skim. Od 1793
przygotowy-
wa³, a nastêp-
nie bra³ udzia³
w Powstaniu
Koœciuszkow-

skim, w czasie którego zosta³
mianowany pu³kownikiem i
upowa¿niony do dowodzenia
pu³kiem piechoty. Po upadku
powstania uciek³ do Poznania,
gdzie zosta³ aresztowany przez
Prusaków i wydany Rosji. W
grudniu 1794 zes³any do twier-
dzy pietropaw³owskiej w Pe-
tersburgu, zwolniony z wiêzie-
nia pod koniec 1796. Zamiesz-
ka³ w Wilnie, nastêpnie w War-
szawie. Autor Pamiêtników.

Reklama p³atna

Wiêkszoœæ zwolnionych pra-
cowników ze spó³ek grupy
Maspex - producenta napoju
Kubuœ - przywrócono do pra-
cy. Trwa tam teraz kontrola
Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Podczas zesz³otygodniowych
spotkañ przedstawicieli Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiej "S",
za³o¿ycieli "Solidarnoœci" w spó³-
kach Ekoland i Polska ¯ywnoœæ
oraz kierownictwa tych firm pod-
jêto uzgodnienia, które daj¹ szan-
se na zakoñczenie konfliktu. Zarz¹-
dy spó³ek zapewni³y o swej goto-
woœci do wspó³pracy z zak³adow¹
"Solidarnoœci¹" - jej za³o¿yciele
wrócili ju¿ do pracy bez obaw o
zwolnienie. Pracodawcy zobowi¹-
zali siê te¿ do wycofania zwolnieñ
dla cz³onków rodzin zwi¹zkow-
ców. 4 zwolnionych pracowników
zdecydowa³o, ¿e ze wzglêdu na
sposób, w jaki ich potraktowano,
nie wróc¹ do pracy do dotychcza-
sowych firm.

Zgodnie z przyjêtym przez za-
rz¹dy spó³ek komunikatem przed-
stawi¹ one zwi¹zkowcom "plany
dotycz¹ce dalszej restrukturyzacji
zak³adu. Obie strony do³o¿¹ starañ,

aby wspó³praca uk³ada³a siê do-
brze". Zarz¹dy zadeklarowa³y rów-
nie¿ "wolê wspó³pracy poprzez
konstruktywn¹ i merytoryczn¹ roz-
mowê".

Od wtorku 15 kwietnia w Eko-
landzie i Polskiej ̄ ywnoœci prowa-
dzona jest kontrola Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Zawnioskowa³a o
ni¹ Œl¹sko-D¹browska "S". -
Sprawdzana jest prawid³owoœæ
umów o pracê i wynagrodzeñ za
nadgodziny, prawid³owoœæ nie-
utworzenia Rady Pracowników i
nieutworzenia w 2008 roku Zak³a-

dowych Funduszów Œwiadczeñ
Socjalnych, a tak¿e legalnoœæ wy-
boru i dzia³ania osób podpisuj¹-
cych siê pod porozumieniami jako
przedstawiciele pracowników -
mówi wiceprzewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Bogdan Biœ. - Wyst¹piliœmy rów-
nie¿ do G³ównej Inspektor Pracy z
wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie w pozo-
sta³ych spó³kach Grupy Maspex
Wadowice. Trzeba sprawdziæ rów-
nie¿ tam, czy nie jest ³amane pra-
wo pracy.                                   wg

Kubuœ pod lup¹

Inspekcji


