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W numerze:

Ta wystawa

nie jest ³atwa
W przypadku wystaw poœwiêconych sta-
nowi wojennemu czy strajkom, komen-

tarz organiza-
tora wystawy
jest niezbêdny.
M³odzie¿ ¿yje
dziœ w zupe³nie
innych realiach
i zrozumienie
rzeczywistoœci
PRL mo¿e byæ
dla niej trudne.
- powiedzia³

TŒD Marcin Boratyn, kierownik wysta-
wy „1988 - straj, który przyniós³ wol-
noœæ”

Czytaj na stronie 3

„Solidarnoœæ”

w Silesii
O za³o¿eniu i reje-
stracji "S" zwi¹z-
kowcy poinformo-
wali pracodawcê
dopiero 1 sierpnia.
Teraz przyznaj¹, ¿e
przed spotkaniem
z nim byli powa¿-
nie zdenerwowani.
Obawiali siê, ¿e
pracodawca wy-
rzuci ich na bruk.

Czytaj na stronie 4

Uzasadnienia
byæ nie mog³o
Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorow-
ski odwo³a³ z funkcji G³ówn¹ Inspektor
Pracy Bo¿enê Borys-Szopê i powo³a³ na
jej miejsce Tadeusza Zaj¹ca. Kontrower-
sje budzi sposób przeprowadzenia tej

operacji. Bo¿ena Borys-Szopa pe³ni³a
funkcjê G³ównego Inspektora Pracy przez
2 i pó³ roku. Jest teraz w okresie wypo-
wiedzenia i na razie nie chce zdradzaæ
dalszych planów zawodowych.

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

Napisano

BT Gliwice
Ireneusz Erfurt, sekretarz "So-

lidarnoœci" w kopalni "Budryk",
cz³onek Terenowej Sekcji Koordy-
nacyjnej "S" Gliwic i Powiatu Gli-
wickiego zosta³ kandydatem "Soli-
darnoœci" do Powiatowej Rady Za-
trudnienia w Gliwicach.

BT Jaworzno
"Solidarnoœæ" z Po³udniowego

Koncernu Wêglowego ZG Sobieski
zorganizowa³a zbiórkê krwi dla
chorego kolegi, d³ugoletniego pra-
cownika firmy oraz cz³onka NSZZ
"Solidarnoœæ".

20 sierpnia do katowickiego Cen-
trum Krwiodawstwa pojecha³o 32
pracowników zak³adu, którzy odpo-
wiedzieli na apel Zwi¹zku.

- Okres letni jest zawsze bardzo
trudny dla chorych, którzy doœwiad-

czaj¹ braku krwi. Kiedy okaza³o siê,
¿e w takiej sytuacji jest nasz kole-
ga, bez chwili zastanowienia og³o-
siliœmy we wszystkich oddzia³ach
zak³adu zbiórkê krwi dla niego -
mówi Dariusz Piechowicz z "Soli-
darnoœci" ZG Sobieski.

Zwi¹zkowcy nie spodziewali siê
a¿ takiego odzewu. Zapowiadaj¹, ¿e
w przysz³oœci zorganizuj¹ podobn¹
akcjê, ale na wiêksz¹ skalê, zapra-
szaj¹c autobus do poboru krwi do
Jaworzna.

Podziêkowanie
ZOZ  NSZZ  "Solidarnoœæ" w

Po³udniowym Koncernie  Wê-
glowym ZG  Sobieski sk³ada ser-
deczne podziêkowania wszyst-
kim uczestnikom akcji oddawa-
nia krwi dla d³ugoletniego pra-
cownika naszej firmy i cz³onka
NSZZ "Solidarnoœæ" Leszka Sta-
szewskiego.

DLA   WSZYSTKICH   SER-
DECZNE   BÓG   ZAP£AÆ

BT Pszczyna
W bie¿¹cym tygodniu "Solidar-

noœæ" pszczyñskiego Konsorcjum
Ochrony Kopalñ zorganizowa³a
trzydniowy protest, sprowadzaj¹cy
siê do powstrzymywania siê za³ogi
od  pracy w nadgodzinach.

Protest popar³y wszystkie organi-
zacje zwi¹zkowe funkcjonuj¹ce w
spó³ce.

Jednoczeœnie zwi¹zkowcy zwró-
cili siê do pracodawcy o przyst¹pie-
nie do rozmów w sprawie podwy-
¿ek wynagrodzeñ. Na podjêcie de-
cyzji w tej sprawie pracodawca
otrzyma³ trzydniowy termin.

- Pracujemy za œmieszne pieni¹-
dze, w dodatku w nadgodzinach. S¹

Dla rz¹du skoñczy³y siê miodowe
miesi¹ce. Na prze³omie sierpnia i
wrzeœnia do Warszawy przyjad¹ gór-
nicy, stoczniowcy i nauczyciele pro-
testowaæ w obronie praw pracowni-
czych. 29 sierpnia demonstrowaæ bê-
dzie "Solidarnoœæ", a 1 wrzeœnia
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.

- Kilkadziesi¹t tysiêcy naszych
dzia³aczy ju¿ szykuje siê do zabloko-
wania Warszawy. Atmosfera jest go-
r¹ca, bo niezadowolenie jest du¿e -
mówi Marta Pióro z NSZZ "Soli-
darnoœæ". W ca³ej Polsce zwi¹zek ju¿
rozlepia plakaty i rozdaje ulotki in-
formuj¹ce o manifestacji.

- Wagony PKP, którymi dojad¹ pro-
testuj¹cy, te¿ ju¿ s¹ zarezerwowane -
dodaje Pióro. Zwi¹zkowcy twierdz¹,
¿e maj¹ ju¿ doœæ ignorowania ich
przez rz¹d. Dlatego przed kancelari¹
premiera bêd¹ walczyæ o "godn¹ pra-
cê, godn¹ emeryturê i dogodne ¿ycie".
To w³aœnie tam bêd¹ chcieli wrêczyæ
Donaldowi Tuskowi swoje ¿¹dania:
wzrostu p³ac, utrzymania wczeœniej-
szych emerytur i nieograniczania
praw pracowniczych.

Jedn¹ z najbardziej aktywnych grup
manifestantów na przysz³otygodnio-
wej demonstracji maj¹ byæ nauczy-
ciele. To im najbardziej zale¿y na tym,
by nie straciæ prawa do wczeœniej-
szych emerytur. - Rz¹d prowadzi po-
zorowany dialog. Nie odpowiada na
nasze listy i petycje. Boimy siê, ¿e jeœli
wycofamy siê z protestu, nasze sta-
nowisko nie bêdzie przez stronê rz¹-
dow¹ brane pod uwagê - mówi Ste-
fan Kubowicz, szef sekcji oœwiaty
"Solidarnoœci".

Demonstracjê wesprze te¿ kilka ty-
siêcy stoczniowców, którzy obawiaj¹
siê utraty miejsc pracy. - Autokary s¹
ju¿ zamówione, z naszej stoczni bê-
dzie ponad tysi¹c osób - zapowiada
Roman Ga³êzewski z "Solidarnoœci"
Stoczni Gdañsk.

Kolejne kilkanaœcie tysiêcy to po-
si³ki ze Œl¹ska. Ale - jak zastrzega
Bogdan Biœ, wiceszef regionu œl¹sko-
d¹browskiego "Solidarnoœci" - z ka¿-
dym dniem chêtnych przybywa. -
Mamy tylko spory problem z auto-
karami, bo to ostatni weekend waka-
cji. Chêtnych jest znacznie wiêcej ni¿
autobusów, które mo¿emy za³atwiæ -
mówi. Co przygotowuj¹ znani z

krewkich charakterów górnicy, któ-
rzy nieraz demolowali ju¿ stolicê? -
To niespodzianka - odpowiada Biœ.

Demonstracjê zamierza te¿ zasiliæ
znany z radykalnych zachowañ "Sier-
pieñ 80". - Wybieramy siê na manife-
stacjê zarówno "Solidarnoœci" 29
sierpnia, jak i ZNP 1 wrzeœnia - mówi
Bogus³aw Ziêtek, lider tego zwi¹z-
ku. Zainteresowanie demonstracj¹ jest
du¿e. - Nasi cz³onkowie bêd¹ zabie-
raæ siê do stolicy z grupami "Solidar-
noœci" lub samodzielnie docieraæ na
miejsce - mówi. Ziêtek solennie obie-
cuje, ¿e tym razem burd nie bêdzie. -
Jako goœcie zawsze zachowujemy siê
tak, by nie komplikowaæ sytuacji - do-
daje. Jednak zwi¹zkowcy od Janu-
sza Œniadka nie do koñca ufaj¹ tym
zapewnieniom. Zamierzaj¹ pilnowaæ
górników na ca³ej trasie manifestacji.

Trzy dni póŸniej stolica znów prze-
¿yje najazd. Mocnym akcentem chce
zaznaczyæ pocz¹tek nowego roku
szkolnego szef ZNP S³awomir Bro-
niarz. Nie wiadomo jeszcze, jak licz-
na bêdzie demonstracja nauczyciel-
skiego zwi¹zku. - To wyjaœni siê w
poniedzia³ek po kolejnej turze roz-
mów z rz¹dem. Wczoraj rozes³aliœmy
do wszystkich województw plakaty,
od dziœ bêd¹ rozlepiane w szko³ach -
mówi Magdalena Kaszulanis, rzecz-
nik ZNP.

Nadzieje zwi¹zkowców zarówno z
"Solidarnoœci", jak i ZNP na spe³nie-
nie ich ¿¹dañ mog¹ okazaæ siê p³on-
ne. Prowadz¹cy w imieniu rz¹du ne-
gocjacje Micha³ Boni zapowiada, ¿e
rz¹d nie ugnie siê pod presj¹ demon-
stracji i bêdzie konsekwentnie wpro-
wadza³ zaplanowane reformy. Choæ
jak przyznaje, jest jeszcze czas na
dyskusje. W³aœnie na takie rozmowy
liczy OPZZ, trzecia najwiêksza cen-
trala zwi¹zkowa, która nie przy³¹cza
siê do protestów.

- Umówiliœmy siê z rz¹dem, ¿e z
wszelkimi akcjami protestacyjnymi
wstrzymamy siê, a¿ bêdzie gotowy
projekt ustawy o emeryturach pomo-
stowych. Tego projektu nie ma, wiêc
nie mamy powodu do manifestacji.
Projekt ma byæ pod koniec wrzeœnia.
Wtedy siê z nim zapoznamy i podej-
miemy decyzje, czy akcja jest po-
trzebna - mówi Piotr Strêbski z cen-
trali OPZZ.

Najazd zwi¹zkowców

na Warszawê
(Dziennik, Iwona Dudzik, Marcin Graczyk,

21 sierpnia 2008 r.)

22 sierpnia (Warszawa). Oœwia-
towa "Solidarnoœæ" nie zgadza siê
na podwy¿szenie nauczycielskie-
go pensum. Wed³ug przewodni-
cz¹cego Sekcji Krajowej Oœwiaty
i Wychowania NSZZ "Solidar-
noœæ" Stefana Kubowicza, pro-
pozycje zawarte w rz¹dowych pro-
jektach nowelizacji ustawy o sys-
temie oœwiaty i Karty Nauczycie-
la pogorsz¹ warunki pracy nauczy-
cieli. Zwi¹zkowcy nie zgadzaj¹ siê
na udzielenie samorz¹dom prawa
do podwy¿szenia pensum nauczy-
cieli o cztery godziny. - To jest po-
œrednia zapowiedŸ redukcji zatrud-
nienia - ocenia Kubowicz. Jak do-
daje, samorz¹dy chêtnie skorzy-
staj¹ z mo¿liwoœci podwy¿szenia
pensum, bo obni¿y to koszty funk-
cjonowania szkó³. Skutkiem tego
bêdzie, jak mówi³, zwolnienie czê-
œci nauczycieli. Wed³ug szacun-
ków zwi¹zku, co najmniej 50 tys.
osób. Podwy¿szenia pensum nie
rekompensuje te¿, zdaniem Kubo-
wicza, zapowiedŸ podwy¿ek p³ac,
dwa razy po piêæ procent w przy-
sz³ym roku. Tym bardziej, ¿e przy
proponowanych przez rz¹d no-
wych zasadach obliczania wyna-
grodzenia dla nauczycieli, najbar-
dziej wzrosn¹ pensje nauczycieli
sta¿ystów (czyli na najni¿szym
stopniu awansu zawodowego), a
bardziej doœwiadczeni nauczycie-
le mog¹ dostaæ podwy¿kê nawet
poni¿ej progu inflacji. "Solidar-
noœæ" uwa¿a, ¿e jeœli dojdzie do
zwolnieñ na skutek podwy¿szenia
pensum, to pracê strac¹ w³aœnie
sta¿yœci, bo szko³y bêd¹ chcia³y za-
trzymaæ doœwiadczonych pedago-
gów. W ten sposób, jak ocenia
zwi¹zek, rz¹d "zaoszczêdzi" na
podwy¿kach dla najm³odszych na-
uczycieli. A pozostali nie odczuj¹
wzrostu p³ac. "Solidarnoœci" zale-
¿y te¿ na utrzymaniu prawa na-
uczycieli do przechodzenia na
wczeœniejsz¹ emeryturê. Jak pod-
kreœla Kubowicz, nauczyciele nie
korzystaj¹ powszechnie z tego
przywileju.

***
25 sierpnia (Warszawa). Rada
Sekcji Krajowej Pracowników
Skarbowych NSZZ "Solidarnoœæ"
zwróci³a siê do ministra finansów
Jacka Rostowskiego o pilne prze-
prowadzenie audytu wartoœciowa-
nia stanowisk pracy w resorcie fi-
nansów.
Wed³ug urzêdników wartoœciowa-
nie stanowisk pracy odbywa siê
bez w³aœciwej koordynacji ze stro-
ny resortu finansów, co doprowa-
dza do sytuacji, w której identycz-
ne lub zbli¿one charakterem pra-
cy, odpowiedzialnoœci¹ i wymaga-
niami w stosunku do pracowników
stanowiska pracy, s¹ wartoœciowa-
ne ró¿nie. Zwi¹zkowcy jako przy-
k³ad b³êdu podaj¹ stanowisko star-
szego komisarza skarbowego. Z
zebranych danych wynika, ¿e sta-
nowisko starszego komisarza skar-
bowego w izbie skarbowej ma
przyznane ok. 260 punktów, w
urzêdzie skarbowym - ok. 235
punktów, w urzêdzie kontroli skar-
bowej - ok. 190 punktów, a w izbie
celnej (urzêdzie celnym) - ok. 115
punktów. - Ró¿nice, jakie wyst¹-
pi³y w resorcie finansów, s¹ - bio-
r¹c pod uwagê zbli¿ony lub iden-
tyczny charakter wykonywanych
czynnoœci i wymagañ - tak kurio-
zalne, ¿e mog¹ œwiadczyæ o b³êd-
nie przeprowadzonym wartoœcio-
waniu stanowisk pracy lub b³êd-
nych wytycznych do jego przepro-
wadzenia - podkreœlaj¹ zwi¹zkow-
cy.

wœród nas tacy rekordziœci, którzy
przepracowuj¹ nawet 35 dni w mie-
si¹cu. A nasze zarobki wynosz¹ od
700 do 1000 z³ miesiêcznie - infor-
muje przewodnicz¹cy zak³adowej
"S" Wies³aw Ró¿añski. - Praco-
dawca przyznaje, i¿ ma œwiado-
moœæ, ¿e nasze wynagrodzenia s¹
bardzo niskie, mówi, ¿e popiera
s³uszne ¿¹dania za³ogi, ale jedno-
czeœnie wskazuje, ¿e wysokoœæ na-
szych zarobków uzale¿niona jest od
decyzji zarz¹du Kompani Wêglo-
wej, która jest spó³k¹-matk¹ KOK.

BT Zawiercie
Prawdziw¹ burzê wœród pracow-

ników s³u¿by zdrowia wywo³a³a in-
formacja, ¿e ministerstwo zdrowia
planuje zrezygnowaæ z ustalania
tzw. minimalnych norm zatrudnie-
nia. Tym samym dyrektorzy bêd¹

mieli woln¹ rêkê w
ustalaniu liczby za-
trudnianych pielê-
gniarek. I zapewne
nie zabraknie chêt-
nych do zmniejsza-
nia kosztów poprzez
ograniczanie liczeb-
noœci bia³ego perso-
nelu.

- To prosta droga
do wyzysku i ³ama-
nia praw pracowni-
czych. Brak wystar-

czaj¹cej liczby pielêgniarek zagra-
¿a równie¿ bezpieczeñstwu pacjen-
tów - mówi Ma³gorzata Grabow-
ska, przewodnicz¹ca "Solidarnoœci"
Pracowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu.

Zagro¿enie jest tym wiêksze, ¿e
ju¿ obecnie szacuje siê, ¿e polskich
szpitalach brakuje ok. 50 tysiêcy
sióstr. W efekcie zwiêksza siê licz-
bê pacjentów przypadaj¹c¹ na
jedn¹ pielêgniarkê. W ten sposób
szybko mo¿na dojœæ do iloœci cho-
rych pod opiek¹ jednej osoby do-
puszczalnej byæ mo¿e w XIX-
wiecznym frontowym lazarecie, ale
nie cywilizowanym szpitalu na po-
cz¹tku XXI wieku.

- To, ¿e przepisy o minimalnych
normach zatrudnienia s¹ ³amane, nie
oznacza, ¿e nale¿y z nich rezygno-
waæ. Raczej powinno siê wzmoc-
niæ przepisy, a zw³aszcza kontrole
ich przestrzegania - dodaje Ma³go-
rzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci" w Zawierciu. - Przecie¿ z
faktu, i¿ wielu kierowców narusza
przepisy kodeksu drogowego nikt
nie wyci¹ga wniosku, ¿e trzeba go
zlikwidowaæ.

Co ciekawe poprawki o minimal-
nych normach zatrudnienia by³y
zg³aszane przez pos³ów opozycji w
czasie prac w komisji sejmowej.
Wszystkie odrzucono. Podobno w
ramach zmniejszania ograniczeñ
nak³adanych na dyrektorów szpita-
li.

Normy zatrudnienia pielêgniarek
wprowadzono przed oœmiu laty po
gwa³townych strajkach. Czy¿by ich
utrzymanie wymaga³o zorganizo-
wania podobnych protestów?

(zaw)

9,4 proc...
... wynios³a stopa bezrobocia w lipcu, wobec 9,6 proc. w czerwcu 2008 -

poda³ GUS.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w koñcu lipca

2008 r. wynios³a 1,423 mln osób (w tym 844,4 tys. kobiet) i by³a ni¿sza ni¿
przed miesi¹cem o 32,4 tys. osób.

W lipcu 2008 r. pracodawcy zg³osili do urzêdów pracy 107,9 tys. ofert
pracy (przed miesi¹cem 104,6 tys., przed rokiem 106,0 tys.). W koñcu oma-
wianego miesi¹ca urzêdy pracy dysponowa³y ofertami pracy dla 79,2 tys.
osób (w tym 29,1 tys. to oferty niewykorzystane d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c).

Z kolei stopa bezrobocia liczona wed³ug Badania Aktywnoœci Ekono-
micznej Ludnoœci (BAEL) wynios³a w II kwartale 2008 roku 7,1 proc. wobec
8,1 proc. w I kwartale 2008 roku - poda³ GUS.

Honorowi krwiodawcy z PKW ZG Sobieski
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- Z czyjej inicjatywy powsta³a

prezentowana w Pañstwa mu-

zeum wystawa?

Pomys³ wystawy zro-
dzi³ siê dwa lata temu,
gdy przygotowywa-
³em ekspozycjê o sta-
nie wojennym. 20
rocznica sierpnio-
wych strajków jest
œwietn¹ okazj¹, by
upamiêtniæ to wyda-
rzenie. Przygotowy-
wania do wystawy
zbieg³y siê z opraco-
wywaniem ksi¹¿ki
"Nasza Solidarnoœæ
Jastrzêbie Rok 1988,
której autorami s¹ na-
uczyciele ze Szko³y
Podstawowej nr 10.
Jestem im wdziêczny
za mo¿liwoœæ w³¹cze-
nia mnie do prac ze-
spo³u autorskiego. To
bardzo u³atwi³o mi
zorganizowanie wy-
stawy.
- Jakie eksponaty sk³adaj¹ siê

na wystawê? Jak zosta³y zdo-

byte?

Niemal wszystkie pochodz¹ ze
zbiorów prywatnych mieszkañców

Jastrzêbia. O wiele wiêkszy pro-
blem stanowi³ uk³ad  wystawy.
Zdecydowa³em siê pokazaæ straj-
ki chronologicznie. Pierwsza czêœæ
ekspozycji ma charakter wprowa-
dzaj¹cy i obejmuje okres piêciole-
cia od zniesienia stanu wojennego
do pocz¹tku 1988 r. Zwiedzaj¹cy
musi mieæ odpowiedŸ na pytanie,
co dzia³o siê przed gor¹cym latem
1988 r. Druga czêœæ wystawy uka-
zuje dramatyczne losy strajkuj¹-
cych górników jastrzêbskich ko-
palñ. Zwieñczeniem ekspozycji
jest trzecie ogniwo przedstawiaj¹-

ce walkê represjonowanych robot-
ników o w³asn¹ godnoœæ - ju¿ nie
na barykadzie, ale na wokandzie.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wysta-

wa nie jest ³atwa w odbiorze. Zwie-
dzaj¹cy musi poœwiêciæ trochê cza-

2 wrzeœnia w Galerii Historii
Miasta w Jastrzêbiu Zdroju na-
st¹pi uroczystoœæ otwarcia  wy-
stawy "1988 - strajk, który przy-
niós³ wolnoœæ".

Ekspozycja upamiêtnia górni-
cze protesty sprzed 20.lat. Pre-
zentowana bêdzie do koñca li-
stopada.

Z Marcinem Boratynem, kierownikiem jastrzêbskiej Galerii Historii Miasta rozmawia Beata Gajdziszewska.

Ta wystawa nie jest ³atwa

3 wrzeœnia przypada 20. rocz-
nica zakoñczenia górniczych
strajków 1988 roku oraz 28.
rocznica podpisania Porozu-
mienia Jastrzêbskiego.

Rocznicowe uroczystoœci, nad
którymi patronat objêli prezydent RP
Lech Kaczyñski i przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" Janusz Œniadek, zainauguro-
wane zostan¹ uroczyst¹ Msz¹ œwiêt¹
w Koœciele Najœwiêtszej Marii Pan-
ny Matki Koœcio³a ("Na Górce") w
Jastrzêbiu Zdroju. Po nabo¿eñstwie
zwi¹zkowcy z³o¿¹ wieñce Pod Po-
mnikiem Porozumienia Jastrzêbskie-
go. Tam równie¿ odbêdzie siê cere-

monia wrêczenia odznaczeñ pañ-
stwowych uczestnikom strajków z
1988 r. Punktem kulminacyjnym
uroczystoœci bêdzie sesja Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Wêgla Kamienne-
go NSZZ "S" po³¹czona z konfe-
rencj¹ popularno-naukow¹. W trak-
cie sesji odbêdzie siê m.in. ceremo-
nia wrêczenia Medali "S" i projek-
cja filmu "Górnicy 1988".

- To w³aœnie strajki 1988 roku
zadecydowa³y o rozpadzie komu-
nizmu w Polsce - podkreœla szef
Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr
Duda. - Na uroczystoœci rocznico-
we zaprosiliœmy najwa¿niejsze
osoby w kraju. Liczymy na obec-
noœæ Lecha Kaczyñskiego.

Obchody XX rocznicy strajków górniczych
oraz XXVIII rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego
i Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Janusza Œniadka

PROGRAM UROCZYSTOŒCI (3 wrzeœnia, Jastrzêbie Zdrój):
- godz. 9.00 - Uroczysta Msza Œw. w Koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a

("Na górce"),
- godz. 11.00 - Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumieñ Jastrzêbskich

- powitanie goœci,
- ceremonia wrêczenia odznaczeñ pañstwowych uczestnikom strajków z 1988 r.,
- wyst¹pienie przedstawiciela odznaczonych,
- Apel Poleg³ych i salwa honorowa,
- z³o¿enie wieñców pod pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego,

- godz. 14.00 - Uroczysta sesja Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidarnoœæ"
po³¹czona z konferencj¹ popularno-naukow¹ (Kino Centrum, Al. Pi³sudskiego 27).

- wyst¹pienia zaproszonych goœci,
- wyk³ad dr. Antoniego Dudka,
- ceremonia wrêczenia Medali "Solidarnoœci",
- projekcja filmu "Górnicy 1988".

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE (Jastrzêbie Zdrój):
- 30 sierpnia - Basen Laguna - Sztafeta p³ywacka 28 km na 28. rocznicê powstania "Solidarnoœci"

(od godz. 7.00),
- 31 sierpnia - Park Zdrojowy - Bieg z okazji 28. rocznicy powstania "Solidarnoœci"

i 20. rocznicy strajków górniczych (od godz. 8.30),
- 2 wrzeœnia - Urz¹d Miasta - Promocja ksi¹¿ki "Nasza Solidarnoœæ. Jastrzêbie 1988" (godz. 13.00),
- 2 wrzeœnia - Galeria (ul. Wrzosowa) - Inauguracja wystawy "Strajki, które przynios³y wolnoœæ"

(godz. 16.30),
- 4 wrzeœnia - Kino Centrum - Spotkania jastrzêbskich licealistów i mieszkañców miasta

z uczestnikami strajków 1988 roku (godz. 8.00, 11.00 i 16.00);
otwarcie okolicznoœciowej wystawy w podziemiach kina.

Wojewoda zamiast premiera
 Ju¿ wiemy, ¿e rz¹d bêdzie repre-

zentowany przez wojewodê œl¹-
skiego, poniewa¿ premier przyje-
chaæ nie mo¿e. Rz¹dz¹cy zapomi-
naj¹, ¿e funkcje, które dziœ piastuj¹
zawdziêczaj¹ wypadkom 1988 r.,
zawdziêczaj¹ górnikom ze œl¹skich
kopalñ.

Piotr Duda po raz kolejny wy-
st¹pi³ do prezydenta RP o odzna-
czenie 13. uczestników tych straj-
ków, którzy zostali odnalezieni po
latach. Przypomina, ¿e poprzedni
prezydent, sprawuj¹cy przez 10. lat
w³adzê, nie uhonorowa³ odznacze-
niami tych, dziêki którym ¿yjemy
w wolnym kraju.

Beata Gajdziszewska

su na czytanie ulotek czy prasy
strajkowej. To one by³y wtedy no-
œnikiem informacji. Ma³a liczba
fotografii powoduje, ¿e pewne sy-
tuacje trzeba sobie po prostu wy-
obraziæ, czytaj¹c relacje i reporta-
¿e.
- Które z eksponatów s¹ szcze-

gólnie cenne i warte uwagi?

Najcenniejsze s¹ zawsze te obiek-
ty, które s¹ rzadkie b¹dŸ zawieraj¹
wa¿ne informacje. To na pewno s¹
fotografie ze strajkuj¹cej kopalni
"Jastrzêbie", pierwsze ulotki i ga-
zetki drukowane przez komitety
strajkowe, a tak¿e nieliczne przed-
mioty - jak choæby s³ynna "lalunia"

- Wci¹¿ mo¿na dostarczaæ eksponaty

na wystawê - mówi Marcin Boratyn

Apel Prezydium Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Zwracamy siê do wszystkich struktur Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" o oflagowanie w dniach 28 sierpnia - 4 wrzeœnia siedzib
Waszych komisji zak³adowych i zak³adów pracy flagami i symbola-
mi "Solidarnoœci". W ten sposób wyraŸmy poparcie - tu u nas w re-
gionie - dla postulatów i hase³, pod jakimi bêdziemy demonstrowaæ
29 sierpnia w Warszawie. Ten gest bêdzie równie¿ uczczeniem 28.
rocznicy podpisania porozumieñ w Szczecinie, Gdañsku i Jastrzêbiu
Zdroju oraz 20. rocznicy strajków górniczych 1988 roku.

Górnicze strajki z 1988 r. ostatecznie pogrzeba³y

re¿im komunistyczny

(styl od kilofa uzbrojony w ogni-
wa z czo³gu). Ludziom, którzy za-
bytki te uchronili od zniszczenia,
nale¿y siê szacunek.
Z pewnoœci¹ znajd¹ siê jeszcze
osoby przechowuj¹ce w swoich
domowych archiwach jakieœ cieka-
we materia³y z tego okresu. Mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e najlepsze ekspona-
ty pozyskamy dopiero po zamkniê-
ciu prezentacji. Gdyby siê tak sta-
³o, to poka¿emy je przy okazji na-
stêpnej wystawie.
- Do kogo adresowana jest

 ekspozycja?

Wiêkszoœæ naszych goœci to dzieci
i m³odzie¿ z jastrzêbskich szkó³.

Ka¿da wizyta w galerii ³¹czy siê z
lekcj¹ muzealn¹. Dziêki temu m³o-
dzi ludzie maj¹ mo¿liwoœæ nie tyl-
ko obejrzenia oryginalnych pami¹-
tek z przesz³oœci, ale równie¿ za-
poznania siê z faktami, o których z
pewnoœci¹ nie dowiedz¹ siê w
szkole. W przypadku wystaw po-
œwiêconych stanowi wojennemu
czy strajkom, komentarz organiza-
tora wystawy jest niezbêdny. M³o-
dzie¿ ¿yje dziœ w zupe³nie innych
realiach i zrozumienie rzeczywi-
stoœci PRL mo¿e byæ dla niej trud-
ne.
- Dziêkujê za rozmowê.
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28 sierpnia 1958 r. w po¿arze
w kopalni „Makoszowy” w
Zabrzu zginê³o 72 górników,
a 87 dozna³o ciê¿kiego zatru-
cia. By³a to najtragiczniejsza
katastrofa górnicza w powo-
jennej Polsce.

Po¿ar wybuch³ ok. 1 w nocy na
poziomie 300 m. podczas ciêcia
aparatem acetylenowym stropni-
cy wystaj¹cej z ociosu. Najpierw

zapali³a siê drewniana obudowa
przekopu, a nastêpnie wêgiel.
Ogieñ rozprzestrzenia³ siê bardzo
szybko. Równie szybko do kolej-
nych pok³adów dociera³y powsta-
j¹ce gazy i dymy.

W zagro¿onym obszarze znaj-
dowa³o siê 337 górników, którzy
rozpoczêli ewakuacjê. Niestety, w
trakcie ucieczki wielu z nich na-
trafi³o na bardzo zadymiony od-
cinek i uleg³o zaczadzeniu.

Górnicy byli wyposa¿eni w po-

ch³aniacze ucieczkowe, których
wydolnoœæ obliczona zosta³a tyl-
ko na 20 minut.

Zdaniem specjalistów, podczas
akcji ratunkowej pope³niono zbyt
wiele b³êdów. Rozpoczêto j¹ do-
piero po trzecim telefonie do dys-
pozytora kopalni, który na pocz¹t-
ku lekcewa¿y³ ca³¹ sytuacjê. Gdy
zareagowa,³ popalona ju¿ by³a
wiêkszoœæ kabli, co uniemo¿liwia-
³o kontakt z górnikami. Do najbar-

dziej zagro¿onych ratownicy wy-
s³ani zostali dopiero o 5. rano. Na
poziomie, na którym rozgrywa³a
siê najwiêksza tragedia nie zorga-
nizowano bazy ratunkowej. Ra-
townicy bior¹cy udzia³ w akcji nie
otrzymywali jednoznacznych po-
leceñ.

31 sierpnia przed kopalni¹ "So-
œnica-Makoszowy" w Zabrzu od-
s³oniêty zostanie pomnik poœwiê-
cony pamiêci ofiar katastrofy.

 ak

12 czerwca w Zarz¹dzie Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ” zareje-
strowana zosta³a Komisja Za-
k³adowa NSZZ „S” gliwickich
Zak³adów Wyrobów Sanitar-
nych Silesia.

Komisja liczy 80 cz³onków na
250 zatrudnionych w firmie. "S" jest
jedyn¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹
funkcjonuj¹c¹ w ZWS.

Zw³aszcza starsi pracownicy za-
k³adu od d³u¿szego czasu wskazy-
wali na koniecznoœæ za³o¿enia
zwi¹zku zawodowego. Za³oga by³a
tym pomys³em trochê przestraszo-
na. Ludzie obawiali siê utraty miejsc
pracy.

W koñcu znalaz³o siê trzech od-
wa¿nych, którzy wziêli sprawy w
swoje rêce: Ali Krakowiak, Ma-
riusz Brewicz i S³awek Kuls. Bli-
sko rok zajê³o im wyszukanie wœród
pracowników jedenastu chêtnych
do za³o¿enia Zwi¹zku.

- Musieliœmy siê tym zaj¹æ, bo
nasz pracodawca w ogóle nie liczy³
siê z pracownikami. M.in. zabiera³
nam premie, które uzale¿nione s¹ od
iloœci i jakoœci wyprodukowanych
towarów. T³umaczy³, ¿e nie zgadza
mu siê inwentaryzacja. Niejedno-
krotnie pod adresem pracowników
pada³y wyzwiska ze strony kierow-
nictwa  - mówi przewodnicz¹cy
zak³adowej "S" S³awomir Kuls.

O za³o¿eniu i rejestracji "S"
zwi¹zkowcy poinformowali praco-
dawcê dopiero 1 sierpnia. Teraz
przyznaj¹, ¿e przed spotkaniem z
nim byli powa¿nie zdenerwowani.
Obawiali siê, ¿e pracodawca wyrzu-
ci ich na bruk. Okaza³o siê jednak,
¿e ze spokojem przyj¹³ wiadomoœæ
o powstaniu w zak³adzie Zwi¹zku.

Ka¿dego roku w sierpniu, w ZWS
Silesia staje produkcja i wszyscy
pracownicy wysy³ani s¹ na urlop.
W tym czasie w zak³adzie remon-
towane s¹ urz¹dzenia produkcyjne.
Zwi¹zkowcy ju¿ teraz przygoto-
wuj¹ siê do pierwszych, powa¿nych
rozmów z pracodawc¹ dotycz¹cych
m.in. zmian w regulaminie pracy,
które zaplanowane zosta³y na wrze-
sieñ.

- Najwa¿niejsz¹ dla nas spraw¹
jest poszanowanie praw pracowni-
ków i ich godnoœci - zapewnia S³a-
womir Kuls. - Zamierzamy m.in.
wywalczyæ dla za³ogi d³u¿sze prze-
rwy, poniewa¿ pracujemy w warun-
kach szkodliwych. Chcemy te¿
wp³yn¹æ na pracodawcê, by doko-
na³ zmian w samym systemie pra-
cy. Przed nami pierwszy powa¿ny
sprawdzian naszej  skutecznoœci.

Beata Gajdziszewska

22 sierpnia do porz¹dku ob-
rad d¹browskiej Komisji
Zdrowia niespodziewanie do-
³¹czony zosta³ punkt dotycz¹-
cy likwidacji szpitalnych la-
boratoriów: analitycznego i
mikrobiologicznego.

- To skandal. Dzieñ wczeœniej za-
pewniono nas, ¿e problemem tym
komisja zajmie siê dopiero 25
sierpnia - mówi El¿bieta ¯ucho-
wicz, przewodnicz¹ca "Solidarno-
œci" w Szpitalu Specjalistycznym
im. Sz. Starkiewicza w D¹browie
Górniczej.

Zdaniem ̄ uchowicz, przesuniê-
cie dyskusji z poniedzia³ku na pi¹-
tek zosta³o wczeœniej zaplanowa-
ne, gdy¿ wzi¹³ w niej udzia³ dyrek-
tor szpitala, który przedstawi³
swoj¹ opiniê na ten temat.

W TŒD Nr 32 z 6 sierpnia 2008
r. w rubryce „Wieœci z Biur Te-
renowych ZR” ukaza³a siê in-
formacja dotycz¹ca nieprawi-
d³owoœci w Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Zawierciu. Zgodnie z
prawem prasowym publikuje-
my sprostowanie nades³ane
przez dyrektora stacji. W ko-
lejnym numerze TŒD zamie-
œcimy odpowiedŸ autora arty-
ku³u.

Nieprawdziwe s¹ informacje, ¿e
wyproszono szefow¹ zak³adowej
"Solidarnoœci" z zebrania z pracow-
nikami laboratoriów. Przedstawi-
cielka zwi¹zków zawodowych nie
zosta³a zaproszona na zebranie, po-
niewa¿ nie by³y tam rozpatrywane
sprawy, które zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym przepisami wymagaj¹ wspó³-
dzia³ania, czy uzgadniania ze zwi¹z-
kami zawodowymi. Nieprawdziwa
jest informacja, ¿e wyznaczono obo-
wi¹zki kierownika laboratorium jed-
nej z pracownic jako dodatkow¹
pracê, któr¹ ma ona wykonywaæ za
darmo. Prawda jest taka, ¿e jednej z
pracownic, która do tej pory zastê-
powa³a kierownika, powierzono
pe³nienie obowi¹zków kierownika
laboratorium na okres dwóch mie-

siêcy z zachowaniem dotychczasowe-
go wynagrodzenia co jest zgodne z
art. 42 § 4 Kodeksu pracy oraz § 15
Ponadzak³adowego uk³adu zbiorowe-
go dla pracowników zatrudnionych
w stacjach sanitarno-epidemiologicz-
nych. Nie jest to dla niej praca dodat-
kowa tylko jedyna. Powierzenie jej
innej pracy ni¿ w umowie o pracê spo-
wodowa³y uzasadnione potrzeby pra-
codawcy. Nieprawd¹ jest, ¿e PSSE w
Zawierciu naruszane s¹ prawa pra-
cownicze. Dowodem tego jest prze-
prowadzona w 2008 r. przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Pracy kontrola.

Nie jest prawd¹, ¿e PSSE w Za-
wierciu zalega z wyp³at¹ ekwiwalen-
tu za ubrania robocze. Ekwiwalent za
ubrania robocze bêdzie przys³ugiwa³
pracownikom dopiero po uzgodnie-
niu przez zak³adow¹ organizacjê
zwi¹zkow¹ zmiany regulaminu pra-
cy. Nie jest prawd¹, ¿e pomieszcze-
nie socjalne w PSSE w Zawierciu to
pó³torametrowa klitka z jedn¹ umy-
walk¹. Pomieszczenie socjalne prze-
znaczone do spo¿ywania posi³ków
posiada powierzchniê ponad 20 m2.
Nie jest prawd¹, ¿e naruszane s¹ pra-
wa zwi¹zkowe. Zak³adowej organi-
zacji zwi¹zkowej zapewniono po-
mieszczenia i urz¹dzenia techniczne
niezbêdne do wykonywania dzia³al-
noœci zwi¹zkowej oraz pracodawca

wspó³dzia³a z ni¹ w sprawach wy-
nikaj¹cych z przepisów prawa i Po-
nadzak³adowego uk³adu zbiorowe-
go dla pracowników zatrudnionych
w stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

Koniecznoœæ zachowania wymo-
gów okreœlonych w art. 32 p. 7 Pra-
wa prasowego uniemo¿liwia mi pe³-
ne i wyczerpuj¹ce odniesienie siê do
nieprawdziwych informacji i obraŸ-
liwych stwierdzeñ zawartych w w/
w artykule, przedstawiaj¹cych
PSSE w niekorzystnym œwietle oraz
zagra¿aj¹cych moim dobrom oso-
bistym. Moim dobrom osobistym w
szczególnoœci zagra¿aj¹ stwierdze-
nia sugeruj¹ce przestêpcz¹ dzia³al-
noœæ oraz ¿e mam k³opoty ze zro-
zumieniem dialogu spo³ecznego,
seryjnie naruszam prawa zwi¹zko-
we i pracownicze, ³amiê przepisy
prawne oraz utrudniam dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹. Stwierdzenia te s¹ po-
mówieniami mog¹cymi naraziæ
mnie na utratê zaufania potrzebne-
go do wykonywania zadañ Pañ-
stwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Zawierciu oraz po-
ni¿yæ w opinii publicznej.

Dyrektor

Pañstwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Zawierciu

Wies³aw Olechnowicz

¯uchowicz obawia siê, ¿e takie
postêpowanie mo¿e doprowadziæ
do ostatecznego przeg³osowania
wniosku dotycz¹cego wyodrêbnie-
nia laboratoriów ze struktur szpi-
tala, podczas sesji Rady Miasta,
która obêdzie siê 27 sierpnia.

Takiemu rozwi¹zaniu "Solidar-
noœæ" sprzeciwia siê od wielu ty-
godni. Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹,
¿e oddanie laboratoriów prywatnej
firmie oznacza utrudnienie dostê-
pu do badañ, wprowadzenie op³at
za us³ugi do tej pory bezp³atne oraz
zwolnienia doœwiadczonych i wy-
kwalifikowanych pracowników.
Zwi¹zkowcy prowadz¹ akcjê, pod-
czas której informuj¹ mieszkañców
miasta o zagro¿eniach zwi¹zanych
z wyodrêbnieniem laboratoriów.

 Agnieszka Konieczny

Sekcja Krajowa Kolejarzy zde-
cydowa³a o prze³o¿eniu strajku
ostrzegawczego zapowiadane-
go na 26 sierpnia.

Na decyzjê kolejarzy wp³ynê³y
przede wszystkim liczne proœby osób
korzystaj¹cych z us³ug PKP i powra-
caj¹cych w tym czasie z wakacji i
urlopów.

- Mimo, ¿e winnym za strajk by³by
Rz¹d RP, to najbardziej poszkodowa-
nymi skutkami strajku okaza³yby siê

dzieci i m³odzie¿ powracaj¹ca z wa-
kacji - mówi Stanis³aw Kokot, rzecz-
nik prasowy Sekcji Krajowej Kole-
jarzy NSZZ "S".

Zdaniem kolejarskiej "S", strajk jest
jednak nieunikniony, poniewa¿ rz¹d
nie chce zgodziæ siê, aby prawo do
emerytur pomostowych przys³ugiwa-
³o wszystkim osobom pracuj¹cym w
warunkach szczególnych lub o szcze-
gólnym charakterze, bez wzglêdu na
datê urodzenia i datê rozpoczêcia ta-
kiej pracy.           Dzia³ Informacji KK

Komisja

z³ama³a ustalenia

50 lat

po tragedii

Strajk kolejarzy

prze³o¿ony

50 lat temu w kopalni „Makoszowy” mia³a miejsce

najtragiczniejsza katastrofa górnicza w powojennej Polsce

„Solidarnoœæ” w Silesii

- Najwa¿niejsze dla nas jest

poszanowanie godnoœci pra-

cowników - mówi S³awek Kuls
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IPN zaapelowa³, by zg³asza³y
siê osoby, które podczas
sierpniowych pielgrzymek na
Jasn¹ Górê by³y szykanowa-
ne przez SB.

Sierpieñ to miesi¹c, w którym od
lat setki Polaków wyruszaj¹ na piel-
grzymkowe szlaki. Wœród nich s¹
ludzie m³odzi, którzy nie pamiêtaj¹,
a mo¿e nawet nie wiedz¹, ¿e w cza-
sach PRL-u udzia³ w pielgrzymce
na Jasn¹ Górê móg³ wi¹zaæ siê z
szykanami.

Marsza³ek Sejmu Bronis³aw
Komorowski odwo³a³ z funkcji
G³ówn¹ Inspektor Pracy Bo¿e-
nê Borys-Szopê i powo³a³ na jej
miejsce Tadeusza Zaj¹ca. Kon-
trowersje budzi sposób prze-
prowadzenia tej operacji.

Przypomnijmy: na pocz¹tku sierp-
nia marsza³ek przedstawi³ Radzie
Ochrony Pracy wnioski dotycz¹ce
zmiany na stanowisku GIP. Wówczas
Rada negatywnie zaopiniowa³a wnio-
sek o odwo³anie Bo¿eny Borys-Szo-
py, a równoczeœnie pozytywnie wnio-
sek dotycz¹cy zamiaru powo³ania
Zaj¹ca. Opinia Rady nie by³a jednak
dla marsza³ka wi¹¿¹ca i 21 sierpnia
Bo¿enie Borys-Szopie wrêczono od-
wo³anie.

Jak mówi by³a ju¿ G³ówna Inspek-
tor, odwo³anie nie by³o dla niej za-
skoczeniem. Inspekcja pod jej kie-

rownictwem stawa³a siê dla rz¹du
PO-PSL niewygodna. - Nap³ywaj¹-
ce do Pañstwowej Inspekcji Pracy
wnioski o opinie w sprawie zmian w
Kodeksie pracy koñczy³y siê zawsze
nasz¹ negatywn¹ ocen¹. Czêsto te
propozycje nie mieœci³y siê wrêcz w
kategorii norm europejskich.

Bo¿ena Borys-Szopa podkreœla, ¿e
odwo³ano j¹ bez uzasadnienia mery-
torycznego. -  Jeszcze siê nie zdarzy-
³o, by G³ówny Inspektor Pracy zosta³
odwo³any pomimo negatywnej opi-
nii na ten temat Rady Ochrony Pracy.
Marsza³ek nawet nie próbowa³ uza-
sadniæ mojego odwo³ania. Bo nie
móg³. Kierowana przeze mnie Inspek-
cja by³a pozytywnie oceniana m. in.
przez Sejm i Najwy¿sz¹ Izbê Kon-

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ”, najwiêkszy zwi¹zkowy
region w kraju, otwieraæ bê-
dzie ogólnopolsk¹ manifesta-
cjê „S”, która 29 sierpnia od-
bêdzie siê w Warszawie. Z ca-
³ego kraju do stolicy przyje-
dzie kilkadziesi¹t tysiêcy
zwi¹zkowców.

Manifestacja jest czêœci¹ akcji
"Godna praca-godna emerytura"
organizowanej przez Komisjê Kra-
jow¹ NSZZ "Solidarnoœæ". Zwi¹z-
kowcy bêd¹ siê domagaæ prawa do
wczeœniejszej emerytury dla
wszystkich zatrudnionych w wa-
runkach szkodliwych lub w szcze-
gólnym charakterze, wzrostu p³ac
w sferze bud¿etowej faktycznie
rekompensuj¹cego podwy¿ki cen,
podwy¿szenia p³acy minimalnej do
50 proc. œredniej krajowej oraz
nowelizacji ustawy o negocjacyj-
nym kszta³towaniu wynagrodzeñ.

Jak poinformowa³ podczas kon-
ferencji prasowej szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda, w pi¹tek o œwicie do stoli-
cy wyruszy z naszego regionu ok.
195 autokarów, 47 bu-
sów oraz 2 poci¹gi
wioz¹ce ok.1 tys. kole-
jarzy. Z s¹siednich re-
gionów Podbeskidzie i
Czêstochowa wyjedzie
ok. 90 autobusów ze
zwi¹zkowcami. Z ca³e-
go kraju spodziewa-
nych jest w Warszawie
ok. 50 tys. zwi¹zkow-
ców.

 Jednym z g³ównych
odpowiedzialnych za
przebieg ca³ej manife-
stacji jest wiceprze-
wodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego NSZZ "S"
Bogdan Biœ. Nadzoru-
je ok. tysi¹cosobowe
s³u¿by porz¹dkowe, do
których nale¿y zapewnienie spoko-
ju na ca³ej trasie przemarszu. - Je-
stem przekonany, ¿e protest bêdzie
spokojny, ¿e ze strony policji nie

bêdzie ¿adnych prowokacji - po-
wiedzia³ podczas konferencji Piotr
Duda. - Ca³y czas pozostajemy w
kontakcie z w³adzami policji oraz

z zarz¹dem miasta sto³ecznego
Warszawa.

W manifestacji wezm¹ udzia³
równie¿ przedstawiciele europej-
skich i œwiatowych struktur zwi¹z-
kowych, m. in. Hinduska Kama-

lan (Miêdzynarodowa Konfedera-
cja Zwi¹zków Zawodowych) i Jó-
zef Niemiec (Europejska Konfede-
racja Zwi¹zków Zawodowych). -

Chcemy im pokazaæ, ¿e pañstwo
demokratyczne, bêd¹ce w struktu-
rach Unii Europejskiej, nie prze-
strzega przyjêtego prawa i nie pro-

wadzi negocjacji ze stron¹ spo-
³eczn¹ - mówi Piotr Duda.

Zwi¹zkowcy przygotowali
barwn¹ oprawê manifestacji. Po-
chód poprzedzaæ bêd¹ sklepowe
wózki z  towarami, które mo¿na
kupiæ za minimalne wynagrodze-
nie. Manifestanci bêd¹ wypuszczaæ
w powietrze balony, jako symbol
"realizacji" przedwyborczych
obietnic  koalicji rz¹dz¹cej. Prowa-
dzona bêdzie tak¿e zbiórka grosi-
ków na wczeœniejsz¹ emeryturê dla
premiera Tuska.

- Jedynym podsumowaniem
dzia³añ jego rz¹du mog¹ byæ s³o-
wa piosenki Ryszarda Rynkow-
skiego "Nic nie robiæ, nie mieæ
zmartwieñ, ch³odne piwko w cie-
niu piæ" - mówi³ szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "S". - W naszym regio-
nie dialog spo³eczny koñczy siê na
poziomie województwa. Na szcze-
blu krajowym nie funkcjonuje.
Reforma emerytalna w sposób dra-
styczny zani¿a œwiadczenia. Rz¹d
kupczy szkodliwymi warunkami
pracy - wylicza³ Piotr Duda, który
za przyk³ad nierespektowania
przez rz¹d wczeœniejszych uzgod-
nieñ ze zwi¹zkami poda³ te¿ prace
nad ustaw¹ kominow¹, która zgod-
nie z wczeœniejszymi ustaleniami
mia³a byæ negocjowana wspólnie
z ustaw¹ o tzw. neopopiwku. Tak
siê jednak nie sta³o, ustawa zosta-
³a przeg³osowana, upad³a jednak
przez prezydenckie weto.

Zdaniem szefa Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S", obecny rz¹d myœli ju¿ o
wyborach prezydenckich, by mieæ
pe³n¹ w³adzê. - Wtedy ju¿ nikt z
rz¹dz¹cych nie bêdzie siê zajmo-
wa³  problemami spo³ecznymi.
Mamy jednak nadziejê, ¿e po tej
demonstracji rz¹d siê w koñcu obu-
dzi. ¯e pozostawimy mu siê jak¹œ
refleksjê - powiedzia³ Piotr Duda.
- Nie domagamy siê wielkich rze-
czy. Przecie¿ ka¿dy chce godnie
¿yæ, bez strachu, ¿e nie bêdzie mia³
w kolejnym dniu co do garnka w³o-
¿yæ. Chcemy normalnoœci.

Najczêœciej stosowan¹ metod¹
"zniechêcenia" p¹tników by³o ich
wielokrotne legitymowanie i spisy-
wanie. Milicjanci posuwali siê rów-
nie¿ do prowokacji, podrzucali
kompromituj¹ce materia³y, insynu-
owali bójki i kradzie¿e oraz wpro-
wadzali pomiêdzy p¹tników osoby
nietrzeŸwe.

Jednak trudno oszacowaæ skalê
tego zjawiska, dlatego IPN liczy, ¿e
osoby, które podczas pielgrzymek
nara¿one by³y na szykany i prowo-
kacje bêd¹ siê zg³asza³y.            ak

Szanowna Pani
Bo¿ena Borys-Szopa
G³ówna Inspektor Pracy

W imieniu wszystkich cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
sk³adam Pani gor¹ce podziêkowania za sumienn¹ i pe³n¹ troski
o prawa pracownicze 2,5-letni¹ pracê na stanowisku G³ównego
Inspektora Pracy. Dziêki zaanga¿owaniu Pani i wszystkich Pani wspó³-
pracowników zadania Pañstwowej Inspekcji Pracy wykonywane s¹ dziœ
skuteczniej ni¿ kiedykolwiek. Pracownicy wiedz¹ ju¿, ¿e w sytuacji ³ama-
nia Kodeksu pracy i przepisów BHP mog¹ mieæ w Pañstwowej Inspek-
cji Pracy prawdziwego sojusznika w obronie ich praw.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

„Nic nie robiæ,

nie mieæ zmartwieñ...”

Uzasadnienia byæ

nie mog³o
Tadeusz Zaj¹c ma 60 lat. Nowy

G³ówny Inspektor Pracy jest ab-
solwentem technikum budowlane-
go oraz Wydzia³u Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od 1 paŸdziernika 1984 r.
do 31 stycznia 2004 r. pracowa³ w
PIP, gdzie w 1985 r. uzyska³
uprawnienia inspektora pracy, a w
latach 1991-93 pe³ni³ funkcjê za-
stêpcy GIP ds. organizacji. Od
stycznia 1999 r. przebywa³ na urlo-
pie bezp³atnym w zwi¹zku z wy-
borem na radnego Warszawy. Od
maja 1999 r. do listopada 2002 r.
pe³ni³ funkcjê G³ównego Inspek-
tora Pracy. PóŸniej wróci³ na sta-
nowisko inspektorskie do okrêgo-
wego inspektoratu pracy w War-
szawie. Od 1 lutego 2004 r. praco-
wa³ na stanowisku dyrektora WUP
w Warszawie.

troli - przypomina Bo¿ena Borys-Szo-
pa.

- Taki styl pozostawia niesmak -
potwierdza szef Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr Duda, cz³onek
Rady Ochrony Pracy. - Mam wra¿e-
nie, ¿e ktoœ nie mia³ odwagi spojrzeæ
Bo¿enie w oczy i powiedzieæ: Dziê-
kujê za pracê, ale mamy inn¹ koncep-
cjê funkcjonowania PIP.

Bo¿ena Borys-Szopa pe³ni³a funk-
cjê G³ównego Inspektora Pracy przez
2 i pó³ roku. Jest teraz w okresie wy-
powiedzenia i na razie nie chce zdra-
dzaæ dalszych planów zawodowych.
Obszerny wywiad z by³¹ G³ówn¹ In-
spektor Pracy opublikujemy w jed-
nym z najbli¿szych numerów TŒD.

Wojciech Gumu³ka

Bo¿ena Borys-Szopa wprowadza Tadeusza Zaj¹ca

w nowe obowi¹zki

Zdj.: G³ówny Inspektorat Pracy

- Do Warszawy z ca³ego kraju przyjedzie

ok. 50 tys. zwi¹zkowców - zapowiedzia³

podczas konferencji prasowej Piotr Duda

Szykany na szlaku



W REGIONIE6 Nr 35  (670) • 27 sierpnia 2008 r.

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 226, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe Biuro
Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/
499; Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeñstwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolnoœci 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail:
zabrze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;

TYGODNIK ŒL¥SKO-D¥BROWSKI • ISSN 1732-3940 • Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” • Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032-253-72-54
Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny; Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak; Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak • e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl
Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy • Numer zamkniêto: 26 sierpnia 2008 r.

w

Zaledwie po³owê lipcowych
wyp³at i to w dwóch ratach
otrzymali dotychczas pra-
cownicy PKS Zawiercie. Nikt
nie potrafi przy tym powie-
dzieæ, kiedy otrzymaj¹ resztê
nale¿nych im pieniêdzy. Fir-
ma ma bowiem ogromne pro-
blemy z p³ynnoœci¹ finan-
sow¹, czyli po prostu nie ma
gotówki.

- Zarobki w naszym przedsiê-
biorstwie nigdy nie nale¿a³y do
wysokich, a wyp³ata w ratach po
kilkaset z³otych oznacza dla wielu
rodzin finansow¹ zapaœæ - mówi
Marek Chwist, przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" PKS Zawiercie. -
Dochodzi do sytuacji, ¿e trzysta
z³otych przynoszone przez kierow-
ców nie wystarcza nawet na zakup
podrêczników szkolnych dla dzie-
ci. A jak zap³aciæ inne rachunki?

Pracownicy zwracaj¹ przy tym
uwagê, ¿e nawet pierwsza rata wy-
nagrodzenia trafi³a do nich z po-
nad tygodniowym opóŸnieniem.
Tymczasem wiele rachunków trze-
ba p³aciæ na bie¿¹co, a ka¿de opóŸ-
nienie wi¹¿e siê z karnymi odset-
kami.

- Wiêkszoœæ rodzin ¿yje na bie-
¿¹co z pensji i wszelkie opóŸnie-
nie wyp³aty wynagrodzenia ozna-
cza dla nich problemy - dodaje
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura

Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"S" w Zawierciu. - Trudno zreszt¹
zak³adaæ, ¿e zarabiaj¹cy nieco po-
nad tysi¹c z³otych pracownicy PKS
mog¹ cokolwiek zaoszczêdziæ. To
nie s¹ p³ace pozwalaj¹ce na godne
¿ycie.

Na fataln¹ sytuacjê finansow¹
PKS Zawiercie ma wp³yw przede
wszystkim dro¿ej¹ce paliwo oraz
sezonowy spadek w lecie wp³y-
wów z biletów (zw³aszcza mie-
siêcznych, liczn¹ grupê codzien-
nych pasa¿erów stanowi bowiem
m³odzie¿ szkolna). Pieniêdzy w
kasie brakuje nie tylko na wyna-
grodzenia pracowników, ale rów-
nie¿ m.in. na sk³adki ZUS. Zasady
sp³aty tych ostatnich zaleg³oœci na
szczêœcie uda³o siê wynegocjowaæ.

- Szukanie oszczêdnoœci tylko
kosztem za³ogi mo¿e zagroziæ ist-
nieniu zawierciañskiego PKS -
podkreœla Ma³gorzata Benc. - Ni-
skie zarobki po³¹czone z nieregu-
larnymi wyp³atami gro¿¹, ¿e kie-
rowcy zaczn¹ siê masowo zwalniaæ
i pasa¿erów, nawet tych z biletami
miesiêcznymi nie bêdzie mia³ kto
woziæ.

Zw³aszcza, ¿e jednoczeœnie sys-
tematycznie starzeje siê tabor
przedsiêbiorstwa. Najm³odsze au-
tobusy maj¹ obecnie po siedem lat,
a wiêkszoœæ po kilkanaœcie.

(zaw)

Chiñscy robotnicy coraz czêœciej
staj¹ siê niewolnikami nieuczci-
wych firm, równie¿ w Polsce.

- Mog¹ pracowaæ 14 godzin na dobê,
mieszkaæ w œcisku w prowizorycznym
barakowozie i jeœæ tylko raz dziennie.
Nie potrzebuj¹ tak¿e polskiego ubez-
pieczenia, bo s¹ ubezpieczeni w Chi-
nach - tak Piao Xiiang Kui, prezes spó³-
ki sprowadzaj¹cej do Polski chiñskich
robotników zachêca³ jednego z polskich
pracodawców do zatrudnienia ich. T¹
bulwersuj¹c¹ sprawê opisa³ kilka dni
temu "Dziennik".

Wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" Ryszard Dra-
bek przypomina, ¿e nie jest to pierw-

szy w Polsce przypadek wykorzysty-
wania obcokrajowców. Ponad rok temu
na Wybrze¿u rozegra³ siê dramat Chiñ-
czyków i Koreañczyków zatrudnio-
nych przy budowie statków. - Byli za-
kwaterowani w warunkach ur¹gaj¹cych
cz³owiekowi, pracowali niewolniczo za
przys³owiow¹ miskê ry¿u, bez jakich-
kolwiek zabezpieczeñ socjalnych, a fir-
ma poœrednicz¹ca w ich zatrudnieniu
zarabia³a krocie - mówi Ryszard Dra-
bek. - Ju¿ wówczas przestrzegaliœmy
przed nieuczciwym zatrudnianiem ob-
cokrajowców. Nasze s³owa trafia³y w
pustkê

Wiceprzewodnicz¹cy ZR zapowia-
da, ¿e "Solidarnoœæ" nie pozostanie obo-
jêtna. - Bêdziemy interweniowaæ w

Niewolnicza praca w Polsce

Wyp³ata ratalna

Ministerstwo Pracy i Polityki

Spo³ecznej opublikowa³o

dane, z których wynika, ¿e

wrasta liczba przedsiê-

biorstw planuj¹cych zwolnie-

nia grupowe.

Jak poinformowa³ "Parkiet" w

ci¹gu pierwszej po³owy br. o za-

miarze przeprowadzenia zwolnieñ

grupowych poinformowa³o 147

firm, które chc¹ zmniejszyæ zatrud-

nienie o 10 tys. osób. W tym cza-

sie z przyczyn le¿¹cych po stronie

zak³adu pracy zwolnionych zosta-

³o ponad 7 tys. pracowników.

Wiêkszoœæ z nich straci³a pracê w

firmach prywatnych.

- Tylko w czerwcu do urzêdów

pracy wp³ynê³y zg³oszenia od 51

zak³adów, które zamierzaj¹ zwol-

niæ prawie 2 tys. osób - alarmuje

"Parkiet". - Tymczasem w ca³ym

2007 r. zwolnienia grupowe plano-

wano w 131 firmach, które zg³osi-

³y do urzêdów pracy chêæ redukcji

zatrudnienia o ponad 10 tys. pra-

cowników.

Os³abienie gospodarcze i apre-

cjacja z³otego powoduj¹ca trudno-

œci z utrzymaniem siê firm na ryn-

kach zewnêtrznych - to najczêst-

sze przyczyny planowanych reduk-

cji. Zdaniem ekspertów, w najgor-

szym po³o¿eniu znalaz³ siê prze-

mys³ meblarski. •ród³o: "Parkiet".

Pracodawcy

zwalniaj¹
miêdzynarodowych organizacjach

zwi¹zkowych - mówi Ryszard Drabek.

Problemem tym powinna zaj¹æ siê Pañ-

stwowa Inspekcja Pracy, chocia¿ praw-

nicy firm poœrednicz¹cych w sprowa-

dzaniu robotników z Chin twierdz¹, ¿e

nie podlegaj¹ one kontroli PiP. Zdaniem

Ryszarda Drabka, by proceder ten mo¿-

na by³o skutecznie zwalczyæ potrzebne

s¹ narzêdzia, które polski rz¹d powinien

daæ ró¿nym instytucjom.

Zdaniem zwi¹zkowców, bez tych na-

rzêdzi tysi¹ce Chiñczyków, którzy byæ

mo¿e przyjad¹ do Polski by tanio bu-

dowaæ drogi i stadiony, nie bêdzie mo-

g³o liczyæ na uczciw¹ zap³atê za swoj¹

pracê.

Agnieszka Konieczny
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Po³owa naszych internautów

nie interesowa³a siê Igrzyska-

mi w Pekinie.

Jak wynika z sondy przeprowa-

dzonej na stronie www.solidar-

nosc-kat.pl, Olimpiada wzbudzi³a

mieszane odczucia. Wprawdzie co

trzeci z naszych internautów uzna³

Ma³gorzata Szumowska, jed-

na z najlepszych re¿yserek

m³odego pokolenia, odnios³a

kolejny sukces. Jej film „33

sceny z ¿ycia” zosta³ uhono-

rowany przez jury Miêdzyna-

rodowego Festiwalu Filmo-

wego w Locarno w Szwajca-

rii nagrod¹ specjaln¹ - Srebr-

nym Leopardem.

Film opowiada o jednym roku z

¿ycia 33. letniej Julki, która w krót-

kim czasie traci rodziców i ponosi

pora¿kê zawodow¹. Po prelekcji

Ma³gorzata Szumowska powie-

dzia³a dziennikarzom, ¿e film jest

bardzo osobisty i nawi¹zuje do jej

w³asnych prze¿yæ.

Na pocz¹tku 2004 r. zmar³a

mama re¿yserki, znana pisarka

Dorota Terakowska. Miesi¹c póŸ-

niej odszed³ jej ojciec Maciej Szu-

mowski. Legenda dziennikarstwa.

To w³aœnie w jego obronie, wiosn¹

1981 r. stanêli robotnicy z huty

Lenina, gro¿¹c strajkiem. Dla nas

wyznanie Ma³gorzaty Szumow-

skiej jest okazj¹ do przypomnienia

tej niezwyk³ej postaci.

Jesieni¹ 1980 r. Maciej Szumow-

ski zosta³ redaktorem naczelnym

"Gazety Krakowskiej" - organu

prasowego Komitetu Wojewódz-

kiego PZPR. W ci¹gu zaledwie kil-

ku miesiêcy zamieni³ partyjn¹ ga-

zetkê w niezale¿ny dziennik. By³a

to jedyna gazeta wydawana oficjal-

nie w bloku pañstw komunistycz-

nych, która przekazywa³a prawdzi-

we informacje. Bardzo szybko

wyrobi³a sobie markê wiarygodnej

i rzetelnej i sta³a siê niezwykle po-

czytna. Szumowski  wiele razy by³

wzywany na dywanik i musia³ siê

t³umaczyæ. Wiosn¹ 1981 r. zapad³a

decyzja o jego odwo³aniu, ale nie

pozwolili na to krakowscy robot-

nicy. Po wprowadzeniu stanu wo-

jennego, podobnie jak wielu in-

nych dziennikarzy straci³ pracê i

zosta³ objêty zakazem wykonywa-

nia zawodu. Zarabia³ na chleb jako

stró¿ nocny i palacz w kot³owni.

Wspiera³ podziemn¹ prasê wyda-

wan¹ przez "Solidarnoœæ". By³

równie¿ zwi¹zany z dzia³aj¹cym w

krakowskich Mistrzejowicach

duszpasterstwem hutników. Tam

za³o¿y³ Niezale¿n¹ Telewizjê "Mi-

strzejowice", która nakrêci³a film

o strajkach 1988 r.

W 1989 r. prowadzi³ kampaniê

medialn¹ Komitetu Obywatelskie-

go "Solidarnoœci". Na pocz¹tku lat

90. po nieudanych próbach zrefor-

mowania "Gazety Krakowskiej"

zaj¹³ siê produkcj¹ telewizyjn¹.

Agnieszka Konieczny

Bardzo osobisty filmZ dystansem do Igrzysk
j¹ za wspania³e œwiêto sportu, ale

niewiele mniej zbojkotowa³o spor-

towe relacje z komunistycznych

Chin. Co czwarty z uczestnicz¹-

cych w sondzie przyzna³, ¿e w ogó-

le nie interesuje siê sportem.

W kolejnej sondzie pytamy o

ocenê manifestacji w Warszawie,

która odbêdzie siê 29 sierpnia. wg

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie:
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Komisje Zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Kole¿anki i Koledzy

„W obronie Twoich praw” – to has³o, któremu „Solidarnoœæ” jest wierna od pocz¹tku swojego istnienia.
Godnoœæ pracownicza i dobro Polaków zawsze by³y dla naszego Zwi¹zku najwa¿niejsze, co wielokrotnie
udowodniliœmy w minionych 28 latach.

Niestety, podobnie jak w 1980 roku, dziœ znów musimy siê o te wartoœci upomnieæ. Ju¿ chyba ka¿dy
widzi, jak rz¹d PO–PSL lekcewa¿y dialog spo³eczny, który w przypadku naszego regionu koñczy siê
definitywnie na szczeblu wojewody. Rz¹d jest g³uchy na nasze postulaty dotycz¹ce wy¿szych zarobków
i godnej emerytury. Do tego dochodz¹ bezczelne próby liberalizacji Kodeksu pracy i ograniczania praw
zwi¹zkowych. A wszystko to przy g³adko, ale coraz bardziej pusto i œmiesznie brzmi¹cych sloganach
o cudach, mi³oœci i postêpie.

Dlatego te¿ Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowa³a o zorganizowaniu 29 sierpnia
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod has³em „Godna praca – godna emerytura". Nasz Zwi¹zek
domaga siê:

— prawa do wczeœniejszej emerytury dla wszystkich zatrudnionych w warunkach

szczególnych lub w szczególnym charakterze,

— wzrostu p³ac w sferze bud¿etowej faktycznie rekompensuj¹cy podwy¿ki cen,

— podwy¿szenia p³acy minimalnej do wys. 50 proc. œredniej krajowej,

— nowelizacji ustawy o negocjacyjnym kszta³towaniu wynagrodzeñ.

Apelujê do wszystkich organizacji zak³adowych oraz cz³onków „Solidarnoœci” w Regionie Œl¹sko-
D¹browskim b¹dŸmy razem na ulicach Warszawy, naszym statutowym obowi¹zkiem jest uczestniczyæ
w tej akcji, nagromadzonych problemów nikt za nas nie rozwi¹¿e.

Jeœli wiêc do Warszawy nie pojedziemy wszyscy, to tym samym wyœlemy rz¹dz¹cym sygna³, ¿e nie
musz¹ siê z nami liczyæ i ¿e wszystko im wolno. ¯e zgadzamy siê na niskie zarobki, g³odowe emerytury
i ograniczenie praw pracowniczych. Demonstracja w Warszawie powinna byæ ostatnim, bardzo ostrym
ostrze¿eniem dla tego rz¹du.

29 sierpnia – w przededniu rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych – jako zwi¹zkowcy znów
mamy szansê siê zjednoczyæ i walczyæ o nasze prawa.

Nie wolno tej szansy przespaæ! Nieobecni nie maj¹ racji!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”


