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W numerze:

Po raz kolejny Œl¹sk okry³ siê ¿a³obnym kirem. 4 czerwca w jastrzêbskiej
kopalni „Borynia” dosz³o do wybuchu metanu, w wyniku którego na miej-
scu zginê³o czterech górników. Pi¹ta ofiara tragedii zmar³a w szpitalu 7
czerwca. W œl¹skich szpitalach przebywa kilkunastu rannych górników.
Stan szeœciu z nich lekarze okreœlaj¹ jako bardzo ciê¿ki. Pod „Boryni¹”
codziennie zapalane s¹ nowe znicze.

£zy nad „Boryni¹”
Nie chcemy
takiej prywatyzacji

W ogólnopolskiej
manifestacji „So-
lidarnoœci” w
obronie praw pra-
cowników zwal-
nianych z czêsto-
chowskich szpi-
tali wziê³o udzia³
ponad 3 tys. de-
m o n s t r a n t ó w.

S³u¿bê zdrowia wsparli zwi¹zkowcy z
innych bran¿ i zak³adów m.in. górnicy,
hutnicy i pracownicy handlu.

Czytaj na stronie 3

Dla niektórych
jest ca³ym œwiatem
Jan Jelonek, przewodnicz¹cy „Solidar-
noœci” w Hucie Cynku „Miasteczko Œl¹-
skie”, zosta³ uhonorowany Medalem
Serdecznych, przyznawanym corocznie

przez Stowarzyszenie Serdeczni z Tar-
nowskich Gór, którego celem jest przy-
wracanie uœmiechu w oczach dzieci nie-
pe³nosprawnych.

Czytaj na stronie 4

Marek Frelich
przywrócony do pracy
Marek Frelich przewodnicz¹cy „Solidar-

noœci” w Przed-
siêbiorstwie Wo-
doci¹gów i Kana-
lizacji w Rybniku
decyzj¹ s¹du zo-
sta³ przywrócony
do pracy.
Rybnicki S¹d
Pracy stwierdzi³,
¿e przewodnicz¹-

cy zwolniony zosta³ niezgodnie z pra-
wem. Nie dopatrzy³ siê w jego dzia³a-
niach zagro¿enia spowodowania kata-
strofy ekologicznej i uzna³ zarzuty pra-
codawcy za bezpodstawne.

Czytaj na stronie 7
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

BRATA

Koledze Andrzejowi Kampie
z Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych

oraz Wspó³pracy Zagranicznej
w imieniu kole¿anek i kolegów

z Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

sk³ada

przewodnicz¹cy
Piotr Duda

BT Katowice
3 czerwca w Domu Pomocy Spo-

³ecznej "Przystañ" w Katowicach
odby³y siê wybory do nowopow-
sta³ej Komisji Zak³adowej. Prze-
wodnicz¹ "Solidarnoœci" zosta³a
Barbara Œwierk.

Natomiast 6 czerwca swoje w³a-
dze wybrali zwi¹zkowcy "S" w S¹-
dzie Rejonowym w Mys³owicach.
W sk³adzie KZ znaleŸli siê Joan-
na Rajnoga, Agnieszka Lebioda,
Karol Majewski, Monika Kielan
i £ukasz Filipczak, a przewodni-
cz¹c¹ zosta³a Katarzyna Szywa-
³a.

BT Gliwice
W gliwickich zak³adach zbroje-

niowych "Bumar-£abêdy" od mie-
si¹ca funkcjonuje nowy zarz¹d, z
którym organizacje zwi¹zkowe ju¿
rozpoczê³y negocjacje.

- W dwóch spó³kach negocjuje-
my podwy¿ki p³ac, w jednej nowy
Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy
- informuje przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "S" Zdzis³aw Goliszewski.

BT Zabrze
W maju odby³y siê wybory

w³adz Zwi¹zku w dwóch zabrzañ-
skich Tymczasowych Komisjach
Zak³adowych: ¯³obku Miejskim i
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przewodnicz¹c¹ "S" w ¯³obku
Miejskim zosta³a El¿bieta Choj-
nacka. W sk³ad KZ wesz³y Ma³-
gorzata Sikora i Wioletta Jab³oñ-
ska.

Natomiast TKZ NSZZ "S" Miej-
skiej Biblioteki Publicznej pokie-

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu tragicznej œmierci w katastrofie w KWK "Borynia"

Kolegi

ANDRZEJA M¥CZYÑSKIEGO
Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej

NSZZ "Solidarnoœæ" Zak³adu Odmetanowania Kopalñ

Rodzinie i Bliskim
sk³ada

w imieniu pogr¹¿onych w smutku cz³onków Komisji
przewodnicz¹cy

Miros³aw Janiszewski

Rodzinom i Bliskim

OFIAR
wypadku w kopalni "Borynia" w Jastrzêbiu Zdroju

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia i ¿alu

sk³ada

Bo¿ena Borys-Szopa
G³ówny Inspektor Pracy

700...
... euro oferowa³y w niedzielê koniki za bilety na mecz Polski z Niem-

cami.
Na oko³o kilometrowej, w¹skiej alejce prowadz¹cej do stadionu Wo-

erthersee w Klagenfurcie wielokrotnie mo¿na by³o us³yszeæ zwroty wy-
powiadane po niemiecku lub angielsku: "kupiê bilet", "bilet potrzeb-
ny". W powszechnej sprzeda¿y przez internet bilety na wszystkie me-
cze fazy grupowej Euro 2008 kosztowa³y od 45 do 110 euro.

4 czerwca (Wroc³aw). Zmar³a
Agata Mróz, jedna z najlep-
szych polskich siatkarek. Dwu-

krotna z³ota
medalistka
Mistrzostw
Europy. Od
17 roku
¿ycia wal-
czy³a z bia-
³aczk¹. Jej

organizm nie zwalczy³ infekcji
po przeszczepie szpiku kostne-
go. Pogrzeb Agaty Mróz odby³
siê 9 czerwca w Tarnowie. Po-
¿egnali j¹ rodzina, przyjaciele,
t³umy kibiców i mieszkañców
miasta.

***
7 czerwca (Hel) O koordynacji
wspólnej polityki Polski i S³o-
wacji w ramach Unii Europej-
skiej rozmawiali w oœrodku pre-
zydenckim na Helu prezydenci
obu pañstw Lech Kaczyñski i
Ivan Gaszparovicz. Jak poin-
formowa³ zastêpca dyrektora
Biura Spraw Zagranicznych
Kancelarii Prezydenta Marcin
Roszkowski, podczas rozmowy
w cztery oczy obaj prezydenci
poruszali równie¿ m.in. temat
bezpieczeñstwa energetycznego
w Unii Europejskiej. W trakcie
wizyty w Polsce prezydent S³o-
wacji z³o¿y³ kwiaty pod Pomni-
kiem Poleg³ych Stoczniowców
i zwiedzi³ wystawê "Drogi do
wolnoœci", poœwiêcon¹ g³ównie
powstaniu "Solidarnoœci".

***
8 czerwca. W koœcio³ach ca³ej
Polski odczytywany by³ specjal-
ny apel duszpasterzy sportow-
ców o godne zachowanie na sta-
dionach i w miastach podczas
Euro 2008. Koœció³ Katolicki
chce wykorzystaæ Euro 2008 do
g³oszenia Ewangelii. Jest to
pierwsze tego typu przedsiê-
wziêcie podczas tak du¿ej im-
prezy.
Przy stadionach w Austrii i
Szwajcarii stanê³o kilkadziesi¹t
namiotów, w których przed me-
czami odbywaæ siê bêd¹ nabo-
¿eñstwa dla kibiców. Powsta³y
te¿ specjalne "oazy pokoju",
gdzie na tak zwanych œcianach
p³aczu kibice bêd¹ mogli przed
meczami wpisywaæ swoje mo-
dlitwy, a po meczach daæ upust
swej frustracji. Do Austrii i
Szwajcarii wybra³a siê du¿a
grupa ksiê¿y z Polski, by pomóc
miejscowym kap³anom, ale te¿
zbieraæ doœwiadczenia przed or-
ganizowanymi w Polsce ju¿ za
cztery lata kolejnymi Mistrzo-
stwami Europy.

***
8 czerwca (Austria). Po meczu
Polska-Niemcy dosz³o do staraæ
kibiców obu dru¿yn w centrum
Klagenfurtu. Niemieccy kibice
przed i w trakcie meczu wykrzy-
kiwali antypolskie, nazistow-
skie has³a. Pseudokibice rzuca-
li w siebie puszkami po piwach
i plastikowymi kuflami. Do ak-
cji wkroczy³a austriacka policja
i zatrzyma³a oko³o sto osób.

Sprostowanie
Do poprzedniego numeru TŒD wkrad³ siê b³¹d. Dyrektor naczelny

koncernu Axeon nazywa siê Hamish Grant. Za pomy³kê Pana Dyrek-
tora przepraszamy.

Redakcja TŒD

70 pracowników Wojewódzkie-
go Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku, naj-
wiêkszej tego typy placówki na
Œl¹sku, do koñca roku straci pra-
cê. Ruszy³a restrukturyzacja za-
trudnienia, bêd¹ca czêœci¹ planu
naprawczego szpitala, którego
d³ugi siêgaj¹ 3 mln z³.

- Nie staæ nas na to, aby p³aciæ
za picie kawy w pracy. Mamy za
du¿o pracowników - mówi bez
ogródek Bogus³aw Zagrodnik,
dyrektor placówki, w której za-
trudnionych jest 800 osób.

Zwi¹zki zawodowe zarzucaj¹
Zagrodnikowi, ¿e nie konsultowa³
z nimi swojej decyzji.

- Nie wiemy, na jakiej podsta-
wie stworzono listy osób do zwol-
nienia. Nie wiemy nawet, kto na
nich jest - grzmi Henryk Dydu³a
z "Solidarnoœci".

Zagrodnik zapewnia, ¿e wszyst-
ko bêdzie zgodnie z prawem.- Na
piêæ dni przed wrêczeniem wypo-
wiedzenia pracownikowi, infor-
muje siê o tym zwi¹zki zawodo-
we. Nikt nie zostanie zaskoczony
w ostatniej chwili - mówi szef ryb-
nickiego szpitala.

Wrêczanie wypowiedzeñ ju¿ siê
rozpoczê³o. Na pierwszy ogieñ po-
szli pracownicy administracji i re-
jestratorki. Dyrekcja przygotowa³a
piêtnaœcie wypowiedzeñ. Wrêczo-
no tylko piêæ, bo przewidziani do
zwolnienia pracownicy administra-
cji poszli na zwolnienia lekarskie.

- Mnie na z³oœæ nie zrobili, ale
udowodnili, ¿e bez nich szpital
mo¿e normalnie funkcjonowaæ i
takim zachowaniem potwierdzaj¹
tylko s³usznoœæ mojej decyzji -
mówi Bogus³aw Zagrodnik.

Zagro¿eni zwolnieniami s¹ te¿
pracownicy pralni, czêœæ portie-
rów i recepcjonistek.

- Dyrektor zafundowa³ nam ro-
syjsk¹ ruletkê - mówi¹ pracowni-
cy. Zwi¹zkowcy przyznaj¹, ¿e
oszczêdnoœci w lecznicy trzeba
szukaæ, ale "delikatniej".

- Mamy pomys³y. Jeden z nich
to zatrudnienie niektórych pra-
cowników na pó³ etatu, a nie jak
dot¹d na ca³y i przesuniêcia na sta-
nowiska zwolnione przez emery-
tów - mówi Miko³aj Stawowski,
przewodnicz¹cy OZZ Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych w rybnickiej lecz-
nicy.

Szpital zyska na zwolnieniu 70
pracowników ponad 200 tys. z³
miesiêcznie. Rocznie oszczêdno-
œci maj¹ siêgn¹æ nawet 2,4 mln z³.
Bogus³aw Zagrodnik uspokaja, ¿e
zwolnienia nie dotkn¹ bia³ego per-
sonelu, którego w szpitalu braku-
je.

Oprócz restrukturyzacji zatrud-
nienia, w ramach planu napraw-
czego, zostan¹ po³¹czone niektó-
re oddzia³y. Powstanie zak³ad
opiekuñczo-leczniczy. Pobyt pa-
cjentów bêdzie w nim czêœciowo
p³atny.

Ruszy³y zwolnienia,

ludzie z listy choruj¹
(Dziennik Zachodni, Tomasz Siemieniec, 9 czerwca 2008 r.)

ruje Krystyna Suchanek. Henry-
ka Sikora i Dorota Ciepliñska
wybrane zosta³y do Komisji Zak³a-
dowej.

BT Zawiercie
W najbli¿szy weekend zatrud-

nieni w siewierskim Air Products
bawiæ siê bêd¹ podczas Dnia Pra-
cownika na festynie rodzinnym
organizowanym przez zwi¹zki za-
wodowe. Czeka na nich program
estradowy, którego gwiazd¹ bêdzie
Mona Lisa oraz liczne konkursy.
Na atrakcje nie powinni narzekaæ
tak¿e najm³odsi, którzy od rana
bêd¹ mogli m.in. szturmowaæ dmu-
chany zamek. Nikt nie powinien
byæ przy tym g³odny, w bogatym
menu g³ówn¹ pozycjê stanowi¹
pieczone prosiêta.

- Zamówiliœmy ich kilkanaœcie,
tak aby ka¿dy dosta³ solidn¹ por-
cjê - mówi Adam Myrta, prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" Air
Products.

Udzia³ w festynie zapowiedzia-
³o ok. 350 pracowników, czyli po-
nad po³owa wszystkich zatrudnio-
nych.

Nadplanowe kalorie uczestnicy
festynu bêd¹ mieli okazje spaliæ
graj¹c lub kibicuj¹c w pi³karskim
turnieju. Zmierz¹ siê w nim dru-
¿yny wystawione przez poszcze-
gólne oddzia³y Air Products. Mi-
strzowskiego tytu³u broni¹ futbo-
liœci z Brzegu Dolnego, ale zawod-
nicy z Siewierza zapowiadaj¹ uda-
ny rewan¿ przed w³asn¹ publicz-
noœci¹.

(zaw)
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- W³adze Czêstochowy poka-
za³y, jak w najbli¿szym czasie
mo¿e wygl¹daæ prywatyzacja
s³u¿by zdrowia - mówi Hali-
na Cierpia³, przewodnicz¹ca
Regionalnego Sekretariatu
Ochronu Zdrowia NSZZ „So-
lidarnoœæ”.

Zwi¹zkowcy s¹ przeciwni wpro-
wadzeniu ustawy o Zak³adach
Opieki Zdrowotnej. Projekt usta-
wy zak³ada obligatoryjne prze-
kszta³canie szpitali i przychodni w
spó³ki prawa handlowego i prze-
kazywanie organom za³o¿yciel-
skim, które bêd¹ mog³y zdecydo-
waæ o ich dalszym losie m.in. pry-
watyzacji.

Pod koniec maja prace nad
ustaw¹ zosta³y wstrzymane na
wniosek Jaros³awa Katulskiego,
przewodnicz¹cego sejmowej  ko-
misji zdrowia, który podkreœli³, ¿e
najpierw powinien powstaæ plan
odd³u¿enia szpitali. Zaniechania
prac nad ustaw¹ do chwili przed-
stawienia przez rz¹d opinii w spra-
wie zapowiadanych przekszta³ceñ
domaga³a siê równie¿ "Solidar-
noœæ", OPZZ i Forum Zwi¹zków
Zawodowych. Trudno siê jednak
spodziewaæ, ¿e minister zdrowia
Ewa Kopacz zrezygnuje z ustawy,
któr¹ uzna³a za kluczow¹ dla re-
formy s³u¿by zdrowia.

Równy start
Zwi¹zkowcy zgadzaj¹ siê z Ja-

ros³awem Katulskim, ¿e ustawa o
ZOZ-ach powinna byæ oparta na
odd³u¿eniu szpitali. Jednak odd³u-
¿enie to nasuwa wiele kontrower-
sji. Zdaniem zwi¹zkowców, nie-

które szpitale celowo doprowadzi-
³y do powstania gigantycznych za-
d³u¿eñ, np. poprzez inwestycje czy
podwy¿ki dla lekarzy.

- S¹ te¿ takie placówki, które sta-
ra³y siê tak gospodarowaæ œrodka-
mi, by nie generowaæ d³ugów -
mówi Joanna Lukosek, przewod-

nicz¹ca "S" przy Szpitalu Specja-
listycznym nr 2 w Bytomiu. Dla-
tego jej zdaniem placówki, które
nie s¹ zad³u¿one lub których d³ug
nie jest du¿y powinny otrzymaæ
dodatkowe œrodki, by mog³y dosto-
sowaæ siê do unijnych standardów.

- Placówki, które teraz maj¹
ogromne d³ugi, w momencie od-
d³u¿enia stan¹ siê jednostkami do-
skonale doposa¿onymi, wyremon-
towanymi i wygrywaj¹cymi prze-
targi - dodaje Joanna Lukosek i
pyta, jaki start bêd¹ mia³y te szpi-
tale, które musz¹ rozpocz¹æ inwe-

stycje. Zdaniem Ma³gorzaty Gra-
bowskiej, przewodnicz¹cej MOZ
NSZZ "S" Pracowników Ochrony
Zdrowia w Zawierciu trudno mó-
wiæ o równym starcie szpitali, bo
wiele z nich to obiekty bardzo sta-
re, wymagaj¹ce remontów i niedo-
inwestowane.

Pracownicy na bruk?
- W ustawie o ZOZ-ach musz¹

znaleŸæ siê gwarancje zatrudnienia
dla pracowników przekszta³canych
placówek - mówi Ma³gorzata Gra-
bowska. - Czy pracownicy hut lub

¯¹damy gwarancji pracowniczych

W ogólnopolskiej manifestacji
„Solidarnoœci” w obronie praw
pracowników zwalnianych z czê-
stochowskich szpitali wziê³o
udzia³ ponad 3 tys. demonstran-
tów. S³u¿bê zdrowia wsparli
zwi¹zkowcy z innych bran¿ i za-
k³adów m.in. górnicy, hutnicy i
pracownicy handlu.

- Okazuje siê, ¿e recept¹ na uzdro-
wienie s³u¿by zdrowia jest chaos -
mówi³ do protestuj¹cych zwi¹zkowców
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej

NSZZ "Solidarnoœæ", Janusz
Œniadek. - Wierzê, ¿e nie bê-
dzie spo³ecznego przyzwole-
nia na wyprowadzenie maj¹t-
ku szpitali i pozostawienie
d³ugów. Przewodnicz¹cy KK
podkreœli³, ¿e sposób prze-
kszta³cania czêstochowskich
szpitali pokazuje, jakie zagro-
¿enia stoj¹ przed ca³¹ bran¿¹
i ¿e trudno dostrzec w nich
jednolite rozwi¹zania syste-
mowe. - Na takie przekszta³-
cenia nie bêdzie zgody,
zw³aszcza gdy dotycz¹ one
tak delikatnej bran¿y, jak¹ jest
s³u¿ba zdrowia - mówi³ szef
"Solidarnoœci". Janusz Œnia-
dek doda³, ¿e Konstytucja

Ma³gorzata Grabowska
podkreœla, ¿e „Solidarnoœæ”

domaga siê gwarancji zatrud-
nienia dla pracowników

przekszta³canych placówek

- Szpitale i przychodnie,
które nie s¹ zad³u¿one,

powinny otrzymaæ dodatkowe
œrodki na doposa¿enie -
mówi Joanna Lukosek

kopalñ pozwolili wyrzuciæ siê na
bruk, gdy ich zak³ady by³y prywa-
tyzowane?

Zwi¹zkowcy przypominaj¹, ¿e
wiele szpitali funkcjonowa³o dziê-
ki wyrzeczeniom zatrudnionych w
nich pracowników, którzy niejed-
nokrotnie poœwiêcali swoje wyna-
grodzenia i premie. - Nie mo¿e tak
byæ, ¿e ci pracownicy po wejœciu
w ¿ycie ustawy o ZOZ-ach zostan¹
bez pracy - podkreœla Ma³gorzata
Grabowska.

Agnieszka Konieczny

Regionalny Sekretariat Ochro-
ny Zdrowia NSZZ "S" Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego zdecydo-
wanie sprzeciwia siê rz¹dowym
planom, które zak³adaj¹ prze-
kszta³cenie publicznych placó-
wek s³u¿by zdrowia w spó³ki pra-
wa handlowego.

W przyjêtym stanowisku
zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e pro-
jekty proponowanych ustaw nie
gwarantuj¹ ochrony stosunków
pracy pracownikom przekszta³ca-
nych placówek.

Zdaniem RSOZ, planowane
zmiany s¹ sprzeczne z art. 68
Konstytucji RP, która gwarantu-

je ka¿demu obywatelowi prawo
do ochrony zdrowia, niezale¿nie
od jego sytuacji materialnej i rów-
nego dostêpu do œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej ze œrodków pu-
blicznych.

- Wzywamy Rz¹d RP do wpro-
wadzenia takich rozwi¹zañ sys-
temowych, które zagwarantuj¹
bezpieczeñstwo zdrowotne
wszystkim obywatelom, jak rów-
nie¿ zapewni¹ zachowanie miejsc
pracy i godne wynagrodzenia pra-
cownikom ochrony zdrowia - na-
pisali zwi¹zkowcy RSOZ w przy-
jêtym stanowisku.

Projekt niezgodny z Konstytucj¹

Nie chcemy takiej prywatyzacji

gwarantuje wszystkim obywatelom jed-
nakowy dostêp do s³u¿by zdrowia. Prze-
wodnicz¹ca Krajowego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ "S" Maria
Ochman podkreœli³a, ¿e na przekszta³-
caniu czêstochowskich szpitali ucierpi¹
pacjenci i pracownicy.

„S” nie zgadza siê, by za b³êdy w
zarz¹dzaniu czêstochowskimi szpitalami

odpowiadali pracownicy i pacjenci

Nie mo¿e byæ spo³ecznej zgody
na wyprowadzanie maj¹tku szpitali

i pozostawianie d³ugów

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” nie zawiod³a. W ogólnopolskiej demonstracji
wziêli udzia³ zwi¹zkowcy ze s³u¿by zdrowia, handlu, górnicy, hutnicy

oraz przedstawiciele Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

10 czerwca og³oszony zosta³
przez Komisjê Krajow¹ Ogólno-
polskim Dniem Solidarnoœci w
obronie praw pracowników zwal-
nianych z przekszta³canych szpi-
tali w Czêstochowie. W zorgani-
zowanej w tym dniu manifestacji
wziê³o udzia³ ponad 3 tysi¹ce
cz³onków NSZZ "S" reprezentu-
j¹cych ró¿ne regiony i bran¿e.

- To pierwszy moment, gdy
zdecydowanie mówimy: Nie.
Te chmury, które siê zbieraj¹,
zbieraj¹ siê nad rz¹dem - po-
wiedzia³a Maria Ochman.

W³adze Czêstochowy zde-
cydowa³y o przekszta³ceniu
trzech szpitali i utworzeniu
jednej placówki. Pracê mo¿e
straciæ nawet 30 proc. pra-
cowników. Ci, którzy zostan¹
zatrudnieni w nowym pod-
miocie mog¹ liczyæ jedynie
na umowy o pracê na zastêp-
stwa lub umowy-zlecenia.
Zdaniem zwi¹zkowców za
b³êdy w zarz¹dzaniu czêsto-
chowskimi szpitalami, które
doprowadzi³y do ich ogrom-

nego zad³u¿enia odpowiedz¹ wszyscy
pracownicy, a redukcje etatów odczuj¹
wszystkie grupy zawodowe.

Podczas manifestacji zwi¹zkowcy
przekazali petycje na rêce m.in. prezy-
denta miasta i przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, w których domagaj¹ siê rze-
telnego poinformowania mieszkañców
Czêstochowy o przekszta³ceniach szpi-
tali, gwarancji pracowniczych i podpi-
sania Ponadzak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy.

 ak
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Jan Jelonek, przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w Hucie Cynku
„Miasteczko Œl¹skie”, zosta³
uhonorowany Medalem Ser-
decznych, przyznawanym co-
rocznie przez Stowarzyszenie
Serdeczni z Tarnowskich Gór,
którego celem jest przywraca-
nie uœmiechu w oczach dzieci
niepe³nosprawnych.

Stowarzyszenie Serdeczni obchodzi
równoczeœnie Dzieñ Matki i Dzieñ
Dziecka. Wtedy te¿ nadarza siê szcze-
gólna okazja do spotkañ podopiecz-
nych Stowarzyszenia, ich rodzin i

wszystkich, którzy ich wspieraj¹. Ka¿-
dego roku uczestniczy w nich ok. 300
osób. Te integracyjne spotkania s¹ za-
razem sposobnoœci¹ do uhonorowania
ludzi dobrej woli Medalami Serdecz-
nych. W tym roku jednym z wyró¿-
nionych by³ Jan Jelonek, zwi¹zany z
Serdecznymi od blisko 10.lat. Impre-
zie towarzyszy³o has³o: "Dla œwiata je-
steœ tylko cz³owiekiem, dla niektórych
ca³ym œwiatem".

- Nie spodziewa³em siê, ¿e prze¿yjê
tak wzruszaj¹cy moment. Sam nie
wiem, dlaczego wdepn¹³em w dzia-
³alnoœæ charytatywn¹. Prosto, po ludz-
ku powiem, ¿e mnie matka dobrze wy-

chowa³a - mówi skromnie pan Jan. -
Wraz z gronem swoich przyjació³ po-
magam wielu stowarzyszeniom i fun-
dacjom, zw³aszcza w organizacji wy-
jazdów wypoczynkowych. To jest po-
spolite ruszenie i za tê pomoc nic w
zamian nie oczekujemy.

Stowarzyszenie "Serdeczni" po-
wsta³o w lipcu 1998 roku z potrzeby i
chêci pomagania. Jego pomys³odaw-
czyni¹ i za³o¿ycielk¹ jest Gabriela
Kowalska, matka niepe³nosprawnego,
przedwczeœnie zmar³ego ch³opca.

Cz³onkami "Serdecznych" s¹ rodzice
dzieci niepe³nosprawnych. Obecnie
Stowarzyszenie liczy 200 cz³onków i
blisko140 podopiecznych.

S¹ to dzieci specjalnej troski, obar-
czone wieloma dysfunkcjami, a mimo
to radosne, uœmiechniête, pe³ne ¿ycia.

Od 8 lat Serdeczni maj¹ swój dom -
"Dom marzeñ". W nim dzieci spe³niaj¹
swoje marzenia. To tutaj w ka¿dy wto-
rek i czwartek rodzice przychodz¹ ze
swoimi milusiñskimi, po to, by sko-
rzystaæ ze œwietlicy socjoterapeutycz-
nej. Dzieci pokazuj¹, ¿e tak¿e niepe³-
nosprawni i chorzy potrafi¹ daæ coœ z
siebie innym. M.in. opiekuj¹ siê star-

szymi osobami w Domu Pomocy Spo-
³ecznej.

To jedyny taki oœrodek, gdzie dziec-
ko, które nie znajduje miejsca w przed-
szkolu, szkole lub na warsztatach te-
rapii zajêciowej mo¿e przyjœæ i zosta-
nie przyjête i otoczone specjalistyczn¹
i wielozakresow¹ opiek¹ lekarsk¹.

W 2004 roku Serdeczni powo³ali
Ogólnopolskie Centrum Dystrofii. W
tym samym roku zorganizowali I
Ogólnopolski Zjazd Chorych na Dys-
trofiê.

Od 2003 roku Stowarzyszenie or-
ganizuje mecze charytatywne na rzecz
dzieci z dystrofi¹, w których bior¹

udzia³ s³awy œwiatowego futbolu czy
boksu, m.in. pi³karze Realu Madryt i
zawodnicy graj¹cy w reprezentacji
Polski w latach 80. i 90.

Wyrazem docenienia pracy Serdecz-
nych s¹ liczne nagrody. Stowarzysze-
nie zosta³o uhonorowane m.in. wyró¿-
nieniem Instytutu Spo³eczeñstwa Oby-
watelskiego Pro Publico Bono i na-
grod¹ roku kapitu³y Optimus Homi-
num, przyznan¹ za dzia³alnoœæ huma-
nitarn¹.

Beata Gajdziszewska

Podpisaniem protoko³u roz-
bie¿noœci zakoñczy³a siê faza
rokowañ w siemianowickim
koncernie Johnson Controls
pomiêdzy zwi¹zkowcami za-
k³adowej „Solidarnoœci” a
pracodawc¹.

Pocz¹tkowo w negocjacjach "S"
domaga³a siê podwy¿ki wynagro-
dzeñ o 500 z³ miesiêcznie  dla ka¿-
dego pracownika. PóŸniej obni¿y-
³a swoje ¿¹dania do 300 z³. Dyrek-
cja zaproponowa³a wzrost p³ac w
wys. 100 z³. brutto, jako indywi-
dualne podwy¿ki przyznane po-
szczególnym pracownikom, oraz
wprowadzenie premii wydajno-
œciowej z baz¹ 200 z³. By³oby to
jednoznaczne z likwidacj¹ dotych-
czas obowi¹zuj¹cych w zak³adzie
premii: uznaniowej i jakoœciowej.

Zdaniem pracodawcy, ta propo-

zycja uwzglêdnia obecn¹ sytuacjê
i mo¿liwoœci finansowe firmy,
znacznie nadszarpniête wyp³atami
wynagrodzeñ za nadgodziny wy-
pracowane w ramach obowi¹zuj¹-
cego w koncernie czterobrygado-
wego systemu pracy.

"S" zdecydowanie nie godzi siê
na wprowadzenie premii wydajno-
œciowej, ze wzglêdu na ró¿ne cy-
kle pracy maszyn oraz ich stan
techniczny.

- Je¿eli pracownik pracuje na do-
brej maszynie, to jest w stanie wy-
robiæ nawet 400 z³ premii. Ale w
naszym zak³adzie s¹ te¿ urz¹dze-
nia tak awaryjne, ¿e zatrudnieni
przy nich pracownicy dostan¹ mi-
nimalne premie, a niektórzy bêd¹
mogli tylko pomarzyæ o dodatko-
wych pieni¹dzach, bo mamy te¿
maszyny, przy których praca nie
jest w ogóle premiowana. - mówi

- Jaki przebieg mia³ konkurs na
Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty?

Wystartowa³o w nim 6 kandydatów.
Komisja w tajnym g³osowaniu popar-
³a kandydaturê Stanis³awa Fabera sto-
sunkiem g³osów 10 do 1. Jest to oso-
ba wspierana przez obecny uk³ad rz¹-
dz¹cy.
- Jak¹ koncepcjê kierowania

œl¹sk¹ oœwiat¹ przedstawi³ zwy-
ciêzca konkursu?

W jego koncepcji zawarta by³a infor-
macja, ¿e bêdzie realizowa³ plany i
politykê Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Wskazywa³ równie¿ m.in.
na koniecznoœæ wiêkszego zaanga¿o-
wania wizytatorów i kuratorów, pod-
noszenia jakoœci kszta³cenia w pla-
cówkach oœwiatowych. Moim zda-
niem, zawartoœæ tej koncepcji by³a
bardzo ogólnikowa. Zero konkretów.
- Czy ta ma³o precyzyjna koncep-

cja nowego kuratora bêdzie mia-
³a wp³yw na przysz³¹ wspó³pracê
z oœwiatow¹ "S"?

Mam zasadê, ¿e nale¿y daæ siê wyka-
zaæ osobie dopiero obejmuj¹cej dany
urz¹d. Nie jestem nastawiony do no-
wego kuratora, ani pozytywnie, ani
negatywnie. Ma u mnie czyst¹ kartê i
mam nadziejê na jego dobr¹ wspó³-

pracê z oœwiatow¹ "S". Kuratora bê-
dziemy oceniaæ po owocach jego pra-
cy.

- Jakie nastroje wœród nauczycie-
li zapanowa³y po przeprowadzo-
nym przed dwoma tygodniami
strajku?

Obecnie s¹ niezwykle zdeterminowa-
ni. Zaczêli siê g³êboko zastanawiaæ
nad swoimi problemami i przysz³o-
œci¹, tym bardziej, ¿e Ministerstwo
Edukacji straszy destabilizacj¹ zatrud-
nienia. Je¿eli wprowadzone zostan¹
w ¿ycie plany przedstawicieli resortu
dotycz¹ce zwiêkszenia pensum, to
jednoczeœnie tysi¹ce nauczycieli stra-
ci pracê. Szacujemy, ¿e nawet 150 tys.
ludzi mo¿e znaleŸæ siê na bruku. Po
strajku równie¿ gminy robi¹ wszyst-

ko, by nauczyciele, w wyniku tego
protestu, stracili finansowo jak naj-
wiêcej. S¹ nauczyciele, których dzieñ
strajku kosztowa³ nawet po 150-200
z³.
- Ale jest ju¿ pierwszy efekt prote-

stu, bo rz¹d ju¿ zainicjowa³ cykl
rozmów z reprezentacj¹ wszyst-
kich oœwiatowych organizacji
zwi¹zkowych...

To prawda, ale ten rz¹d Ÿle postrzega
"S" i robi wszystko, ¿eby nas obraziæ
i zdyskredytowaæ. Zaproszenie na
rozmowy, maj¹ce odbyæ siê w pi¹tek,
otrzymaliœmy drog¹ faksow¹ dopie-
ro w œrodê wieczorem, czyli faktycz-
nie mogliœmy siê z nim zapoznaæ w
czwartek rano. Nie zawiera³o ¿adnej
informacji o tematyce rozmów. Uzna-
liœmy, ¿e do Warszawy pojedziemy,
by nie daæ rz¹dowi mo¿liwoœci ko-
mentowania naszej nieobecnoœci.
Ustaliliœmy, ¿e w spotkaniu bêdzie-
my uczestniczyæ w charakterze obser-
watorów. Przypomnê tylko, ¿e wcze-
œniej "S" kilkakrotnie wysy³a³a do mi-
nisterstwa pisma z ¿¹daniami konkret-
nych rozmów na konkretnie wskaza-
ne tematy. Do dziœ nie otrzymaliœmy
na nie odpowiedzi.
- Czy wrzesieñ w oœwiacie mo¿e

okazaæ siê gor¹cy?
Organizacjê wrzeœniowych protestów
uzale¿niamy od jakoœci rozmów z
rz¹dem. Je¿eli nie bêd¹ siê ró¿niæ od
dotychczasowych, to strajki w oœwia-
cie z pewnoœci¹ bêd¹ kontynuowane.
- Dziêkujê za rozmowê.

Stanis³aw Faber, dyrektor IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Bia³ej wygra³ konkurs
na stanowisko Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty.
Z Les³awem Ordonem, cz³onkiem konkursowej komisji,
przewodnicz¹cym Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oœwiaty
NSZZ „Solidarnoœæ”,  rozmawia Beata Gajdziszewska.

przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Piotr Puszkarek. - Najrozs¹d-
niejszym wyjœciem by³oby wpro-
wadzenie rotacji, ale nikt nie bê-
dzie chcia³ z lepszej maszyny
przejœæ na gorsz¹. Zamys³ wpro-
wadzenia premii wydajnoœciowej
zrodzi wœród pracowników kon-
flikty. Jesteœmy przekonani, ¿e
pracodawcy zale¿y na sk³óceniu
za³ogi.

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e
ten chory system wynagradzania
mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e lu-
dzie nie bêd¹ chcieli korzystaæ z
przys³uguj¹cych im w pracy
przerw.

"S" postanowi³a powo³aæ ko-
misjê, która na ka¿dym wydziale
zbada cykle pracy maszyn i oraz
ich stan techniczny.

Beata Gajdziszewska

Dla niektórych

jest ca³ym œwiatem

Jan Jelonek zosta³ uhonorowany Medalem Stowarzyszenia
Serdeczni, którego podopiecznymi s¹ dzieci specjalnej troski

Spotkanie integracyjne Serdecznych
uœwietni³ koncert Majki Je¿owskiej

Premia powodem konfliktów

Ogólnikowa koncepcja
nowego kuratora

Stanis³aw Faber, nowy Œl¹ski
Kurator Oœwiaty, przepracowa³ w
szkolnictwie 16 lat. Przez ostatnie
6 lat pe³ni³ funkcjê dyrektora IV
L.O im. KEN w Bielsku-Bia³ej.

Jego wybór na stanowisko kurato-
ra musi jeszcze zaakceptowaæ mi-
nister edukacji. Najprawdopodob-
niej na pocz¹tku lipca kurator-elekt
rozpocznie sprawowanie funkcji.
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Na Œl¹sku jeszcze nie obe-
sch³y ³zy po tragedii w rudz-
kiej kopalni „Halemba”, w
której ¿ycie straci³o 23. gór-
ników, a znów podziemna ka-
tastrofa w regionie poch³o-
nê³a kolejne ofiary.

4 czerwca, oko³o godz. 23., w
kopalni "Borynia" w Jastrzêbiu,
wchodz¹cej w sk³ad Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej, na poziomie 900
m pod ziemi¹, dosz³o do wybuchu
metanu.

W rejonie zagro¿enia by³o 28.
górników z kopalni "Borynia" i 4.
pracowników Zak³adu Odmetano-
wania Kopalñ. Prowadzili prace
remontowo-konserwacyjne prze-
noœnika przy jednej ze œcian, która
w chwili wybuchu nie by³a eksplo-
atowana.

Na miejscu zginê³o 4 górników,
a 19 zosta³o rannych. Trafili do
szpitali w Jastrzêbiu Zdroju, Ryb-
niku i do Centrum Leczenia Opa-
rzeñ w Siemianowicach Œl¹skich.
8 czerwca zmar³a pi¹ta ofiara ka-
tastrofy. Stan szeœciu górników le-
karze okreœlaj¹ jako bardzo ciê¿-
ki.

Najstarsza œmiertelna ofiara mia-
³a 50 lat, najm³odsza 22.

W wypadku zgin¹³ Andrzej M¹-
czyñski, wiceprzewodnicz¹cy Ko-
misji Zak³adowej NSZZ "Solidar-
noœæ" Zak³adu Odmetanowania
Kopalñ.

-Wszelkie koszty zwi¹zane z
pogrzebem naszego kolegi, pokry-
je zak³ad pracy. Chcia³em zapew-
niæ, ¿e równie¿ "S" otoczy rodzinê
zmar³ego opiek¹ finansow¹ i du-
chowym wsparciem - mówi prze-
wodnicz¹cy zwi¹zku w ZOK Mi-
ros³aw Janiszewski. - Prowadzi-

my prace w ró¿nych kopalniach.
Po katastrofie nasi cz³onkowie
wci¹¿ do nas dzwonili, pytali o

szczegó³y. Wszyscy jesteœmy za³a-
mani, jest nam ogromnie smutno.

W bardzo trudnej akcji ratowni-
czej, prowadzonej w temperaturze
33 stopni C, bra³o udzia³ 27 zastê-
pów ratowniczych z JSW i Central-
nej Stacji Ratownictwa Górnicze-
go w Bytomiu.

Nie znane s¹ przyczyny wybu-
chu. W tej czêœci kopalni nie pra-
cowa³ kombajn i nie u¿ywano œrod-
ków strza³owych. Zgodnie z rela-
cjami nadzoru JSW, metanowe
czujniki nie wskazywa³y przekro-
czonych stê¿eñ. Kilka sekund
przed tragedi¹ w powietrzu by³o
0,8 proc. metanu, równie minimal-
ny by³ poziom tlenku wêgla. Ale
tu¿ po wybuchu metanomierze
wykaza³y olbrzymie stê¿enie gazu.

"Borynia" jest kopalni¹ trzecie-
go stopnia zagro¿enia metanowe-
go w czterostopniowej rosn¹cej
skali. Górniczy eksperci wstêpnie
ustalili, ¿e w kopalni nast¹pi³ nie-
kontrolowany wybuch metanu.
Okolicznoœci katastrofy wyjaœnia
prokuratura i specjalna komisja
powo³ana przez Wy¿szy Urz¹d
Górniczy.

Wojewoda œl¹ski zwróci³ siê do
mieszkañców województwa z ape-
lem o uczczenie pamiêci ofiar tra-
gedii oraz godne i pe³ne poszano-
wanie dla bólu ich rodzin, a prezy-
dent Jastrzêbia og³osi³ w mieœcie
dwudniow¹ ¿a³obê.

„Wstrz¹œniêty tragicznym wy-
padkiem w kopalni „Borynia”, w
wyniku którego 4 górników po-
nios³o œmieræ, a ponad 20 zosta-
³o rannych, pragnê na Pana rêce
z³o¿yæ kondolencje dla rodzin
ofiar. Niestety, po raz kolejny
trudna praca w górnictwie zebra-
³a tragiczne ¿niwo. Takie wyda-
rzenia przypominaj¹ nam
wszystkim, jak skrajnie niebez-
pieczny jest zawód górnika i jak
nieprzewidywalna jest natura.

£zy nad „Boryni¹”

- Kolejny raz jesteœmy wstrz¹-
œniêci i pora¿eni górnicz¹ tragedi¹.
Jednoczymy siê z ca³¹ Jastrzêbsk¹
Spó³k¹ Wêglow¹ i rodzinami, któ-
re zosta³y dotkniête tym wielkim
dramatem. Jesteœmy z nimi solidar-
ni, tak jak ca³y Œl¹sk. I w bólu i w
p³aczu i w modlitwie. Górnicy s¹
odwa¿ni, ale do œmierci nie mo¿na
siê przyzwyczaiæ. Zginêli w pracy,
nie tylko dla swoich rodzin, ale dla
bliŸnich, w s³u¿bie dla narodu.

Oni do kopalni wchodz¹, jak do
œwi¹tyni. Przed zjazdem na pewno
myœl¹, nie tylko o tych, których
pozostawili w domu, ale równie¿
o swojej patronce Œw. Barbarze, a
przede wszystkim o Bogu, do któ-
rego nale¿¹ g³êbiny ziemi.

Polecajmy wielkiej modlitwie
górników, którzy zginêli i ucierpieli

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” poinformowa³a Prokura-
turê Okrêgow¹ w Katowicach
o naruszaniu praw zwi¹zko-
wych przez kierownictwo Cen-
trum Poczty Polskiej i katowic-
kiego Oddzia³u Regionalnego
Poczty Polskiej.

W zawiadomieniu o mo¿liwoœci
pope³nienia przestêpstwa przes³a-
nym do prokuratury zwi¹zkowcy po-
informowali o szykanach, jakich do-
puœci³o siê kierownictwo PP w sto-
sunku do strajkuj¹cych od 3 czerw-
ca pracowników. Wœród nich wy-
mienia siê groŸby obni¿enia premii
kwartalnej i rocznej oraz zapowie-
dzi zastosowania zwolnieñ dyscypli-
narnych wobec protestuj¹cych (w
za³¹cznikach pisma kierownictwa
Poczty zawieraj¹ce te groŸby).

Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ"
przypomina, ¿e prawo do strajku na-
le¿y do podstawowych praw cz³o-
wieka oraz wolnoœci zwi¹zkowych.

Szykany wobec pocztowców

Solidarni w bólu, p³aczu i modlitwie
Ksi¹dz pra³at Bernard Czernecki,
kapelan górniczej „Solidarnoœci”:

w tej katastrofie. Proœmy Boga o
to, by przygarn¹³ do serca i zali-
czy³ do grona swoich b³ogos³awio-
nych, tych, którzy odeszli na
wieczn¹ szychtê oraz o przywró-
cenie cierpi¹cym utraconego zdro-
wia.

Kolejny raz cz³owiek przegra³ z
przyrod¹, z ukrytymi, potê¿nymi
si³ami, które daj¹ o sobie znaæ w
u³amku sekund. Pamiêtam, ¿e mój
tato, gdy wychodzi³ do pracy w
kopalni, zawsze ¿egna³ siê z nami,
tak, jakby mia³ ju¿ nie wróciæ.
Robi³ znak krzy¿a na czole, kropi³
nas œwiêcon¹ wod¹ i nakazywa³,
byœmy byli dobrzy dla mamy. My-
œlê, ¿e wszyscy górnicy maj¹ œwia-
domoœæ, ¿e któregoœ dnia mog¹ nie
wróciæ z pracy do domu...

Udzia³ w strajku jest dobrowolny, a
strajkuj¹cy nie otrzymuj¹ wynagro-
dzenia za okres strajku.

- Czynnoœci które nakazuje wyko-
naæ Dyrektor Centrum Poczty dyrek-
torom okrêgowym, naruszaj¹ prawo
i stanowi¹ czyn zabroniony z art. 26
ust. 1 Ustawy o sporach zbiorowych
oraz art. 35 Ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych w postaci co najmniej po-
d¿egania - napisali zwi¹zkowcy w

Wypadek w "Boryni" to ko-
lejny w tym roku podziemny
dramat, którego przyczyn¹ by³
metan. 13 stycznia, w wyniku
wybuchu tego gazu, zgin¹³ 27-
letni górnik. Po kilku dniach w
szpitalu zmar³ jego kolega.

W ub. roku w polskich kopal-
niach wêgla kamiennego zginê-
³o 15. górników, a WUG odno-
towa³ w tej bran¿y ponad 2,5
tys. wypadków. 18. z nich za-
kwalifikowa³ jako ciê¿kie.

P³on¹ znicze przed kopalni¹ „Borynia”

Pragnê Pana zapewniæ, ¿e
cz³onkowie Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” ³¹cz¹ siê w bólu
i modlitwie z poszkodowanymi i
ich bliskimi. Nasz Zwi¹zek jest
gotów te¿ s³u¿yæ im wszelk¹ po-
moc¹” - napisa³ Piotr Duda w li-
œcie kondolencyjnym do prezesa
JSW Jaros³awa Zagórowskiego
oraz przewodnicz¹cych "S" w
KWK Borynia Romana Chwa-
styka i JSW S³awomira Koz³ow-
skiego.

Strajkuje ponad 11 tys. pracow-
ników Poczty Polskiej. Nie pra-
cuj¹ sortownie w £odzi, Gdañsku,
Szczecinie, Lublinie, Krakowie.

Nie pracuj¹ urzêdy pocztowe
m.in. w £odzi, Krakowie, Warsza-
wie, Szczecinie, Gdañsku. Nieste-
ty, szykany pracodawcy wobec
strajkuj¹cych pocztowców nie
s³abn¹. W zwi¹zku z ³amaniem
prawa przez dyrektora Poczty Pol-
skiej przedstawiciele strajkuj¹cych
pocztowców zwrócili siê o inter-
wencjê do premiera Donalda Tu-
ska.

Zdaniem zwi¹zkowców takie pisma œwiadcz¹
o szykanowaniu strajkuj¹cych pracowników Poczty Polskiej

Piotr Duda z³o¿y³ kondolencje rodzinom ofiar wybuchu
metanu w kopalni Borynia.

Na niedzielnych nabo¿eñstwach
we wszystkich œl¹skich parafiach
odczytano list metropolity kato-

wickiego Damiana Zimonia, w
którym arcybiskup prosi³ wiernych
o modlitwê za zmar³ych i poszko-
dowanych.   Beata Gajdziszewska

zawiadomieniu do prokuratury. Za-
apelowali równie¿, by prokuratura
ostrzegawczo poinformowa³a praco-
dawcê, ¿e dopuszcza siê naruszenia
prawa oraz by wezwa³a do zaprze-
stania takich praktyk.

Informacja o mo¿liwym szykano-
waniu zwi¹zkowców zosta³a przeka-
zana równie¿ Pañstwowej Inspekcji
Pracy w Katowicach.

wg
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Harmonogram szkoleñ

na II pó³rocze 2008 r.
Nr Termin Rodzaj
turn. szkolenia szkolenia

I 01- 05.09 Wybrane elementy prawa pracy

II 08 - 12.09 Ogólnozwi¹zkowe

III 15 - 19.09 Tworzenie i negocjowanie
uk³adów zbiorowych pracy

IV 22 - 26.09 Prawo pracy cz. II

V 29.09 - 03.10 Wybrane elementy prawa pracy

VI 06.10 - 10.10 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

VII 13.10 - 17.10 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

VIII 27.10 - 31.10 Wybrane elementy prawa pracy

IX 03.11 - 07.11 Wsparcie kole¿eñskie

X 03.11 - 07.11 Prawo pracy cz. II

XI 10.11 - 14.11 Ogólnozwi¹zkowe

XII 17.11 - 21.11 Negocjowaæ mo¿na wszystko

XIII 24.11 - 28.11 Wybrane elementy prawa pracy

XIV 01.12 - 05.12 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

XV 08.12 - 12.12 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

XVI 15.12 - 19.12 Tworzenie i negocjowanie
Uk³adów Zbiorowych Pracy

Zdaniem pracodawcy, student
Robert B. sam jest sobie winien,
¿e wszed³ do wykopu i uleg³ ciê¿-
kiemu wypadkowi wskutek osu-
niêcia siê ziemi. Mia³ przecie¿ wy-
konywaæ prace porz¹dkowe.
Robert B. i inni pracownicy (w
tym m³odociany) na polecenie
pracodawcy wykonywali ró¿ne
prace, tak¿e na dnie wykopów,
które rzadko by³y odpowiednio
zabezpieczane. Skoñczy³o siê to
tragicznie dla m³odego pracow-
nika - wci¹¿ siê leczy i raczej nie
odzyska ju¿ pe³nej sprawnoœci.

Robert B. w firmie Józefa Turka
(TUREK Przedsiêbiorstwo Wielobran-
¿owe) w Lublinie zatrudni³ siê 8 sierp-
nia 2007 r. jako pomocnik przy pracach
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych; do
jego zadañ mia³o nale¿eæ m.in. zasypy-
wanie wykopów, wyrównywanie tere-
nu. Ale, jak to na budowach bywa, za-
kres jego obowi¹zków nie ogranicza³
siê do prac pomocniczych, pracowa³ te¿
w wykopach, wyrównuj¹c pod³o¿e pod
rury, które by³y w nich uk³adane, kru-
szy³ beton m³otem udarowym, ci¹³ be-

ton specjalistyczn¹ pi³¹ itd. (…). - Mój
pracodawca, Józef Turek, w pierwszym
dniu pracy zapyta³ mnie, czy chcê pra-
cowaæ, i czy mam swoje ubranie robo-
cze. Chcia³em pracowaæ, ubranie mia-
³em, wiêc przebra³em siê i rozpocz¹³em
pracê. Od razu zapyta³em o umowê i
us³ysza³em: popracujesz trochê, to zo-
baczymy, czy siê do tego nadajesz.
Min¹³ tydzieñ, drugi, a ja o umowê
wci¹¿ siê dopomina³em. Powiedzia³, ¿e
umowê da mi od pierwszego wrzeœnia,
wiêc przesta³em siê dopytywaæ - mówi
Robert B. Poszkodowany twierdzi, ¿e
mia³ szkolenie bhp: w kilka dni po tym,
jak rozpocz¹³ pracê, przyjecha³ starszy
pan (nie pamiêta jego nazwiska) i po-
wiedzia³, ¿eby podpisaæ papiery na wy-
padek kontroli. Nie mo¿na powiedzieæ,
¿e w ogóle przy tym nie szkoli³. Powie-
dzia³ nowym pracownikom, ¿e w po-
bli¿u koparki trzeba pracowaæ w ka-
skach. Zdaniem Roberta B., wszystko
nie trwa³o wiêcej ni¿ piêæ minut. (…)

Pracodawca zamiast karetki
We wtorek 28 sierpnia 2007 r. Ro-

bert B. zacz¹³ pracê o 7.00. (…). - Gdy
by³em zajêty prac¹, us³ysza³em krzyk

"Uciekaj, ziemia siê obsypuje!". Chcia-
³em uciekaæ, wejœæ na drabinkê przy-
stawion¹ do œciany wykopu, ale zie-
mia by³a szybsza i zasypa³a mnie po-
wy¿ej pasa. Poczu³em ogromny ból i
nie mog³em siê ruszyæ. Bardzo siê ba-
³em, by³em przygnieciony przodem do
œciany wykopu i myœla³em, ¿e zasypie
mnie ca³ego. Wo³a³em o pomoc - opo-
wiada poszkodowany student. Wykop,
w którym zdarzy³ siê wypadek, mia³
ko³o metra szerokoœci i co najmniej
dwa metry g³êbokoœci, gdy¿ œciana wy-
kopu by³a wy¿sza ni¿ Robert B., który
ma ponad metr osiemdziesi¹t wzrostu.
- W protokole powypadkowym jest na-
pisane, ¿e wykop mia³ metr szeœædzie-
si¹t, ale wtedy by mnie przecie¿ nie
zakrywa³o. Moim zdaniem, ten proto-
kó³ jest nieœcis³y - mówi Robert B.

Pracownicy, którzy znajdowali siê
w pobli¿u,  przybiegli i bardzo szybko
odkopali kolegê. Po³o¿yli go na skra-
ju wykopu, a potem przenieœli kawa-
³ek dalej, le¿a³ na brzuchu, bo nie po-
zwoli³ siê przewróciæ na plecy - tak go
bola³o. - Le¿a³em na brzuchu i krzy-
cza³em, ¿eby wezwaæ karetkê. Mówi-
li mi, ¿e wezwali karetkê, ale tego nie
zrobili. Pan Jurek zadzwoni³ do szefa,
a ten kaza³ czekaæ na jego przyjazd z
Lublina do Lubartowa. Zasypa³o mnie
za piêtnaœcie trzecia i le¿a³em z pó³ go-
dziny, czekaj¹c a¿ ktoœ wezwie karet-
kê. Robi³o mi siê s³abo i zaczyna³em
mdleæ, ale koledzy mnie cucili. Jak
przyjecha³ szef Turek, chcieli mnie
wsadziæ do samochodu, ale nie pozwo-
li³em na to, mówi³em, ¿e mnie bardzo
boli, wiêc dopiero wtedy wezwano
karetkê, która ko³o czwartej zawioz³a
mnie do szpitala w Lubartowie - rela-
cjonuje Robert B., nie ukrywaj¹c ¿alu,
¿e nikt ze zgromadzonych wokó³ ko-
legów z pracy i gapiów nie zadzwoni³
po karetkê. (…)

Powa¿ne obra¿enia
W szpitalu nie mo¿na by³o od razu

wykonaæ badañ, bo ból by³ za silny.
Wieczorem po przeœwietleniach i in-
nych badaniach okaza³o siê, ¿e oprócz
z³amanej miednicy s¹ te¿ inne powa¿-
ne obra¿enia wewnêtrzne. W ci¹gu
d³ugotrwa³ego leczenia ch³opaka
wspiera³a najbli¿sza rodzina. Robert B.
mówi, ¿e J. Turek odwiedzi³ go tylko
raz w szpitalu, ale nie zapyta³, czy s¹
potrzebne jakieœ pieni¹dze na leczenie.
J. Turek twierdzi coœ innego: - Ciê¿ko
siê by³o skontaktowaæ z rodzicami Ro-
berta, ale przekaza³em im tysi¹c z³o-
tych - mówi. Nie ma oczywiœcie ¿ad-
nego pokwitowania, bo na takie kwo-
ty, jak twierdzi, pokwitowañ siê nie bie-
rze.

Na oddziale ortopedycznym szpita-
la w Lubartowie Robert B. przebywa³
od 28 sierpnia do 3 wrzeœnia 2007 r.,
ale czu³ siê coraz gorzej, wiêc rodzice
zdecydowali o przewiezieniu go do
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Lublinie. Na oddziale ura-
zów wielonarz¹dowych i oddziale uro-

logii tego szpitala przebywa³ do 3 paŸ-
dziernika. Rozpoznano u niego z³ama-
nie prawego biodra, z³amanie prawej
koœci kulszowej i lewej ³onowej i inne
obra¿enia. Koœci siê zros³y, wiêc wró-
ci³ do domu. 25 paŸdziernika wróci³
do Lublina, gdzie miano mu zrobiæ
operacjê, jednak uda³o siê j¹ przepro-
wadziæ dopiero w koñcu listopada w
Miejskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Narutowicza w Krakowie. Opera-
cja powiod³a siê, ale lekarze obawiaj¹
siê, ¿e miednica Ÿle siê zros³a, w ka¿-
dej chwili mo¿e siê z³amaæ i spowo-
dowaæ ponownie obra¿enia wewnêtrz-
ne. Robert B. nie mo¿e ciê¿ko praco-
waæ, zawali³ dwa egzaminy na stu-
diach, co miesi¹c jeŸdzi do Krakowa
do kontroli. Na razie nie wie, czy w
ogóle bêdzie w pe³ni zdrowy.

Dobry pracownik,
choæ nie pracownik

- Robert B. mia³ wykonywaæ prace
pomocnicze, nikt mu nie kaza³ wcho-
dziæ do wykopu - mówi Józef Turek.
Na uwagê, ¿e jeœli nie Roberta B., to
zasypa³oby Ireneusza M., odpowiada,
¿e nie wiadomo i dodaje filozoficznie,
¿e gdyby cz³owiek myœla³ takimi ka-
tegoriami, to ba³by siê wyjœæ z domu.
Gdyby nie interwencja inspektora pra-
cy, pracodawca do dzisiaj nie sporz¹-
dzi³by protoko³u wypadkowego. Uwa-
¿a, ¿e taki protokó³ nie by³ potrzebny,
bo Robert B. nie by³ jego pracowni-
kiem. Wiêc kim? Pracowa³ na umowê
zlecenia, ale takiej umowy nie zawar-
to na piœmie. J. Turek twierdzi, ¿e chcia³
zatrudniæ Roberta B. na sta³e. - ̄ al mi
ch³opaka, bo dobrze pracowa³, nie pi³,
nie pali³. Mówi³em mu, ¿e ma u mnie
miejsce na sta³e, gdyby chcia³, ale on
studiowa³ na studiach dziennych i pra-
cowa³ tylko w wakacje - mówi J. Tu-
rek. Jednak na pytanie, czy czuje siê
winny w zwi¹zku z tym wypadkiem
odpowiada, ¿e nie, bo Robert B. sa-
mowolnie wszed³ do wykopu. Jednak
w protokole powypadkowym sporz¹-
dzonym 16 listopada 2007 r. i podpi-
sanym przez Józefa Turka nie ma s³o-
wa o tym, ¿e pracownik samowolnie
przerwa³ inn¹ pracê i wszed³ do wy-
kopu.

Wypadek widmo
Gdyby nie starania rodziców Rober-

ta B., to ten wypadek przy pracy ni-
gdy nie ujrza³by œwiat³a dziennego.
Ch³opak jeŸdzi³by po szpitalach, mo-
g¹c ewentualnie liczyæ na odszkodo-
wanie z ubezpieczenia, które op³aca na
uczelni. O wypadku przy pracy Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy nie zosta³a po-
wiadomiona ani przez pracodawcê, ani
policjê, szpital czy pogotowie, ani
przez kierownictwo Solbetu. To pra-
wie niemo¿liwe, ale lubelska inspek-
cja nie wiedzia³a o ciê¿kim wypadku
przy pracy.

- Wypadek ten zg³osi³ nam pisem-
nie ojciec Roberta B. Nie ukrywam,
¿e byliœmy zdziwieni, ¿e s³u¿by me-

dyczne czy policja nie powiadomi³y
nas o tym wypadku - mówi Wojciech
Dziedzic, inspektor pracy z Okrêgo-
wego Inspektoratu Pracy w Lublinie,
który podj¹³ kontrolê firmy TUREK.
Dziêki dzia³aniom inspektora pracy,
pracodawca zmobilizowa³ swojego be-
hapowca (który zreszt¹ podobno legi-
tymuje siê d³ugoletnim sta¿em pracy
w bhp), powo³a³ zespó³ powypadko-
wy, sporz¹dzi³ protokó³ oraz umowê
o pracê z poszkodowanym (na czas
okreœlony od 6 sierpnia do 28 wrze-
œnia 2007 r.). Brzmi to kuriozalnie, ale
J. Turek powiedzia³ inspektorowi
Dziedzicowi, ¿e to behapowiec dora-
dzi³ mu, i¿ nie trzeba zg³aszaæ wypad-
ku i sporz¹dzaæ protoko³u, bo poszko-
dowany nie by³ pracownikiem. Trud-
no uwierzyæ, ¿e behapowiec nie wie-
dzia³, i¿ Robert B. wykonywa³ pracê
pod nadzorem, w okreœlonych godzi-
nach itd. Krótko mówi¹c, choæ nie mia³
umowy o pracê, by³ pracownikiem fir-
my TUREK.

J. Turek protokó³ i umowê wys³a³
Robertowi B. z proœb¹ o podpisanie.
(…). Zwróci³em siê o pomoc do in-
spektora Dziedzica - mówi Robert B.
Zarówno prawnik, jak i inspektor pra-
cy poradzili mu, ¿eby podpisa³ umo-
wê o pracê (wstawiaj¹c aktualn¹ datê)
i protokó³ powypadkowy (wnosz¹c
swoje zastrze¿enia). W. Dziedzic w
rozmowie z reporterem ATESTU zo-
bowi¹za³ siê pomóc Robertowi B.
zgodnie z mo¿liwoœciami i uprawnie-
niami, jakie posiada PIP. Zdaniem
prawnika, poszkodowany najpierw po-
winien staraæ siê w ZUS o jednorazo-
we odszkodowanie z tytu³u uszczerb-
ku na zdrowiu, a dopiero potem wy-
st¹piæ przeciwko pracodawcy z po-
wództwem cywilnym o odszkodowa-
nie z tytu³u poniesionych szkód (trze-
ba dowieœæ, ¿e odszkodowanie z ubez-
pieczenia spo³ecznego nie rekompen-
suje rzeczywistych strat, w procesie cy-
wilnym trzeba te¿ wnieœæ op³atê w wy-
sokoœci 5% odszkodowania, o które
siê wnioskuje).

W. Dziedzic podpowiedzia³ te¿ Ro-
bertowi B., ¿eby - oprócz starania siê
o odszkodowanie z ZUS - skorzysta³
z pomocy adwokata i przy okazji pro-
cesu karnego przeciwko J. Turkowi
wyst¹pi³ o zas¹dzenie odszkodowania,
czyli wyst¹pi³ z tzw. powództwem ad-
hezyjnym (jest to sposób dochodzenia
roszczeñ cywilnych w procesie kar-
nym, u³atwia pokrzywdzonemu uzy-
skanie odszkodowania). O tyle jest to
prostsze, ¿e poszkodowany nie musi
zak³adaæ sprawy cywilnej i wnosiæ
op³aty. S¹d mo¿e odmówiæ w³¹czenia
do postêpowania sprawy o odszkodo-
wanie argumentuj¹c, ¿e mo¿e to spo-
wodowaæ nadmierne wyd³u¿enie pro-
cesu. Jednak tu jest wa¿na rola adwo-
kata, ¿eby dobrze przygotowaæ wnio-
sek i przekonaæ s¹d.

Robert Kozela
Artyku³ z miesiêcznika

ATEST nr 5/2008

Sam sobie winien?
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Potwierdzi³y siê najgorsze
obawy pracowników Przê-
dzalni Zawiercie - po wycofa-
niu siê potencjalnych inwe-
storów z zakupu akcji spó³ki
zwolniona ma zostaæ ponad
jedna czwarta za³ogi!

- Niestety, okaza³o siê, ¿e Skarb
Pañstwa, który jest w³aœcicielem
przêdzalni nie ma ¿adnego pomy-
s³u na uratowanie zak³adu, a kon-
sekwencje z³ego nadzoru w³aœci-
cielskiego maj¹ ponieœæ pracowni-
cy - mówi Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w Za-
wierciu. - Obiecana przez minister-
stwo pomoc publiczna zosta³a ob-
warowana tyloma warunkami, ¿e
przêdzalnia praktycznie nie mo¿e
z niej skorzystaæ. Natomiast jedyn¹
zachêt¹ dla inwestora ma byæ mo¿-
liwoœæ zakupienia atrakcyjnych
nieruchomoœci z jak najmniejsz¹
licz¹ pracowników.

Zwolnienia maj¹ obj¹æ wszystkie

wydzia³y. Pracê strac¹ 72. z 275.
prz¹dek, 25. z 73. pracowników ad-
ministracji oraz 13. z 64. osób za-
trudnionych w dzia³ach pomocni-
czych. £¹cznie do poœredniaka ode-
s³anych zostanie 110 osób. Wœród
zwolnionych bêdzie prezes spó³ki,
który zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie
stara³ siê o pozostanie w firmie. Do-
celowo Przêdzalnia Zawiercie, naj-
nowoczeœniejszy zak³ad w³ókienni-
czy w kraju, zatrudniaæ bêdzie za-
ledwie 302 pracowników.

- Jesteœmy pod œcian¹. Spó³ka
jest na skraju bankructwa i albo
zgodzimy siê na zwolnienie jednej
czwartej za³ogi, albo pracê strac¹
wszyscy, bo zak³ad zostanie zli-
kwidowany - stwierdza Andrzej
Baj, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Przêdzalni Zawiercie.

O fatalnej kondycji finansowej
przêdzalni doskonale wiedz¹ jej
pracownicy, otrzymuj¹cy z poœli-
zgiem wynagrodzenia. Wyp³aty
kwietniowe trafi³y do pracowni-
ków na pocz¹tku czerwca.

- Okazuje siê, ¿e dla Minister-
stwa Skarbu Pañstwa nie ma zna-
czenia ani przysz³oœæ zak³adu, ani
pracowników - dodaje Ma³gorzata
Benc. - Nie pomaga siê ani w³a-
snej spó³ce, która przygotowa³a
produkcjê nowoczesnych geotka-
nin, niezbêdnych m.in. przy budo-
wie autostrad, ani te¿ nie przygo-
towuje dla zwalnianych pracowni-
ków ¿adnego programu szkoleñ
zawodowych. To ju¿ nawet trudno
nazwaæ liberalizmem, to po prostu
g³upota.

Przyk³ady z³ego nadzoru w³aœci-
cielskiego Skarbu Pañstwa na te-
renie powiatu zawierciañskiego
mo¿na mno¿yæ. Brak kontroli oraz
reakcji ministerialnych urzêdni-
ków kilka lat temu omal nie dopro-
wadzi³y do upadku FUM Porêba.
Tylko dziêki determinacji za³ogi
oraz zaanga¿owaniu zwi¹zkow-
ców "S" uratowano miejsca pracy
oraz zak³ad, w którym ca³y czas
produkowane s¹ obrabiarki.

(zaw)

Czarny scenariusz
Marek Frelich przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w Przedsiêbior-
stwie Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Rybniku decyzj¹ s¹du zosta³
przywrócony do pracy.

Rybnicki S¹d Pracy stwierdzi³, ¿e
przewodnicz¹cy zwolniony zosta³ nie-
zgodnie z prawem. Nie
dopatrzy³ siê w jego dzia-
³aniach zagro¿enia spo-
wodowania katastrofy
ekologicznej i uzna³ za-
rzuty pracodawcy za bez-
podstawne. Za czas pozo-
stawania bez pracy Ma-
rek Frelich otrzyma wy-
nagrodzenie. Bêdzie te¿ móg³ swobod-
nie poruszaæ siê po terenie zak³adu.

- Wyrok przyj¹³em z ulg¹ i satysfakcj¹
- mówi przewodnicz¹cy "S" w PWiK.

Spe³niony zosta³ równie¿ wczeœniej-
szy postulat "Solidarnoœci" i Komisja
Zak³adowa otrzyma³a nowe biuro, do
którego zwi¹zkowcy maj¹ dostêp przez
ca³¹ dobê. Marek Frelich podkreœla, ¿e

koledzy przyjêli go w pracy serdecznie
i jak dot¹d nie spotykaj¹ go ¿adne szy-
kany.

- Pracodawca nie chcia³ siê pogodziæ
z takim wyrokiem i zamierza³ z³o¿yæ
apelacjê - mówi pan Marek. - Zakoñ-
czenie konfliktu zaproponowa³ prezy-
dent miasta Adam Fudali.

Konflikt pomiêdzy zak³adow¹
"Solidarnoœci¹" a prezesem
przedsiêbiorstwa Januszem
Karwot¹ trwa³ od wielu lat. Szy-
kany wzglêdem przewodnicz¹-
cego zwi¹zku nasili³y siê po po-
informowaniu PIP o licznych
nieprawid³owoœciach w zak³a-
dzie. Pan Marek popad³ w depre-

sjê i przebywa³ w szpitalu, co nie prze-
szkodzi³o pracodawcy w dyscyplinar-
nym wyrzuceniu go z pracy. "Solidar-
noœæ" od pocz¹tku broni³a przewodni-
cz¹cego. W ci¹gn¹cych siê od miesiê-
cy mediacjach i spotkaniach bra³ udzia³
m.in. Miros³aw Truchan z Prezydium
Œl¹sko-D¹browskiej "S".

ak

Marek Frelich

przywrócony do pracy
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Ogromne jest rozgoryczenie
polskich kibiców, którzy z na-
dziej¹ na zwyciêstwo obser-
wowali historyczny, premiero-
wy wystêp reprezentacji Polski
w pi³ce no¿nej w fina³ach Mi-
strzostw Europy.

Z ka¿d¹ minut¹ meczu Polska -
Niemcy (0:2) gas³a nadzieja na zwy-
ciêstwo wœród setek tysiêcy Polaków
na stadionie w Klagenfurcie i milio-
nów zgromadzonych w kraju przed
telebimami w pubach i w parkach
oraz przed telewizorami w domach.

Dla kibiców ta niedziela mia³a byæ
narodowym œwiêtem, do którego
doskonale siê przygotowali. Ulice
Klagenfurtu oraz wszystkich miej-
scowoœci w kraju radoœnie tryska³y
bia³o-czerwonym kolorem. Równie
weso³o pobrzmiewa³y klaksony sa-
mochodów przystrojonych narodo-
wymi flagami.. Zewsz¹d s³ychaæ
by³o okrzyki: Polska! Bia³o-Czerwo-
ni! Byliœmy wzruszeni s³uchaj¹c jak
równo i mocno brzmi Mazurek D¹-
browskiego, odœpiewany przez kibi-
ców na stadionie Woerthersee. W

tym zgranym chórze œpiewa³ rów-
nie¿ specjalny wys³annik TŒD Woj-
ciech Gumu³ka.

Wszyscy spontanicznie uwierzy-
liœmy w zapewnienia dru¿yny, ¿e do
ME jest przygotowana, jak nigdy

dot¹d. W rezultacie zwyciê¿y³a tra-
dycja, bo z Niemcami nigdy nie
wygraliœmy ¿adnego spotkania w
trakcie presti¿owych turniejów pi³-
karskich. Pocieszaj¹cy mo¿e byæ

fakt, ¿e dwie bramki dla niemieckie-
go zespo³u strzeli³ urodzony w Gli-
wicach 23-letni pi³karz o swojsko
brzmi¹cym nazwisku - Podolski. Po

meczu szczerze przyzna³, ¿e z tego
powodu jest mu przykro.

- Nic siê nie sta³o, tylko przegrali-
œmy z Niemcami - mówi³ dzienni-
karzom po spotkaniu napastnik Eu-
zebiusz Smolarek.

Przed meczem wszyscy byliœmy optymistami... Zdj.:AFP

Region Podlaski NSZZ „Soli-
darnoœæ” zaprasza do udzia-
³u w IX  Miêdzynarodowych i
XVI Ogólnopolskich Zawo-
dach Wêdkarskich im. Jana
Fr¹czka o Puchar Przewodni-
cz¹cego Komisji Krajowej,
które odbêd¹ siê w dniach
24.07 - 27.07.2008 w Wólce
nad Bugiem.

Wêdkarstwo kojarzy siê na ogó³ z
wypoczynkiem nad wod¹, nie wszy-
scy jednak wiedz¹, ¿e jest tak¿e
wspania³ym rodzajem sportu posia-
daj¹cym wiele elementów z
twardej rywalizacji spor-
towej. Polska liga wêd-
karska zalicza siê do
czo³ówki œwiatowej, a nasi
zawodnicy maj¹ wiele sukcesów na
forum miêdzynarodowym w tej dys-
cyplinie sportu.

Tradycj¹ sta³y siê zawody wêd-
karskie organizowane przez Re-
gion Podlaski NSZZ "Solidar-
noœæ". Zarówno zawody regional-
ne jak i krajowe przyci¹gaj¹ wielu
utytu³owanych zawodników z czo-
³ówki mistrzowskiej naszego kra-
ju. Piêkno krajobrazu i czystoœæ

rzek naszego regionu sprzyja upra-
wianiu tej dyscypliny sportu.

Warunkiem uczestnictwa w zawo-
dach jest zg³oszenie dru¿yny 3 - oso-
bowej plus rezerwowy oraz uiszcze-
niu op³aty w wysokoœci 1100 z³ za
dru¿ynê. Osoby towarzysz¹ce p³ac¹
po 150z³  na konto Regionu Podla-
skiego NSZZ "Solidarnoœæ":

BG¯ S.A O/Bia³ystok
91-2030-0045 1110-0000

-0073-1690
Z dopiskiem

"Zawody Wêdkarskie"
do dnia 17.07.2008 r.

W ramach wpiso-
wego organizatorzy
zapewniaj¹ zakwate-
rowanie, wy¿ywienie
oraz pe³n¹ obs³ugê i

imprezy towarzysz¹ce.
Na zwyciêzców w poszczegól-

nych konkurencjach czekaj¹ atrak-
cyjne nagrody i upominki.

Tak jak w ubieg³ym roku zaprosi-
liœmy do udzia³u w zawodach miê-
dzynarodowe organizacje zwi¹zko-
we, wspó³pracuj¹ce z NSZZ " Soli-
darnoœæ". Bli¿szych informacji
udziela Dzia³ Organizacyjny ZR
tel.085 748-11-06.

Tylko kibiców ¿al...
W jego s³owach z pewnoœci¹ jest

trochê racji, bo ju¿ znakomity nie-
miecki pi³karz, Franz Beckenbau-
er, zwany cesarzem futbolu, okreœli³
pi³kê no¿n¹ jako najpowa¿niejsz¹

spoœród najbardziej niepowa¿nych
rzeczy na œwiecie. A zatem mo¿e rze-
czywiœcie nic siê nie sta³o? Tylko
wiara niezawodnych, spontanicz-
nych polskich kibiców jakby trochê
wyblak³a...                                 B.G.

Do austriackiego Klagenfurtu na mecz Polska-Niemcy
przyjecha³y tysi¹ce bia³o-czerwonych kibiców. Zdj.:AFP

Zawody wêdkarskie

nad Bugiem


