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Ok. 250 pracowników sieci real,- protestowa³o przed siedzib¹ spó³ki w Warszawie.

W ten sposób zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” chcieli zwróciæ uwagê na ¿enuj¹co niskie

wynagrodzenia i przed³u¿aj¹ce siê negocjacje p³acowe.

Pierwsza blokada marketu

W œrodê 2 lipca rozpocz¹³ siê 19. Miêdzynarodowy Wy-
œcig  Solidarnoœci i Olimpijczyków - jedna z najwiêkszych
imprez kolarskich w kraju.

Tym razem kolarze maj¹ do poko-
nania a¿ 950 km. Trasê £ódŸ - Ja-
strzêbie Zdrój podzielono na 7 eta-
pów. Wyœcig zakoñczy siê w nie-
dzielê 6 lipca w Jastrzêbiu Zdroju.

Czytaj na stronie 3

O p³acach, pracy i dyskryminacji
Zwi¹zkowcy z polskich i nie-
mieckich zak³adów Johnson
Controls bêd¹ siê wymieniaæ
informacjami. W czerwcu spo-
tkali siê po raz pierwszy w
oœrodku szkoleniowym IG Me-
tall w Berlinie.

Podczas spotkania przedstawiciele IG Metall i NSZZ "So-
lidarnoœæ" porównywali warunki pracy i p³acy w polskich
i niemieckich zak³adach Johnson Controls.

Czytaj na stronie 5

Trzeba walczyæ o swoje
– Walka trwa. Du¿o zale¿y od efektów
negocjacji z rz¹dem w sprawie ca³ego sys-
temu emerytalnego. Ale pracownicy te¿
wiele mog¹. Dlatego np. liczê na wielki
udzia³ w ogólnopolskiej manifestacji w
Warszawie, któr¹ Komisja Krajowa NSZZ
"Solidarnoœæ" organizuje 29 sierpnia.
Mam nadziejê na przynajmniej 100 tysiê-
cy uczestników. Ludzie nie mog¹ daæ siê og³upiæ mediom i
musz¹ wreszcie zacz¹æ siê organizowaæ, zw³aszcza w spra-
wach, które ich dotycz¹ bezpoœrednio. – mówi w wywiadzie
dla TŒD przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla
Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ” Dominik Kolorz.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Polsce grozi demograficzna zapaœæ
- alarmuje raport zespo³u doradców
strategicznych premiera. Nie doœæ, ¿e
w szybkim tempie starzejemy siê jako
spo³eczeñstwo, to wci¹¿ nie ma po-
mys³u, jak zachêciæ m³ode pary do po-
siadania dzieci. Prognozy s¹ niepo-
koj¹ce: w 2030 r. dwa miliony Pola-
ków bêdzie mia³o wiêcej ni¿ 80 lat, a
statystyczna para wci¹¿ bêdzie decy-
dowaæ siê tylko na jedno dziecko.

Najnowszy dokument "Wyzwania
demograficzne. Elementy diagnozy,
przes³anki rekomendacji" nie pozo-
stawia z³udzeñ: fatalnie niski przyrost
naturalny doprowadzi do kryzysu na
rynku pracy i za³amania systemów
emerytalnych. - W ci¹gu najbli¿szych
dwóch tygodni Rada Ministrów po-
winna przyj¹æ nowelizacjê kodeksu
pracy, która zawiera wiele rozwi¹zañ
prorodzinnych - mówi wiceminister
pracy, Agnieszka Ch³oñ-Domiñ-

czak.
Nawet najbardziej optymistyczne

prognozy przewiduj¹, ¿e w 2030 r.
statystyczna polska para nie bêdzie siê
decydowaæ choæby na dwójkê dzie-
ci. Z raportu wynika, ¿e winna temu
jest niew³aœciwa polityka prorodzin-
na. Na politykê rodzinn¹ w Polsce
przeznacza siê zaledwie 1,4 proc.
PKB. Z raportu wynika, ¿e 26 proc.
polskich dzieci jest zagro¿onych ubó-
stwem, a tylko 42 proc. dzieci miê-
dzy 3 a 5 rokiem ¿ycia chodzi do
przedszkola. To najgorsze wskaŸniki
w ca³ej Unii Europejskiej.

Sytuacja jest beznadziejna? Socjo-
log, prof. Ireneusz Krzemiñski

twierdzi, ¿e nie. - Procesami demo-
graficznymi mo¿na sterowaæ. Wiele
krajów europejskich pod groŸb¹ za-
³amania siê systemów emerytalnych
wprowadzi³o odwa¿ne, d³ugofalowe
programy prorodzinne i to da³o efek-
ty. We Francji czy Szwecji uda³o siê
uzyskaæ dodatni przyrost naturalny -
mówi Krzemiñski.

Co zamierza rz¹d? Nowelizacja
Kodeku Pracy zak³ada wyd³u¿enie
urlopu macierzyñskiego - 26 tygodni

przy jednym dziecku, 39 tygodni przy
nastêpnych, korzystniejsze naliczanie
sk³adki emerytalnej p³aconej przez
pracodawcê osobom na urlopach ro-
dzicielskich i zwolnienie rodziców
powracaj¹cych z urlopów macierzyñ-
skich i wychowawczych ze sk³adek
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Œwiadczeñ Pracowniczych
przez trzy lata. Projekt zak³ada te¿ u³a-
twienia w zak³adaniu przedszkoli z
funduszu zak³adowych œwiadczeñ so-
cjalnych i ulgê podatkow¹ dla osób
zatrudniaj¹cych nianie.

Rz¹d chce te¿, by wprowadzone
przez LPR becikowe otrzymywa³y
tylko te kobiety, które w trakcie ci¹¿y
regularnie bada³y siê u ginekologa. -
Chcemy wesprzeæ profilaktykê ci¹-
¿y. W Polsce kobiety nie maj¹ nawy-
ku badañ. W porównaniu z innymi
krajami Unii mamy wysoki wspó³-
czynnik umieralnoœci niemowl¹t - t³u-
maczy Ch³oñ-Domiñczak.

Opozycja uwa¿a, ¿e rz¹d dzia³a
zbyt wolno. - Wszystko piêknie. Tyle,
¿e te rozwi¹zania mog³y ju¿ procen-
towaæ. Pod koniec ubieg³ego roku
z³o¿yliœmy projekt ustawy, w którym
one wszystkie by³y. Rz¹d uzna³ jed-
nak, ¿e musi cokolwiek do niej dopi-
saæ, ¿eby zg³osiæ projekt jako swój.
Dopisali np. "legalne nianie" i straci-
liœmy 8 miesiêcy - irytuje siê minister
pracy w rz¹dzie PiS, Joanna Kluzik-

Rostkowska. - Powinniœmy byæ ju¿
na innym etapie: rz¹d powinien przed-
stawiæ propozycje, jak zachêcaæ sa-
morz¹dy do zak³adania przedszkoli i
usprawniæ system opieki medycznej
nad dzieæmi - dodaje pos³anka PiS.

- Pracujemy nad nowatorskimi pro-
jektami - odpowiada Ch³oñ-Domiñ-
czak. Przyk³ady? - Opieka nad ma³y-
mi dzieæmi to nie tylko ¿³obki. We
Francji funkcjonuje np. system
"dzienna mama". Kobiety, które prze-
chodz¹ przez odpowiednie przeszko-
lenie, opiekuj¹ siê dzieæmi we w³a-
snych domach. My te¿ myœlimy o
stworzeniu takiego systemu - opowia-
da wiceminister pracy.

BT Jaworzno
Pod koniec czerwca cz³onkowie

"Solidarnoœci" z Zak³adu Górnicze-
go Sobieski w Jaworznie wraz z ro-
dzinami wypoczywali w Bieszcza-
dach, w po³o¿onej nad Sanem miej-
scowoœci S³one. W programie wy-
cieczki znalaz³o siê m.in. zwiedzanie
zamku w £añcucie, piesze wêdrówki
i impreza integracyjna przy muzyce
miejscowej kapeli.

BT Katowice
30 czerwca odby³y siê wybory

przewodnicz¹cego Komisji Zak³ado-
wej NSZZ "Solidarnoœæ" w  spó³ce
Kot³omonta¿ w Siemianowicach Œl¹-
skich. Funkcjê t¹ bêdzie pe³ni³ Adam

Szymañski.

BT Pszczyna
24 czerwca w Czechowicach-Dzie-

dzicach odby³o siê spotkanie organi-
zacji zwi¹zkowych zrzeszonych w
Sekcji Terenowej. Podczas dyskusji
zwi¹zkowcy omówili sytuacjê w
swoich zak³adach. Przedstawiony
zosta³ równie¿ harmonogram organi-
zacji uroczystego nadania imienia
"Solidarnoœci" jednemu z czechowic-
kich rond.

***
26 czerwca w sali Domu Dzienne-

go Pobytu odby³o siê pierwsze walne
zebranie organizacji zwi¹zkowej
NSZZ "S" czechowickiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Przewodnicz¹-
ca KZ Krystyna Gwizdoñ przedsta-
wi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci ko-
misji. Zakoñczenie negocjacji p³aco-
wych i wywalczenie znacz¹cej pod-
wy¿ki to najwa¿niejszy sukces dzia-
³aj¹cych zaledwie od kilku miesiêcy
zwi¹zkowców. Wynagrodzenia pra-
cowników oœrodka, mimo oporów
dyrekcji, wzrosn¹ pierwszy raz od
siedmiu lat. - Za pomoc w prowadze-
niu negocjacji dziêkujê Tadeuszowi

Skowroñskiemu z Zarz¹du Regionu
oraz Boles³awowi Jonkiszowi, któ-
ry jako przewodnicz¹cy Sekcji Tere-
nowej i radny bardzo nas wspiera³ -
mówi³a Krystyna Gwizdoñ podczas
spotkania. Przewodnicz¹ca zapowie-
dzia³a, ¿e teraz najwa¿niejsza bêdzie
walka o poprawê warunków pracy w
poszczególnych jednostkach OPS.

BT Tarnowskie Góry
Marek Klementowski zosta³ no-

wym przewodnicz¹cym Terenowej
Sekcji Proble-
mowej NSZZ
"Solidarnoœæ"
Powiatu Tarno-
górskiego. Jego
poprzednik An-

drzej Ba³chan z
przyczyn osobi-

stych zrezygnowa³ z pe³nionej funk-
cji.

Marek Klementowski mieszka w
Tarnowskich Górach. Jest pracowni-
kiem Kompanii Wêglowej - KWK
"Bobrek-Centrum", wiceprzewodni-
cz¹cym Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ "S" i cz³onkiem
prezydium Sekcji Krajowej Górnic-
twa Wêgla Kamiennego.

BT Zawiercie
Coraz trudniejsza jest sytuacja fi-

nansowa Przêdzalni Zawiercie. W
najbli¿szych dniach ministerstwo
Skarbu Pañstwa ma og³osiæ kolejny

25 czerwca (Bruksela) Ponad 300
zwi¹zkowców z "Solidarnoœci" ze
stoczni w Gdañsku, Gdyni i Szcze-
cinie pikietowa³o przed siedzib¹
Komisji Europejskiej w Brukseli.
Stoczniowcy domagali siê kolejne-
go wstrzymania nakazu zwrotu
pomocy publicznej, udzielonej
stoczniom g³ównie w postaci gwa-
rancji kredytowych. Jak podkreœla-
li, decyzja Komisji Europejskiej o
zwrocie pomocy bêdzie wyrokiem
na stocznie. Przedstawicieli "Soli-
darnoœci" przyjê³a komisarz ds.
konkurencji Nelli Kroes. Komisarz
stwierdzi³a, ¿e decyzje Komisji Eu-
ropejskiej bêd¹ zale¿a³y od wiary-
godnoœci informacji o realizacji pla-
nów prywatyzacyjnych stoczni,
przedstawionych przez polski rz¹d.
Przedstawiciele polskich stoczni
przekazali Nelli Kroes petycjê, w
której zapewniaj¹ ¿e chc¹ przyspie-
szenia prywatyzacji a nie pomocy
publicznej. "Wielokrotnie prosili-
œmy o informacje na temat koncep-
cji prywatyzacji sektora okrêtowe-
go w Polsce. Wielokrotnie uspoka-
jano nas, ¿e wszystko jest w porz¹d-
ku. Okaza³o siê, ¿e nie jest - dlate-
go przyjechaliœmy do Brukseli" -
napisali zwi¹zkowcy w petycji. Za-
protestowali w niej równie¿ prze-
ciwko podejmowaniu decyzji bez
udzia³u pracowników. "Znalezienie
wiarygodnego i solidnego inwesto-
ra wymaga czasu. Naszym atutem
jest wykwalifikowana kadra specja-
listów, nowoczesne technologie,
specjalistyczne konstrukcje. Jedna
decyzja wystarczy, aby to wszyst-
ko zosta³o zlikwidowane, aby znik-
nê³o 80 tysiêcy miejsc pracy - Ÿró-
d³o utrzymania dla kilkuset tysiêcy
pracowników i ich rodzin. Na to
nigdy siê nie zgodzimy!" - czyta-
my w petycji.
Tymczasem solidarnoœæ i wsparcie
dla pracowników polskiego prze-
mys³u stoczniowego wyrazi³ Ko-
mitet Wykonawczy Europejskiej
Konfederacji Zwi¹zków Zawodo-
wych. "Apelujemy do polskiego
rz¹du, aby jak najszybciej wypra-
cowa³ rokuj¹ce powodzenie roz-
wi¹zanie biznesowe dla stoczni, z
uwzglêdnieniem europejskich regu³
konkurencyjnoœci i z celem utrzy-
mania miejsc pracy. Apelujemy te¿
do Komisji Europejskiej aby da³a
polskiemu rz¹dowi czas na przed-
stawienie propozycji, która mog³a-
by uratowaæ polski przemys³ stocz-
niowy oraz tysi¹ce miejsc pracy,
przed podjêciem ostatecznej decy-
zji o pomocy publicznej" - czyta-
my w stanowisku przyjêtym przez
cz³onków Komitetu Wykonawcze-
go EKZZ.

***
30 czerwca (Gdañsk) Metropolita
gdañski abp S³awoj Leszek G³ódŸ

zaprosi³ papie¿a Benedykta XVI

do odwiedzenia Gdañska w trzy-
dziest¹ rocznicê narodzin "Solidar-
noœci". Arcybiskup G³ódŸ uczest-
niczy³ w poniedzia³ek w audiencji
dla 41 nowych metropolitów, któ-
rzy dzieñ wczeœniej otrzymali w
Watykanie paliusze. W krótkiej roz-
mowie metropolita gdañski przy-
pomnia³, ¿e zbli¿aj¹ siê solidarno-
œciowe rocznice i powiedzia³ Be-
nedyktowi XVI, ¿e "Solidarnoœæ"
pozdrawia i zaprasza. Na razie jest
to nieformalne zaproszenie.

1600...
... nawet tylu urzêdników w 2009 roku mo¿e straciæ pracê w wyniku likwi-

dacji 34 delegatur urzêdów wojewódzkich.
Wœród zwalnianych znajdzie siê 43 urzêdników s³u¿by cywilnej, którym

rz¹d musi zapewniæ inne miejsce pracy. Odprawy dla urzêdników zwalnia-
nych z delegatur kosztowaæ bêd¹ 13 mln z³.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przygotowa³o ju¿ pro-
jekt ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie. Poza
likwidacj¹ delegatur, przewiduje on m. in., ¿e wojewodom zostan¹ odebrane
funkcje zwi¹zane z rozwojem regionu, sprawami gospodarczymi, fundusza-
mi regionalnymi, infrastruktur¹ i zagospodarowaniem przestrzennym. Te
uprawnienia przejm¹ marsza³kowie.

W rêkach wojewody zostan¹ tylko sprawy nadzoru nad samorz¹dami, kwe-
stie zwi¹zane z bezpieczeñstwem oraz reprezentowaniem rz¹du w terenie.
Wojewoda bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wgl¹du w dokumenty samorz¹dów, uzy-
ska nawet prawo do kontroli innych organów administracji rz¹dowej, np.
dyrektorów ochrony œrodowiska. Ustawa po wakacjach mo¿e trafiæ pod ob-
rady Sejmu.

Polsce grozi

demograficzna zapaœæ
Dziennik, Anna Monkos, 30 czerwca 2008 r.

przetarg na sprzeda¿ akcji tej spó³ki.
Jeœli ponownie nie znajdzie siê inwe-
stor bran¿owy, najnowoczeœniejszej
w kraju przêdzalni grozi bankructwo.

- Losy zak³adu s¹ wielk¹ niewia-
dom¹ i co gorsza za³oga nie ma ju¿
na nie ¿adnego wp³ywu - mówi An-

drzej Baj, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Przêdzalni Zawiercie. - Nie
pozosta³o na ju¿ nic innego, jak wal-
ka o uratowanie maksymalnie wielu
miejsc pracy.

Po fiasku poprzedniego przetargu
(oferenci wycofali siê przed sfinali-
zowaniem zakupu akcji) zadecydo-
wano o drastycznym zmniejszeniu za-
trudnienia w przêdzalni. Pracê straci-
³o 110 osób, blisko jedna czwarta za-
³ogi. Znalaz³o siê wœród nich nieco
ponad dziesiêciu zwi¹zkowców "S".

- Zdo³aliœmy wybroniæ przed zwol-
nieniem wiêkszoœæ naszych cz³on-
ków. Je¿eli jednak nie dojdzie do pry-
watyzacji spó³ki nasz zak³ad mo¿e
przestaæ istnieæ - dodaje Andrzej Baj.

Kondycja finansowa przêdzalni jest
bowiem tragiczna, a wynagrodzenia
wyp³acane s¹ w ratach. Dlatego mimo
planów rozwiniêcia produkcji spó³-
ka bez dop³ywu pieniêdzy zbankru-
tuje. Nic zatem dziwnego, ¿e pracow-
nicy marz¹ o bran¿owym inwestorze,
choæ jeszcze kilka lat temu to w³aœnie
prywatyzacja (a zw³aszcza jej z³o-
dziejska odmiana) uwa¿ana by³a
przez za³ogê za najwiêksze zagro¿e-
nie.

***
W komplecie zdali maturê ucznio-

wie bior¹cy udzia³ w darmowych po-
zalekcyjnych zajêcia zorganizowa-
nych przez zawierciañsk¹ nauczy-
cielsk¹ "Solidarnoœæ" oraz Akcjê Ka-
tolick¹. Do egzaminów z polskiego,
angielskiego i matematyki w salach
parafii œw. Stanis³awa Kostki przygo-
towywa³o siê ³¹cznie 12 abiturientów.

- Zajêcia przeznaczone by³ym dla
uczniów z trudnych œrodowisk, któ-
rzy w domach czêsto nie maj¹ wa-
runków do nauki - mówi Ewa Palu-

chowska, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Pracowników Oœwiaty w Za-
wierciu. - Podobne dodatkowe lek-
cje organizowaliœmy dla gimnazjali-
stów i uczniów szkó³ podstawowych.
Ca³y czas dzia³a równie¿ biblioteka
prowadzona przez Akcjê Katolick¹.

Wszyscy nauczyciele prowadz¹cy
zajêcia dokszta³caj¹ce byli wolonta-
riuszami. Aby lepiej przygotowaæ ma-
turzystów pracowali z niewielkim
grupami uczniów - przyk³adowo Ewa
Paluchowska do matury z jêzyka pol-
skiego przygotowywa³a piêæ osób.
Zajêcia z innych przedmiotów pro-
wadzi³y m.in. Violetta Zawa³a i El¿-

bieta Gacek.
- Nauczyciele z "Solidarnoœci" ko-

lejny raz pokazali, ¿e walcz¹c o god-
ne p³ace nigdy nie zapominaj¹ o swo-
ich uczniach - podkreœla Ma³gorza-

ta Benc, szefowa Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Zawier-
ciu. - W nawale zajêæ potrafili oni nie
tylko poœwiêciæ swój czas na pomoc
w przygotowaniach do egzaminu doj-
rza³oœci, ale zrobili to skutecznie.

Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e tego-
roczne matury wypad³y s³abo - w ca-
³ym kraju nie zada³ co pi¹ty uczeñ.
Dlatego w przysz³ym roku na zwi¹z-
kowe "korki" na pewno bêdzie sporo
chêtnych.

(zaw)
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W œrodê 2 lipca rozpocz¹³ siê

19. Miêdzynarodowy Wyœcig

Solidarnoœci i Olimpijczyków

- jedna z najwiêkszych imprez

kolarskich w kraju.

Tym razem kolarze maj¹ do po-
konania a¿ 950 km. Trasê £ódŸ -
Jastrzêbie Zdrój podzielono na 7
etapów. Wyœcig zakoñczy siê w
niedzielê 6 lipca w Jastrzêbiu
Zdroju na al. Pi³sudskiego ko³o
skrzy¿owania z ul. Harcersk¹ ok.
godz. 14.15-14.30.

Dla krajowych zawodników jest
to najwa¿niejsza impreza wielo-
etapowa, bowiem Miêdzynarodo-
wy Wyœcig Solidarnoœci i Olim-
pijczyków ma najwy¿sz¹ (za wy-
j¹tkiem Tour de Pologne, gdzie
zwykle startuje tylko jedna najsil-

niejsza polska grupa zawodowa)
klasê UCI 2.1 Zawody pierwszej
kategorii tworz¹ kalendarz euro-
pejskiego kolarstwa. Zasad¹ jest,
¿eby imprezy wzajemnie nie od-
biera³y obie zawodników. Dlate-
go w tym czasie poza Tour de
France i austriackim Osterreich-
Rundfahrt nie ma ¿adnych imprez
konkurencyjnych.

Na trasie wyœcigu jest w tym
roku siedem lotnych finiszy i je-
denaœcie górskich premii. A¿ czte-
ry z nich przygotowano ostatnie-

go dnia na trasie z Wadowic do
Jastrzêbia Zdroju. Na finiszach
lotnych i górskich zawodnicy zdo-
bywaj¹ punkty, bonifikaty i pie-
ni¹dze, a na premiach specjalnych
walcz¹ tylko o dodatkowe pieni¹-
dze.

Patronem 19. Miêdzynarodowe-
go Wyœcigu Solidarnoœci i Olim-
pijczyków jest Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyñ-

ski, a w sk³ad komitetu honoro-
wego wchodzi m. in. szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr

Duda. Przewodnicz¹cym Komite-
tu Organizacyjnego jest Walde-

mar Krenc, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" Regionu Ziemia £ódz-
ka, który tradycyjnie organizuje
wyœcig.

Zmagania kolarzy bêdzie mo¿-
na œledziæ nie tylko na ¿ywo, ale i
w telewizji. W TVP Info i TVP
Sport kibice kolarstwa bêd¹ mo-
gli ka¿dego dnia w programach in-
formacyjnych zobaczyæ relacje ze
startu i mety, a w wieczornych pa-
smach kronikê wyœcigu. Z ostat-
niego etapu TVP Info zapowiada
obszern¹ relacjê.

W tegorocznych zmaganiach
kolarskich przewiduje siê udzia³
ekip zawodowych z Polski, Bel-
gii, Niemiec, Holandii, San Mari-

Jak zwykle presti¿u im-
prezie dodaje udzia³ olim-
pijczyków w miastach eta-
powych lub jad¹cych w
kolumnie wyœcigu. W tym
roku udzia³ zapowiedzie-
li: Jan Tomaszewski (pi³-
karz, Montreal 1976), Ry-

szard Szurkowski (ko-
larz, Monachium 1972 i
Montreal 1976), Mieczy-

s³aw Nowicki (kolarz,
dwa medale w Montrealu
1976), Zbigniew Pietrzy-

kowski (bokser, medale w
Melbourne 1956, Rzym
1960 i Tokio 1964), Wie-

s³aw Rutkowski (bokser,
Montreal 1976), Edward

Skorek (siatkarz, Montre-
al 1976).

W dotychczasowej historii
kolarze ominêli £ódŸ tylko raz,
a w pozosta³ych latach wyœcig
rozpoczyna³ siê lub koñczy³ w
mieœcie nad £ódk¹. W tym roku
kolarze rusz¹ z £odzi ju¿ po raz
13, a do Jastrzêbia Zdroju dotr¹
na metê imprezy po raz 4. W
osiemnastu rozegranych do-
tychczas edycjach start etapowy
odby³ siê w 77 miastach, najczê-
œciej w Rybniku i Nowym S¹-
czu - piêciokrotnie. Gospoda-
rzami mety by³o 57 miejscowo-
œci, a rekordzist¹ Bielsko-Bia³a
- dwanaœcie razy. Najd³u¿sz¹
trasê kolarze przemierzali w
1997 r. - 1460 km, a najkrótsz¹
w trakcie pierwszej edycji (£ódŸ
- Gdañsk) w 1990 r. - 621 km.
Wyœcig liczy³ przed 18 laty tyl-
ko piêæ etapów, natomiast naj-
bardziej wyczerpuj¹cy (1997)
mia³ ich a¿ dziesiêæ.

Tegoroczny wyœcig podzielono na 7 etapów

£ukasz Bodnar

- ubieg³oroczny zwyciêzca wyœcigu

Ostatni etap wiód³ bêdzie przez Kotarz

i Salmopol - najwy¿sze prze³êcze Beskidów

Schemat ostatniego etapu

w Jastrzêbiu Zdroju

Po raz czwarty w historii wyœcig zakoñczy siê w Jastrzêbiu Zdroju

no, Czech, Ukra-
iny, Rosji i Esto-
nii oraz narodo-
wych dru¿yn z:
Polski, Ukrainy i
Niemiec. Grupy
polskie to zawo-
dowe DHL-Au-
thor, CCC Polsat,
Legia, Amore Vita
oraz polska grupa
narodowa.

 oprac. wg
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24 czerwca S¹d Apelacyjny w

Katowicach skaza³ na kary

wiêzienia by³ych cz³onków

plutonu specjalnego, którzy

w grudniu 1981 r. brali udzia³

w brutalnej pacyfikacji œl¹-

skich kopalñ. Sk³adowi orze-

kaj¹cemu przewodniczy³ sê-

dzia Waldemar Szmidt. Poni-

¿ej prezentujemy fragmenty

ustnego uzasadnienia wyro-

ku.

W dniu dzisiejszym faktycznie
koñczy siê - gdy¿ tylko wobec jed-
nego oskar¿onego i w ograniczo-
nym zakresie wyrok s¹du I instan-
cji zosta³ uchylony - proces w spra-
wie zdarzeñ, które mia³y miejsce
w kopalniach Manifest Lipcowy i
Wujek 15 i 16 grudnia 1981 roku.
Zdarzeñ tragicznych w skutkach,
powoduj¹cych œmieræ, kalectwo,
ból i krzywdê pokrzywdzonych
oraz ich najbli¿szych.

Nale¿y przeto powiedzieæ wyda-
j¹c orzeczenie koñcowe - gloria
victis... Chwa³a zwyciê¿onym, bo
polegli w s³usznej sprawie. Kara

zaœ dla tych, którym w sposób nie-
w¹tpliwy mo¿na by³o wykazaæ, ¿e
dopuœcili siê czynów przestêp-
czych. S¹ winni ich pope³nienia.

Zapytaæ jednak mo¿na, i jest to
pytanie nie tylko dla prawników,
sêdziów, prokuratorów, obroñców
i pe³nomocników oskar¿ycieli, ale
i dla ka¿dego obywatela nie bêd¹-
cego prawnikiem, ale rozumuj¹ce-
go w logicznych kategoriach oce-
ny dobra i z³a. Dlaczego, skoro
zginêli ludzie, skoro przyczynili siê
do tego oskar¿eni, nie odpowiadaj¹
oni za zbrodniê zabójstwa.

OdpowiedŸ jest nastêpuj¹ca.
Wartoœæ demokratycznego pañ-
stwa prawa i si³a tego prawa pole-
ga tak¿e na tym, ¿e regu³y i zasady
procesu stosuje siê bezwzglêdnie
równie¿ wobec tych, którzy praw-
dê o zdarzeniu ukrywali i zacierali
œlady zbrodni. Tymi regu³ami s¹
miêdzy innymi: zasada indywidu-
alnej, a nie zbiorowej odpowie-
dzialnoœci, obowi¹zek pañstwa
(prokuratora, s¹du) wykazania
owej indywidualnej winy i bez-
sprzecznego jej udowodnienia. A

w przypadku, gdy to jest niemo¿-
liwe, zastosowanie znajduje zakaz
rozstrzygania istniej¹cych w¹tpli-
woœci na niekorzyœæ tych, którzy
stanêli pod zarzutem pope³nienia
przestêpstw.

To jest si³a, a nie s³aboœæ pañstwa
prawa, gdy ustalenia s¹du opieraj¹
siê na niew¹tpliwych i obiektyw-
nych dowodach, którym ust¹piæ
musi nawet wysoce prawdopodob-
ne - ale jednak tylko - przypusz-
czenie co do to¿samoœci rzeczywi-
stego sprawcy czynu.

W konsekwencji, w sprawie ni-
niejszej niew¹tpliwie ustaliæ mo¿-
na jedynie to, i¿ oskar¿eni dzia³ali
wspólnie, oraz ¿e w wyniku dzia-
³añ niektórych z nich, a za wiedz¹
pozosta³ych, œmieræ ponieœli gór-
nicy.

Tylko to jest niew¹tpliwe. Tylko
to mo¿na oskar¿onym udowodniæ.
I za to odbywaæ bêd¹ kary pozba-
wienia wolnoœci, orzeczone wobec
wiêkszoœci z nich w rozmiarze su-
rowszym ni¿ to uczyni³ s¹d I in-
stancji.

Ci, którzy do koñca swoim mil-

Cz³onkowie plutonu specjal-

nego trafi¹ do wiêzienia naj-

wczeœniej za miesi¹c.

Tyle czasu ma S¹d Apelacyjny w
Katowicach na przygotowanie pi-
semnego uzasadnienia wyroku i
przekazanie go wraz z
aktami sprawy do s¹du
okrêgowego. Dopiero po
otrzymaniu dokumentu
s¹d okrêgowy wezwie
by³ych milicjantów do
stawienia siê w zak³adach
karnych.

Byli zomowcy maj¹
prawo do z³o¿enia skargi
kasacyjnej, czego nie wy-
kluczali ich obroñcy tu¿
po og³oszeniu wyroku
przez S¹d Apelacyjny.
Mog¹ to zrobiæ w ci¹gu
30 dni od daty sporz¹dze-
nia pisemnego uzasad-
nienia wyroku. Z³o¿enie
skargi kasacyjnej nie
wstrzymuje rozpoczêcia
wykonywania kary.

Obecnie w wiêzieniu
przebywa tylko dowódca
plutonu specjalnego Ro-

muald Cieœlak, który zo-
sta³ aresztowany w ubieg³ym roku
w maju, po og³oszeniu wyroku
przez s¹d I instancji. Cieœlak odpo-

wiada³ za sprawstwo kierownicze,
za co S¹d Okrêgowy w Katowicach
skaza³ go na 15 lat pozbawienia
wolnoœci. S¹d apelacyjny zmieni³
kwalifikacjê czynu na pobicie i wy-
mierzy³ by³emu dowódcy plutonu
specjalnego ³¹czn¹ karê 11 lat wiê-
zienia. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹
amnesti¹ kara ta zmniejszona zosta-

Solidarnoœæ" PKP S.A. Oddzia³u Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami w Katowicach poœwiêci³a
swój nowy sztandar na Jasnej Górze. Zwi¹zkowcy
ufundowali go ze swoich sk³adek - by³a to inicjaty-
wa podjêta jednomyœlnie przez cz³onków zak³ado-
wej "Solidarnoœci". Na sztandarze widnieje wize-
runek œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki
kolejarzy. Na miejsce poœwiêcenia wybrano Jasn¹
Górê, cel corocznych Pielgrzymek Kolejarzy. Rów-
nie¿ wiele osób zatrudnionych w zak³adzie pocho-
dzi z Czêstochowy. W Czêstochowie pos³uguje te¿
ks. Andrzej Kuliberda, opiekun œl¹skich koleja-
rzy.  - Sztandar to symbol, œwiêtoœæ. Jego miejsce
tkwi gdzieœ miêdzy hymnem narodowym a przy-
siêg¹ wojskow¹. To nie tylko piêknie wyhaftowa-
ny materia³. To uosobienie najwy¿szych wartoœci,
za które wielu Polaków, równie¿ kolejarzy, odda-
wa³o swoj¹ krew i ¿ycie - przypomnia³ w homilii
ks. Andrzej Kulbierda.

Dopuœcili siê przestêpstw i odbêd¹ karê
czeniem os³aniaj¹ zabójców, karê
odbêd¹ z poczuciem fa³szywie po-
jêtej kole¿eñskiej wspólnoty. Ci
zaœ, którzy zabili - pozostan¹ ze
œwiadomoœci¹ pope³nionej i nie w
pe³ni ukaranej zbrodni, do koñca
swoich dni.

Równie donios³y, jak oddanie
czci poleg³ym i rannym górnikom,
jest stanowcze stwierdzenie s¹du,
¿e uwzglêdniaj¹c ca³y z³o¿ony hi-
storyczny kontekst sprawy, nie by³
niniejszy proces s¹dem karnym nad
- w³aœnie - historycznymi, politycz-
nymi i osobistymi racjami tych,
którzy 13 grudnia 1981 roku stan
wojenny wprowadzili.

Proces ten dotyczy³ bowiem
prawnej oceny zachowania kilku-
nastu funkcjonariuszy pañstwo-
wych - milicjantów, szeregowców,
podoficerów i oficerów. Oceny,
która mia³a odpowiedzieæ na pyta-
nie: czy s¹ oni winni, czy przyczy-
nili siê do œmierci i ran ofiar, czy
mieli prawo strzelaæ.

W dniu dzisiejszym stwierdziæ
nale¿y, ¿e pomimo up³ywu lat, za-
cierania œladów, matactw, skazani
na kary pozbawienia wolnoœci
oskar¿eni dopuœcili siê przestêp-
stwa, podlegaj¹ odpowiedzialnoœci
i ponios¹ karê.

Agnieszka Konieczny

Wojciech Jaruzelski, Czes³aw

Kiszczak i 7 innych autorów

stanu wojennego stanie jed-

nak przed s¹dem. S¹d Apela-

cyjny w Warszawie uchyli³

decyzjê o zwrocie sprawy do

Instytutu Pamiêci Narodowej.

Przypomnijmy: w po³owie maja
warszawski S¹d Okrêgowy poleci³,
by IPN powo³a³ zespó³ bieg³ych
historyków do oceny realnoœci
groŸby interwencji ZSRR w latach
1980-1981 oraz by przes³ucha³ no-
wych œwiadków (m.in. Margaret

Thatcher i Michai³a Gorbaczo-

wa). Grozi³o to znacz¹cym opóŸ-
nieniem ca³ego procesu.

S¹d Apelacyjny jednak uzna³, ¿e
zebrane ju¿ przez IPN dowody

wystarcz¹ do prowadzenia procesu,
a zbieranie innych przes³ania³oby
wyjaœnienie sprawy. - Brak jest do-
statecznych i przekonuj¹cych prze-
s³anek do uznania, ¿e decyzja o
przekazaniu sprawy prokuratorowi
w celu uzupe³nienia œledztwa jest
zasadna - powiedzia³a w ustnym
uzasadnieniu postanowienia SA sê-
dzia Barbara Skoczkowska. Pod-
kreœli³a, ¿e powo³anie bieg³ych
oznacza³oby przeniesienie na nich
odpowiedzialnoœci za prawn¹ oce-
nê zarzutów, do czego powo³any
jest tylko s¹d. Zdaniem S¹du Ape-
lacyjnego, zbyteczne by³yby prze-
s³uchania zagranicznych œwiadków,
m. in. dlatego, ¿e wiele materia³ów
jest dostêpnych w publikowanych
Ÿród³ach historycznych.

 Uchylenie decyzji oznacza, ¿e
najprawdopodobniej po wakacjach
zostanie wyznaczony termin roz-
poczêcia procesu. Musi on byæ sko-
relowany z trwaj¹cymi przed S¹-
dem Okrêgowym w Warszawie
dwoma innymi procesami, w któ-
rych oskar¿eni s¹ m.in. Kiszczak
oraz Jaruzelski. Kiszczak - s¹dzo-
ny od 1993 r. za wydanie szyfro-
gramu, który mia³ byæ podstaw¹
dzia³añ milicji w kopalni "Wujek"
w 1981 r. -  mo¿e zgodnie z zale-
ceniami lekarzy przebywaæ w sali
s¹du tylko 2 godziny dziennie. Po-
dobne ograniczenia lekarskie ma
tak¿e Jaruzelski - s¹dzony przed
SO od 2001 r. za masakrê robotni-
ków Wybrze¿a w 1970 r.

red.

Stan wojenny

os¹dz¹ ju¿ wkrótce

Za miesi¹c za kratki

Wskazanie winnych tragedii w
kopalniach „Wujek” i „Manifest
Lipcowy” otwiera rannym górni-
kom i rodzinom ofiar drogê do
ubiegania siê o odszkodowania ze
Skarbu Pañstwa.

Na tak¹ mo¿liwoœæ wskaza³ po
og³oszeniu prawomocnego wyro-
ku pe³nomocnik ofiar mec. Ja-

nusz Margasiñski. Jeden z przy-
wódców strajku w kopalni "Wu-
jek" Stanis³aw P³atek podkreœli³,

¿e s¹d apelacyjny wskaza³, ¿e
winê za strzelanie do górników
ponosz¹ zomowcy - byli funkcjo-
nariusze organów pañstwa.

Jeszcze nie wiadomo o jakie
kwoty zadoœæuczynienie bêd¹
stara³y siê rodziny ofiar. By otrzy-
maæ odszkodowanie musz¹ naj-
pierw z³o¿yæ pozew w s¹dzie cy-
wilnym, który musi uwzglêdniæ
wyrok s¹du apelacyjnego.

Milicjanci spêdz¹ w wiêzieniu

od 3,5 do 6 lat

³a do 6 lat. Na poczet kary s¹d zali-
czy³ Cieœlakowi okres wczeœniej-
szego aresztowania od kwietnia
1992 r. do sierpnia 1993 r. W sumie
przebywa³ on w areszcie prawie 2,5
roku. Za 6 miesiêcy bêdzie móg³
staraæ siê o przedterminowe zwol-

nienie. 13 miesiêcy spêdzi³ równie¿
w areszcie Marian Okrutny za-
stêpca szefa Komendy Wojewódz-

kiej MO w Katowicach, który osta-
tecznie zosta³ uniewinniony.

Szeregowi cz³onkowie plutonu
specjalnego skazani zostali na ³¹czne
kary od 7 do 8 lat pozbawienia wol-
noœci. Oni równie¿ podlegaj¹ amne-
stii. Jedenastu zomowców trafi do
wiêzienia na 3,5 roku, a dwóch na 4
lata.                Agnieszka Konieczny
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Zwi¹zkowcy z polskich i nie-

mieckich zak³adów Johnson

Controls bêd¹ siê wymieniaæ

informacjami. W czerwcu

spotkali siê po raz pierwszy

w oœrodku szkoleniowym IG

Metall w Berlinie.

Podczas spotkania przedstawi-
ciele IG Metall i NSZZ "Solidar-
noœæ" porównywali warunki pracy
i p³acy w polskich i niemieckich
zak³adach Johnson Controls.

- Okaza³o siê, ¿e polscy praco-
dawcy nadu¿ywaj¹ mo¿liwoœci
podpisywania umów o pracê na
czas okreœlony - mówi Robert

Odyjas z Biura ds. Rozwoju i
Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz
Wspó³pracy Zagranicznej ZR.

Wiêkszoœæ pracowników John-
son Controls zatrudnionych w fa-
brykach w Siemianowicach Œl¹-
skich i Bieruniu posiada takie umo-
wy. Tymczasem w Niemczech
umowa na czas okreœlony nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 lata. Zdaniem
Odyjasa najwa¿niejszym celem
zwi¹zkowców z "S" i IG Metall
powinno byæ d¹¿enie do ujednoli-

cenia standardów zatrudnienia we
wszystkich fabrykach koncernu.

Zwi¹zkowcy z Niemiec najbar-
dziej byli zaskoczeni, gdy dowie-

dzieli siê, ¿e Polaków upominaj¹-
cych siê o podwy¿ki równie¿ stra-
szy siê przeniesieniem produkcji na
Wschód.

Ok. 250 pracowników sieci

real,- protestowa³o przed sie-

dzib¹ spó³ki w Warszawie. W

ten sposób zwi¹zkowcy z

„Solidarnoœci” chcieli zwró-

ciæ uwagê na ¿enuj¹co niskie

wynagrodzenia i przed³u¿aj¹-

ce siê negocjacje p³acowe.

Od kilku miesiêcy w spó³ce
trwaj¹ rozmowy na temat wynagro-
dzeñ. "Solidarnoœæ" domaga siê 500
z³ podwy¿ki dla wszystkich zatrud-
nionych, ale zarz¹d spó³ki lekcewa-
¿y ten postulat. Podczas czerwco-
wych rozmów zaproponowa³ jedy-
nie podwy¿szenie najni¿szego wy-
nagrodzenia z 1326 z³ do 1450 z³
od 1 paŸdziernika 2008 r. dla osób,
które przepracowa³y jeden rok i
wzrost dodatku na pranie odzie¿y.

Zdaniem "S" takie propozycje s¹
niewystarczaj¹ce. - Strony siê spo-
tykaj¹ i nic wiêcej. Trudno powie-
dzieæ, ¿e te negocjacje odbywaj¹
siê w duchu dialogu spo³ecznego -
mówi³ podczas pikiety Alfred Bu-

jara, przewodnicz¹cy Sekcji Kra-
jowej Pracowników Handlu NSZZ
"S".

Do protestuj¹cych zwi¹zkow-
ców wysz³a Magdalena Staliñska,
dyrektor pionu personalnego firmy.
Delegacja zwi¹zkowców spotka³a
siê te¿ z cz³onkiem zarz¹du Toma-

szem Krewisz. Jego zdaniem nie
ma potrzeby podnoszenia wyna-

grodzenia zasadniczego. Oburzy-
³o to protestuj¹cych, którzy prze-
kazali zarz¹dowi petycjê, w której

wzywaj¹ pracodawcê do podjêcie
merytorycznych rozmów. -
¯¹damy realnych, a nie wirtual-
nych podwy¿ek - podkreœlali de-
monstranci.

- Galopuj¹cy wzrost cen ¿ywno-
œci, paliw oraz innych sta³ych
op³at, które w dramatyczny sposób
obci¹¿y³y nasze bud¿ety domowe
jes, dla wielu z nas ciê¿arem nie
do udŸwigniêcia. Pomimo rzetel-
nie i uczciwie wykonywanej pra-

52 lata temu na ulicach Pozna-

nia dosz³o do pierwszego w

tzw. Polsce Ludowej sprzeciwu

ludu wobec w³adz. Dziœ histo-

rycy s¹ zgodni - to by³o rewo-

lucj¹ mas pracuj¹cych przeciw

istniej¹cemu systemowi biuro-

kratycznemu.

Œmieræ Stalina w marcu 1953 r. i
zmiany w ZSRR wymusi³y równie¿
korekty w polskiej polityce. Zaczê³y po-
jawiaæ siê g³osy obarczaj¹ce win¹ za
pope³nione b³êdy aparat bezpieczeñ-
stwa, powili pêka³a psychoza strachu.
Potêpienie stalinizmu i chêæ przezwy-
ciê¿enia "okresu b³êdów i wypaczeñ"
zbieg³y siê w Poznaniu z narastaj¹cym
od pocz¹tku lat 50-tych niezadowole-
niem z warunków ¿ycia i pracy. Wiel-
kopolska, podobnie jak reszta kraju,
poddana zosta³a przymusowemu dosto-
sowaniu wszystkich dziedzin ¿ycia do
modelu radzieckiego. Tradycyjna wiel-
kopolska gospodarnoœæ brutalnie zde-
rzy³a siê z praktyk¹ realnego socjalizmu.

Fikcja planowej gospodarki socjali-
stycznej by³a szczególnie dotkliwa dla
robotników wielkich poznañskich za-
k³adów przemys³owych, przyzwycza-
jonych do przedwojennych porz¹dków,
dobrej organizacji pracy i rzetelnego
wynagrodzenia. Zamiast tego w real-
nym socjalizmie z coraz wiêkszym tru-
dem usi³owali zapewniæ godne ¿ycie
swoim rodzinom. Sytuacjê dodatkowo
zaognia³o biurokratyczne traktowanie
robotników i ca³kowite ubezw³asno-
wolnienie zwi¹zków zawodowych.

Chleba i wolnoœci

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ wybuchu
niezadowolenia w Poznaniu by³y niepra-
wid³owoœci w naliczaniu wynagrodzeñ,
nierealne wskaŸniki wzrostu produkcji i
wydajnoœci oraz bardzo z³e warunki pra-
cy w zak³adach. Miejscem, w którym
jak w soczewce skupi³y siê nastroje by³y
dawne zak³ady Hipolit Cegielski Poznañ
(HCP). Za³oga fabryki od wielu miesiê-
cy wyra¿a³a niezadowolenie w sprawie
nies³usznie pobieranego przez 3 lata po-
datku od wiêcej zarabiaj¹cych przodow-
ników pracy i pracowników akordo-
wych, co pozbawi³o parê tysiêcy pracow-
ników ponad 11 mln. z³. Narzekano te¿
na ci¹g³e braki dostaw surowców i Ÿle
zorganizowan¹ kooperacjê z innymi za-
k³adami. Do rz¹du wysy³a no w tych
sprawach petycje, listy i delegacje.

27 czerwca z Warszawy wróci³a ko-
lejna delegacja robotników przekona-

na o pozytywnym za³atwieniu czêœci
postulatów. Jednak nastêpnego dnia
rano do zak³adów Cegielskiego przy-
jecha³ minister Przemys³u Maszynowe-
go i podczas masówki wycofa³ siê czê-
œciowo z warszawskich uzgodnieñ z ro-
botnikami. W tej napiêtej sytuacji, 28
czerwca rano dosz³o w Poznaniu do
wyst¹pieñ robotniczych. Zastrajkowa-
³a fabryka Cegielskiego, wkrótce potem
ZNTK, MPK i inne zak³ady. Rankiem
ok. 100 tys. osób wysz³o na ulice, de-
monstruj¹c pod has³em "Chleba i wol-
noœci". Zajmowano gmachy publiczne,
komisariaty milicji, rozbito wiêzienie,
podjêto próbê opanowania siedziby
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa Publicznego.

Chcieli zbombardowaæ

Poznañ?

Na wieœæ o rozruchach Biuro Poli-
tyczne KC PZPR wys³a³o do Poznania
swoich przedstawicieli, równoczeœnie
podjêto decyzjê o st³umieniu wyst¹pieñ
si³¹. Po po³udniu w³adze skierowa³y do

miasta regularne jednostki pancerne i
piechoty. £¹cznie do pacyfikacji u¿yto
ponad 10 tys. ¿o³nierzy, ok. 400 czo³-
gów, ponad 30 transporterów opance-
rzonych. Si³y te prowadzi³y walki ulicz-
ne z grupami cywilów, przewa¿nie m³o-
dymi wiekiem, uzbrojonymi tylko w
188 sztuk broni, w tym 1 rkm, oraz bu-
telki z benzyn¹. Powstañcom uda³o siê
opanowaæ dwa czo³gi, z których ostrze-
liwali gmachy UB. Alarm bojowy og³o-
szono te¿ w 5 Dywizji Lotnictwa My-
œliwskiego, wydaj¹c rozkaz podczepie-
nia bomb. W ostatecznoœci w³adze ko-
munistyczne gotowe by³y zbombardo-
waæ niespokojne miasto. Pacyfikacja
miasta trwa³a do 29 czerwca. W trakcie
wydarzeñ czerwcowych zginê³o ponad
70 osób, kilkaset zosta³o rannych, pra-
wie 700 aresztowano.

Wydarzenia poznañskie odbi³y siê
g³oœnym echem w kraju i na œwiecie.
Wypadki by³y szokiem dla obu stron:
zarówno dla komunistycznych w³adz,
jak i dla spacyfikowanych robotników,
którzy zgodnie z oficjaln¹ propagand¹
mieli byæ "klas¹ rz¹dz¹c¹". Poznañski
czerwiec spowodowa³ przyspieszenie
procesów demokratyzacji w pañstwie.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wydarzeniom
poznañskim zawdziêczamy, i¿ "prze-
wrót paŸdziernikowy" w Polsce mia³
charakter pokojowy, w przeciwieñstwie
np. do Wêgier, gdzie armia radziecka
krwawo st³umi³a Powstanie wêgierskie
1956.                                          red.

Rocznica

poznañskiej rewolucji

Manifestanci na poznañskich ulicach

Pierwsza

blokada marketu
cy nie jesteœmy w stanie za otrzy-
mane wynagrodzenie utrzymaæ
naszych rodzin - napisali w imie-

niu pracowników sieci zwi¹zkow-
cy "Solidarnoœci" w petycji do pre-
zesa spó³ki.

Po zakoñczeniu pikiety demon-
stranci przez blisko godzinê bloko-
wali dostêp do kas w warszawskim
realu,- przy ul. Krakowskiej 61.
By³a to pierwsza taka akcja w kra-
ju. - Je¿eli postulat p³acowy nie zo-
stanie spe³niony, zaostrzymy akcjê
protestacyjn¹ - zapowiadaj¹ zwi¹z-
kowcy.                                       ak

O p³acach, pracy

i dyskryminacji
Robert Odyjas podkreœla, ¿e

szybka i sprawna komunikacja
mo¿e byæ kluczem do sukcesu i sku-
tecznoœci. Uczestnicy warsztatów

maj¹ nadziejê, ¿e w kolejnym spo-
tkaniu wezm¹ udzia³ pracownicy
koncernu z innych pañstw europej-
skich m.in. z Czech i Wêgier.     ak

Zwi¹zkowcy z polskich i niemieckich zak³adów

Johnson Controls bêd¹ wspó³pracowaæ

„Solidarnoœæ” domaga siê 500 z³ podwy¿ki dla wszystkich

zatrudnionych w markecie
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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

W zespo³ach Komisji Trój-

stronnej trwaj¹ negocjacje

dotycz¹ce emerytur pomo-

stowych.

Wbrew planom nie dosz³o póki co
do dyskusji o definicji pracy o szcze-
gólnym charakterze. Zosta³a ona
prze³o¿ona do czasu, kiedy w tej
sprawie skoñcz¹ negocjacje pomiê-
dzy nauczycielami i stron¹ rz¹dow¹.
Kolejn¹ turê tych rozmów zaplano-
wano na 9 lipca.

"Solidarnoœæ" uwa¿a, ¿e podstaw¹
negocjacji powinna byæ definicja
wypracowana przez partnerów spo-
³ecznych w ubieg³ym roku. Ponie-
wa¿ strona rz¹dowa upiera siê przy
definicji z przygotowanego projek-
tu ustawy o emerytach pomosto-
wych, cz³onkowie zespo³u zgodzili
siê, ¿e eksperci obu stron przygotuj¹
wykaz zawodów o szczególnym cha-

rakterze zgodnie z jedn¹ i drug¹ de-
finicj¹. Przed opracowaniem tych
wykazów z ekspertami Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy (CIOP)
spotkaj¹ siê przedstawiciele zawo-
dów, które s¹ uznawane za prace o
szczególnym charakterze.

Strona rz¹dowa nie przyjê³a pro-
pozycji kontynuowania rozmów nad
ograniczeniami, jakie przewiduje
przedstawiony zwi¹zkom zawodo-
wym projekt ustawy o emeryturach
pomostowych. "Solidarnoœæ" nie
zgadza siê na ograniczenie prawa do
obni¿onego wieku emerytalnego dla
pracowników urodzonych w latach
1949 - 1968 i tych, którzy pracê w
warunkach szczególnych lub o
szczególnym charakterze rozpoczê-
li przed 1999 r. - Przedstawiciele Mi-
nisterstwa Pracy chc¹ rozmawiaæ o
zakresie podmiotowym, ale po wy-
pracowaniu definicji prac w warun-

kach szczególnych i szczególnym
charakterze - mówi Zbigniew Kru-

szyñski z prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ "S".

Uzgodniono natomiast definicjê
prac w szczególnych warunkach.
Zgodnie z ni¹ s¹ to "prace wykony-
wane w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy w szczególnych warunkach œro-
dowiska pracy, determinowanych si-
³ami natury lub procesami technolo-
gicznymi, które mimo zastosowania
œrodków profilaktyki technicznej, or-
ganizacyjnej i medycznej stawiaj¹
przed pracownikami wymagania
przekraczaj¹ce poziom ich mo¿liwo-
œci, ograniczony w wyniku natural-
nego procesu starzenia siê, jeszcze
przed osi¹gniêciem wieku emerytal-
nego w stopniu utrudniaj¹cym ich
prace na dotychczasowym stanowi-
sku".

Dzia³ Informacji KK

W œrodê 2 lipca „Solidarnoœæ”

Pogotowia Ratunkowego i Ra-

townictwa Medycznego po raz

kolejny spotka siê na negocja-

cjach z minister zdrowia Ew¹

Kopacz.

Rozmowy odbêd¹ siê w Szczeci-
nie, gdzie od d³u¿szego czasu prote-
stuj¹ tamtejsi ratownicy. - Jest jed-
nak szansa na koniec sporu, bo ostat-
nie rozmowy zwi¹zkowców z rz¹-
dem pozwoli³y na wypracowanie

Minister pracy w specjalnie

przes³anym do Komisji Krajo-

wej piœmie poinformowa³a, ¿e

nie planuje w najbli¿szym

czasie skierowania projektów

zmian w Kodeksie pracy,

ustawie o PIP i sta¿u absol-

wenckim do konsultacji spo-

³ecznych.

To odpowiedŸ na kwietniowe
stanowisko Komisji Krajowej.
"Solidarnoœæ" sprzeciwi³a siê w
nim kontynuacji prac nad zmian¹
ustawy o zwi¹zkach zawodowych

Czym jest praca

o szczególnym charakterze?

i nowymi rozwi¹zaniami projek-
tów ustaw nowelizuj¹cych Kodeks
pracy. Pomys³y te (m.in. tzw. pa-
kiet Szejnfelda) nie zyska³y akcep-
tacji partnerów spo³ecznych na fo-
rum Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych.

Jak pisze Jolanta Fedan, prace
prowadzone w zespole prawa pra-
cy i uk³adów zbiorowych nie zakoñ-
czy³y siê kompromisem, a ponadto
partnerzy spo³eczni zg³osili w³asne
propozycje legislacyjne wymagaj¹-
ce analizy, oceny i dalszych prac.
Poniewa¿ zmiany w ustawie o sta-

korzystnych dla naszych kolegów ze
Szczecina - mówi przewodnicz¹cy
Krajowej Sekcji Pogotowia Ratun-
kowego i Ratownictwa Medyczne-
go NSZZ "S" Jacek Szarek. - Chce-
my na miejscu zaprezentowaæ im
propozycjê zakoñczenia protestu.

Wci¹¿ nie ma jednak gotowych
rozwi¹zañ dla ca³ej bran¿y. Najwa¿-
niejsze dla ratowników jest znacz¹-
ce zwiêkszenie œrodków finanso-
wych na pañstwowe ratownictwo
medyczne w roku 2009. - Bez tego

polskiemu ratownictwu grozi zapaœæ.
Spadnie standard œwiadczonej przez
nas pomocy, bêd¹ nasilaæ siê prote-
sty pracownicze - przestrzega Jacek
Szarek. Ratownicy oczekuj¹ np.
gwarancji, ¿e do koñca roku 2010
pensje pracowników ratownictwa
medycznego wzrosn¹ do 2 œrednich
krajowych. - W innym przypadku z
pracy odejdzie wielu doœwiadczo-
nych ratowników, którzy ju¿ teraz
coraz czêœciej znajduj¹ zatrudnienie
w innych krajach - mówi Szarek.

wg

¿u absolwenckim budzi³y w¹tpli-
woœci partnerów spo³ecznych, jak
zapewnia minister pracy, trwaj¹ pra-
ce nad udoskonaleniem proponowa-
nych rozwi¹zañ prawnych. "Nowe
przepisy powinny bowiem precy-
zyjnie okreœlaæ zasady dotycz¹ce
zdobywanie praktycznej wiedzy i
umiejêtnoœci przez osoby rozpoczy-
naj¹ce pracê zawodow¹ i uwzglêd-
niaæ obowi¹zuj¹ce ju¿ w tym zakre-
sie rozwi¹zania prawne" - czytamy
w piœmie przes³anym do biura Ko-
misji Krajowej.

Dzia³ Informacji KK

Konsultacji nie bêdzie

Ratownicy wci¹¿ negocjuj¹
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Zwi¹zkowcy z Regionalnej Sek-
cji Przemys³u Motoryzacyjnego
NSZZ „Solidarnoœæ” alarmuj¹, ¿e
wzrost cen paliwa mo¿e wp³yn¹æ
na likwidacjê miejsc pracy w
bran¿y samochodowej.

W przyjêtym w tej sprawie stanowi-
sku zwi¹zkowcy apeluj¹ do rz¹du RP o
podjêcie szybkich i skutecznych dzia³añ,
które ogranicz¹ lawinowy wzrost cen
paliw p³ynnych w naszym kraju.

- Dro¿ej¹ca niemal z dnia na dzieñ
benzyna oraz olej napêdowy natychmiast
odbijaj¹ siê na kieszeni wszystkich pra-
cowników i to wielokrotnie - czytamy
przyjêtym przez Sekcjê stanowisku.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e wraz ze
wzrostem cen paliwa wzrastaj¹ koszty
transportu, a tym samym innych produk-
tów, przede wszystkim ¿ywnoœci oraz
us³ug. Spekulacja cenami paliw podwy¿-
sza gie³dowe notowanie innych surow-

ców oraz prowadzi do zmniejszenia kon-
kurencyjnoœci przedsiêbiorstw.

- Firmy staraj¹c siê ratowaæ swoje zy-
ski, ograniczaj¹ i bêd¹ ograniczaæ wzrost
zarobków pracowników. Tymczasem
bez godnych p³ac nie mo¿e byæ mowy o
spo³ecznym i gospodarczym rozwoju
Polski - podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy. - Dla
pracowników bran¿y motoryzacyjnej
dodatkowym zagro¿eniem wynikaj¹-
cym z dro¿ej¹cych dos³ownie z dnia na
dzieñ paliw jest spadaj¹cy popyt na nowe
samochody, co jednoczeœnie powoduje
ograniczenie produkcji i grozi zwolnie-
niami pracowników.

W stanowisku zwi¹zkowcy przypo-
minaj¹ te¿, ¿e to polski minister finan-
sów ma najwiêkszy wp³yw na cenê pa-
liw w naszym kraju. Dwie trzecie tych
cen stanowi¹ ró¿nego rodzaju podatki, a
tylko jedn¹ trzeci¹ koszty wydobycia,
przeróbki, transportu oraz zyski firm pa-
liwowych.                                     ak

Prokuratura Okrêgowa w Katowi-
cach zakoñczy³a œledztwo w
sprawie katastrofy budowlanej,
do której dosz³o w styczniu 2006
r. w hali Miêdzynarodowych Tar-
gów Katowickich. Zginê³o wów-
czas 65 osób.

Prokuratura postawi³a zarzuty 12 oso-
bom, m.in. dyrektorowi technicznemu
MTK Adamowi H. i dwóm by³ym
cz³onkom zarz¹du. Zdaniem prokurato-
ra odpowiadaj¹ oni za "umyœlne spro-
wadzenie niebezpieczeñstwa katastrofy
i nieumyœlne doprowadzenie do niej".
Szefowie spó³ki zdawali sobie sprawê,
¿e dach hali by³ uszkodzony, a mimo to
pozwolili na jej u¿ytkowanie. Przed or-
ganizacj¹ wystawy nie odœnie¿yli go z
grubej i ciê¿kiej pokrywy œniegu.

Wœród oskar¿onych znajduje siê
trzech projektantów hali. Jacek J. i
Szczepan K. s¹ oskar¿eni o przygoto-
wanie wadliwego projektu wykonaw-
czego obiektu, odbiegaj¹cego od projek-

tu budowlanego. Natomiast Andrzej W.
odpowiada za zaakceptowanie tego pro-
jektu.

Zarzuty us³ysz¹ równie¿ m.in. byli
szefowie spó³ki "Przemys³obud" g³ów-

Œledztwo zakoñczone, s¹ zarzuty Wzrost cen paliwa

zagra¿a pracownikom

W trwaj¹cym ponad 2 lata œledztwie w sprawie katastrofy MTK

prokuratura przes³ucha³a 1600 œwiadków, za poszkodowane

uzna³a 1200 osób

nego wykonawcy hali, kierownik budo-
wy hali, pracownik odpowiedzialny za
naprawê dachu w 2002 r. i powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego w Cho-
rzowie.                                         ak
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- Jaka przysz³oœæ czeka kopalniê

Silesia? Mo¿na jej jeszcze pomóc?

Mo¿na. W ostatnich dniach odbyliœmy
spotkanie z Zarz¹dem Kompanii Wê-
glowej i z Tomem Gibsonem. Inwestor
chyba nie do koñca zdawa³ sobie spra-
wê, jakie prawne obowi¹zki musi spe³-
niæ, by zostaæ w³aœcicielem kopalni. Z
drugiej strony Kompania Wêglowa w
¿aden sposób mu nie u³atwia³a zada-
nia. Gibson Group zobowi¹za³ siê, ¿e
do 30 czerwca z³o¿y w polskich urzê-
dach wszelkie niezbêdne dokumenty,
³¹cznie z tymi niezbêdnymi do rejestra-
cji oddzia³u. Problem mo¿e byæ tylko z
uzyskaniem koncesji. By póŸniej za-
koñczyæ transakcjê, potrzebna bêdzie
przychylnoœæ ze strony Ministerstwa
Gospodarki.
- Mo¿na na tak¹ przychylnoœæ li-

czyæ?

Przecie¿ wszystkim powinno zale¿eæ na
sprzeda¿y Silesii. 250 mln z³ to potê¿-
ny zastrzyk gotówki, który mo¿na wy-
korzystaæ choæby na uregulowanie sy-
tuacji w Halembie-Wirku. W innym
przypadku kopalniê trzeba bêdzie zli-
kwidowaæ a ludziom znaleŸæ pracê.
- W Halembie dojdzie do strajku?

W innych kopalniach równie¿?

Mamy informacje o 4-5 kopalniach, ale
przyk³ad Halemby-Wirka jest szczegól-
ny. K³opoty tego zak³adu wynikaj¹ z
zesz³orocznego porozumienia ³¹czenio-
wego. Zgodnie z nim mia³o nast¹piæ
ujednolicenie p³ac, ale na to Kompania
Wêglowa nie zagwarantowa³a odpo-
wiednich œrodków. Do tego dosz³o 70-
procentowe przekroczenie dniówek so-
botnio-niedzielnych i nadgodzin. I te-
raz pojawi³y siê k³opoty…
- Które jeszcze kopalnie maj¹ pro-

blemy z wyp³atami?

Bielszowice, Bobrek-Centrum, Soœni-
ca-Makoszowy i Pokój. Ale te kopal-
nie powinny sobie z tym poradziæ. Nad
ca³¹ bran¿¹ "wisz¹" jednak nakazy p³at-
nicze Pañstwowej Inspekcji Pracy. Prze-
prowadzona w zesz³ym roku na nasz
wniosek kontrola wykaza³a nagminne
³amanie Kodeksu pracy w zakresie nad-
godzin. PIP nakaza³a uregulowanie tych
spraw i teraz te wyp³aty te¿ trzeba wli-
czaæ w ciê¿ar wynagrodzeñ. To mo¿e
skutkowaæ przekroczeniem wskaŸnika
i k³opotami z realizacja styczniowego
porozumienia.
- W górnictwie dojdzie do strajku?

Tylko w wypadku wspólnego dzia³a-
nia wszystkich central zwi¹zkowych. W
tej chwili mamy coœ na kszta³t licyto-
wania siê zwi¹zków zawodowych w
swoich postulatach. Ale mam nadziejê,

¿e ju¿ wkrótce ca³¹ sytuacjê uda siê wy-
prostowaæ.
- Prasa donosi³a niedawno o zatrud-

nianiu górników przez firmy ze-

wnêtrze, dziêki czemu spó³ki gór-

nicze nie musz¹ wyp³acaæ nadgo-

dzin…

Znam tê sprawê, taka sytuacja mia³a
miejsce np. w Katowickim Holdingu
Wêglowym. To ca³kowicie niezgodne
z prawem. Decyduj¹c siê na to, górnicy
nie tylko godz¹ siê na ni¿sze zarobki,
ale tak¿e na to, ¿e ta praca nie bêdzie
wliczana do emerytury. Nikt nie jest te¿
w stanie wyjaœniæ, co bêdzie w przy-

padku wypadku na dole. Ca³¹ sprawê
trzeba zbadaæ, bo niejasne jest finanso-
wanie takich umów.
- Sekcja Krajowa Górnictwa Wêgla

Kamiennego NSZZ "S" zaapelo-

wa³a do rz¹du o przywrócenie

prawdziwego dialogu w bran¿y.

By³ odzew na wasze stanowisko?

- Na razie nie. Mija w³aœnie termin, w
którym spodziewaliœmy siê odpowie-
dzi. Jeœli rz¹d dalej bêdzie milcza³, to
na pewno bardzo aktywnie weŸmiemy
udzia³ w manifestacji energetyków, któ-
ra odbêdzie siê 25 lipca w Warszawie.
- Co z emeryturami dla pracowni-

ków przeróbki?

Walka trwa. Du¿o zale¿y od efektów
negocjacji z rz¹dem w sprawie ca³ego
systemu emerytalnego. Ale pracowni-
cy te¿ wiele mog¹. Dlatego np. liczê na
wielki udzia³ w ogólnopolskiej mani-
festacji w Warszawie, któr¹ Komisja
Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" organi-
zuje 29 sierpnia. Mam nadziejê na przy-
najmniej 100 tysiêcy uczestników. Lu-
dzie nie mog¹ daæ siê og³upiæ mediom
i musz¹ wreszcie zacz¹æ siê organizo-
waæ, zw³aszcza w sprawach, które ich
dotycz¹ bezpoœrednio. Trzeba walczyæ
o swoje. Nauczmy siê od pañstw Euro-
py Zachodniej, gdzie na manifestacjach
pojawia siê nawet milion osób.
- Dziêkujê za rozmowê.

W poniedzia³ek 30 czerwca

up³yn¹³ termin podpisania umo-

wy prywatyzacyjnej kopalni Si-

lesia. Plany sprzeda¿y zak³adu

za 250 mln z³ skoñczy³y siê nie-

stety  niepowodzeniem. Przynaj-

mniej na razie.

Silesia mia³a byæ pierwsz¹ w Polsce
czynn¹ kopalni¹ wêgla kamiennego
sprzedan¹ prywatnemu inwestorowi.
Nie uda³o siê jednak za³atwiæ wszyst-
kich zwi¹zanych z tym procedur. Inwe-
stor nie zarejestrowa³ oddzia³u w Pol-
sce, nie dosta³ koncesji na wydobywa-
nie wêgla, rz¹d nie wyda³ zgody na
transakcjê. By³y te¿ drobniejsze uchy-
bienia, jak np. niepoinformowanie o za-
miarach kupna Silesii Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Inwestor, czyli Gibson Group, chce
jednak przed³u¿enia terminu podpisa-
nia umowy. Sprawa jest badana przez
prawników Kompanii Wêglowej, któ-
ra wci¹¿ deklaruje chêæ zawarcia trans-
akcji. W przeciwnym razie - zamiast
250 mln przychodu ze sprzeda¿y ko-
palni - bêdzie musia³a j¹ zlikwidowaæ.

Zwolennikiem transakcji jest zak³a-
dowa "Solidarnoœæ". Inwestor zaofe-
rowa³ korzystny dla za³ogi pakiet so-
cjalny, gwarantuje te¿ utrzymanie za-

trudnienia i inwestycje. - By³by to
skandal, gdyby w takiej sytuacji do-
sz³o do utraty pracy przez 930 osób.
"Silesia" posiada drugie pod wzglêdem
wielkoœci zasoby tego surowca w kra-
ju. Dajmy szanse tej kopalni i zatrud-
nionym w niej ludziom - apeluje Da-

riusz Dudek, szef zak³adowej "S".

Utrata pracy przez za³ogê to nie je-
dyne potencjalne konsekwencje nieza-
warci transakcji. Bez ogromnych in-
westycji Silesia bêdzie nierentowna.
Prawdopodobne jest wiêc zatopienie
kopalni.
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Z Dominikiem Kolorzem, szefem Sekcji
Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego
NSZZ „Solidarnoœæ” rozmawia Wojciech

Gumu³ka.

Trzeba walczyæ o swoje

Niepewnoœæ w Silesii

Kopalnia Halemba-Wirek szy-

kuje siê do protestu. Odby³o

siê tam ju¿ referendum straj-

kowe.

Wszystkie tamtejsze zwi¹zki do-
magaj¹ siê od Kompanii Wêglowej
wywi¹zywania siê z obietnicy pod-
wy¿ki p³ac. Zgodnie z zawartym w
styczniu porozumieniem p³aco-
wym, w tym roku p³ace w Kompa-
nii wzrastaj¹ œrednio miesiêcznie o
ok. 670 z³ brutto, do œredniego po-
ziomu 5.228,50 z³. Kompania prze-
znacza na podwy¿ki blisko 600 mln
z³, zachowuj¹c przy tym niewielk¹
rentownoœæ. Tymczasem dyrekcja
kopalni Halemba-Wirek zapowie-
dzia³a, ¿e w lipcu obni¿y górnikom
premie. Ka¿dy pracownik zarobi³-
by œrednio o 113 z³ mniej.

- Znam nastroje górników z mo-
jej kopalni, wiêc wynik referendum
uwa¿am za przes¹dzony - mówi szef
"Solidarnoœci" w Halembie-Wirku
Józef Kowalczyk. - 7 lipca przy-
st¹pimy do dwugodzinnego strajku
ostrzegawczego. Jeœli nie bêdzie

postêpu w rozmowach, tydzieñ póŸ-
niej rozpocznie siê strajk general-
ny.

Do prowadzenia negocjacji z za-
rz¹dem Kompanii Wêglowej zwi¹z-
kowcy upowa¿nili swoje centrale
zwi¹zkowe. Rozmowy powinny siê
odbyæ jeszcze w tym tygodniu. - Do
tej pory dialog by³ utrudniony z
powodu zmian w zarz¹dzie - mówi
Kowalczyk. Jego zdaniem, do k³o-
potów kopalni przyczyni³o siê sca-
lenie dwóch zak³adów. - Samodziel-
nie jako Halemba bylibyœmy w sta-
nie sfinansowaæ porozumienie. Z
powodu wyrównywania zarobków
do jednego poziomu pojawi³y siê
k³opoty.

Zwi¹zkowcy chc¹ równie¿ od
zarz¹du KW wyjaœnieñ na temat
biernoœci w zakresie uruchamiania
nowych pok³adów przy jednocze-
snym oddelegowywaniu pracowni-
ków kopalni do pracy w innych za-
k³adach. Uwa¿aj¹, ¿e obecna sytu-
acja ekonomiczna kopalni to efekt
zaniechañ osób ni¹ zarz¹dzaj¹cych.
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Halemba-Wirek

zastrajkuje?


