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W numerze:

Marsz

o godn¹ pracê

To by³ najwiêkszy protest zwi¹zkowy w ostatnich latach.

W miniony pi¹tek zwi¹zkowcy z ca³ego kraju upominali

siê w Warszawie o godn¹ pracê, p³ace i emerytury.

Przetarg

czy przekrêt?
Kilkudziesiêciu zwi¹zkowców z "Solidar-
noœci" z obszaru dzia³ania sosnowieckie-

go Biura Terenowego ZR oraz mieszkañ-
cy miasta werdykt radnych przyjêli okrzy-
kami: Skandal! Hañba!

Czytaj na stronie 3

Mia³ jeszcze tyle
do zrobienia

Mija 15. rocz-
nica tragicznej
œmierci Grze-
gorza Kolosy.
Do tragedii
dosz³o w dro-
dze powrotnej
z Warszawy,
gdzie Grze-
gorz Kolosa i
Adam Stepec-
ki uczestni-

czyli w przedwyborczej debacie telewi-
zyjnej.

Czytaj na stronie 3

By³a zbyt pracownicza
i prozwi¹zkowa?
Bo¿ena Borys-Szopa podziêkowa³a ca³ej
"Solidarnoœci" za setki zwi¹zkowych
s p r z e c i -
wów doty-
c z ¹ c y c h
jej odwo-
³ania, któ-
re trafi³y
na biurko
marsza³ka.
Oznajmi-
³a, ¿e pe³-
ni¹c funkcjê GIP, nigdy nie zlekcewa¿y-
³a ¿adnej skargi z "S", która wp³ynê³a do
PIP. - Teraz, po okresie wytê¿onej, prawie
3-letniej pracy, zamierzam trochê odpo-
cz¹æ. Bezrobocia siê nie bojê, bo pracy jest
wiele, a wspólnie mamy jeszcze du¿o do
zrobienia. Dla "S" ju¿ meldujê siê na pla-
cu boju - powiedzia³a.

Czytaj na stronie 6
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Liczba tygodnia...Krótko Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Zawiercie
Rozwi¹zywanie kwadratury ko³a

przypomina³o ustalenie podwy¿ek w
zawierciañskim Domu Pomocy Spo-
³ecznej (DPS). Samorz¹d powiatowy,
bêd¹cy organem za³o¿ycielskim DPS
za¿yczy³ sobie wzrostu p³ac z wyrów-
naniem od pocz¹tku roku, ale przezna-
czy³ na ten cel zaledwie nieco ponad
100 tys. z³. A to oznacza³o, ¿e na mie-
siêczne podwy¿ki dla stu kilkunastu
zatrudnionych wypada³o "a¿" 8.719 z³
i to brutto, czyli œrednio oko³o 76 z³ na
osobê.

- Dlatego te¿ skoncentrowaliœmy siê
na ustaleniu kwotowego wzrostu wy-
nagrodzenia pracowników bezpoœred-
nio opiekuj¹cych siê pensjonariusza-
mi oraz wide³ek podwy¿ek dla pozo-
sta³ych - mówi Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-
D¹browskiej "So-
lidarnoœci" w Za-
wierciu.

Uzgodniono,
¿e pensje pielê-
gniarek wzrosn¹
o 120 z³ miesiêcz-
nie, opiekunek o
80 z³, a pokojo-
wych o 70 z³. P³a-
ce wszystkich po-
zosta³ych pra-
cowników wzrosn¹ co najmniej o 50
z³, a œrednio o 65 z³. Stawki dla po-
szczególnych  grup zawodowych ma
ustaliæ dyrekcja, z tym jednak, ¿e mak-
symalny wzrost wynagrodzeñ nie

W niedzielê 31 sierpnia minê³o
28 lat od podpisania porozu-
mieñ sierpniowych i powstania
NSZZ „Solidarnoœæ”. Jak co
roku w Gdañsku i nie tylko od-
by³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z t¹ rocznic¹.

W bazylice œw. Brygidy zosta³a od-
prawiona uroczysta msza œw. pod prze-
wodnictwem abp S³awo-
ja Leszka G³ódzia. Me-
tropolita gdañski przypo-
mnia³, ¿e Sierpieñ 1980 r.
tworzyli ludzie, którzy
wierzyli w sens braterstwa
i mi³oœci, tak jak bohatero-
wie innych wielkich wy-
darzeñ z historii Polski. -
Jak to siê sta³o, ¿e wielu lu-
dzi, którzy propagowali
prospo³eczn¹ politykê,
przestawi³o zwrotnicê?
Dlaczego tak ma³o w ¿yciu
spo³ecznym, w mediach
prospo³ecznej polityki?
Jak to siê sta³o, ¿e trzeba
przypominaæ, ¿e najwa¿-
niejszym kapita³em s¹ lu-
dzie? - pyta³ metropolita
gdañski. Arcybiskup przestrzega³, ¿e
Polska nie zbuduje dobrobytu, jeœli bê-
dzie siê pog³êbia³ konflikt miêdzy pra-
cownikami a pracodawcami. - Nie mo-
¿emy sobie pozwoliæ, ¿eby tysi¹ce
m³odych wykszta³conych i przedsiê-
biorczych ludzi szuka³o swojego miej-

sca za granic¹ - przestrzega³ kap³an.
Do s³ów metropolity gdañskiego

nawi¹za³ na Placu Solidarnoœci prze-
wodnicz¹cy KK NSZZ "S" Janusz
Œniadek, który przypomnia³ o ogól-
nopolskiej manifestacji, która odby³a
siê dwa dni wczeœniej w Warszawie. -
Wo³aliœmy w imieniu tych, którzy
mimo dobrej koniunktury nie otrzy-
muj¹ podwy¿ek. Polski œwiat pracy do-

maga siê poszanowania godnoœci pra-
cowników - powiedzia³ Œniadek.

Prezydent Lech Kaczyñski podczas
obchodów podkreœli³, ¿e wartoœæ soli-
darnoœci w spo³eczeñstwie jest "nad-
rzêdna". - Jest prawd¹, ¿e nasze spo³e-
czeñstwo nie rozwija siê wed³ug zasa-

31 sierpnia (Zabrze). Kilkaset
osób uczestniczy³o w zabrzañ-
skiej kopalni "Makoszowy" w
uroczystoœciach upamiêtniaj¹-
cych 50. rocznicê katastrofy w tej
kopalni. 28 sierpnia 1958 r. w
po¿arze, który wybuch³ 300 me-
trów pod ziemi¹, zginê³o 72 gór-
ników. N skwerze przed kopalni¹
ods³oniêto pomnik pamiêci pole-
g³ych tam górników. Wczeœniej,
w kopalnianej cechowni mszê w
ich intencji odprawili metropoli-
ta katowicki abp Damian Zimoñ
i biskup gliwicki Jan Wieczorek.
Na uroczystoœæ, prócz oficjalnych
delegacji, przybyli obecni i byli
górnicy.

***
2 wrzeœnia (Katowice). Ruszy³a
sprzeda¿ biletów-cegie³ek na kon-
cert charytatywny na rzecz osób
poszkodowanych w wyniku
przejœcia tr¹by powietrznej przez

województwo œl¹skie. Bilety za
15 z³ mo¿na nabyæ za poœrednic-
twem strony internetowej
www.ticketonline.pl, w Centrum
Informacji Turystycznej w Ka-
towicach (Rynek 13) oraz w pa-
rafiach. Koncert dobêdzie siê w
katowickim "Spodku" 17 wrze-
œnia. Start o godz. 17.00. Koncert
"Budujemy Nadziejê" to wspól-
ne przedsiêwziêcie Wojewody
Œl¹skiego, Radia Katowice, pre-
zydenta Katowic oraz Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej. Swój
udzia³ w imprezie potwierdzili
m.in. zespó³ Feel, De Mono, Go-
lec uOrkiestra, Zakopower, zespó³
pieœni i tañca "Œl¹sk" oraz inni
wykonawcy. W trakcie koncertu
prowadzone bêd¹ licytacje oko-
licznoœciowych pami¹tek. Do-
chód z imprezy przekazany zosta-
nie na pomoc dla poszkodowa-
nych.

***
2 wrzeœnia (Katowice). S¹d
Okrêgowy rozpatrywa³ wnioski 2
zomowców o odroczenie wyko-
nania kary, skazanych w sprawie
pacyfikacji kopalñ "Wujek" i
"Manifest Lipcowy". Zomowcy
motywuj¹ wnioski z³ym stanem
zdrowia. W czerwcu zostali ska-
zani na 3,5 roku wiêzienia. Na
temat ich stanu zdrowia i tego, czy
mog¹ odbyæ karê, wypowiedz¹
siê biegli z zakresu medycyny.
Nie wiadomo kiedy opinie bie-
g³ych bêd¹ gotowe. Prawdopo-
dobnie decyzja s¹du w sprawie
odroczenia skazanym kary zapad-
nie w ci¹gu kilku-kilkunastu dni.
Wkrótce s¹d zajmie siê te¿ wnio-
skami innych b. zomowców, któ-
rzy z³o¿yli podobne wnioski.
Podstaw¹ odroczenia odbycia
kary mog¹ byæ np. wzglêdy zdro-
wotne czy rodzinne. Niezale¿nie
od wniosków o odroczenie wy-
konania kary, obroñcy wszyst-
kich oskar¿onych zapowiedzieli
z³o¿enie kasacji do S¹du Naj-
wy¿szego.

Rocznicowe obchody w Gdañsku

mo¿e przekroczyæ 100 z³. Ten ostatni
limit dotyczy tak¿e kierowników, któ-
rych w DPS jest… dwunastu, czyli
ponad 10 proc. za³ogi!

- Dyrekcja jednoczeœnie zapowie-
dzia³a o wprowadzeniu dodatku dla
osób pracuj¹cych w niedziele i œwiêta
- dodaje Ma³gorzata Benc.

Jednoczeœnie z podwy¿kami uzgod-
niono pozostawienie obecnych roz-
wi¹zañ w regulaminie zak³adowego
funduszu œwiadczeñ socjalnych. Dy-
rekcja przyzna³a, ¿e skoro np. komisja
socjalna pracuje dobrze, to nie warto
ograniczaæ jej uprawnieñ. Tym bar-
dziej, gdy proponowane zmiany by³y
sprzeczne z ustawowymi wymogami.

***
Tradycyjnie w ostatni¹ sobotê wa-

kacji "Solidarnoœæ" CMC Zawiercie

(by³a Huta Zawiercie) zorganizowa³
festyn rodzinny, podczas którego
¿egnano lato i œwiêtowano rocznicê
powstania naszego Zwi¹zku. Dopisy-
wa³y humory i - co wa¿ne - pogoda.
Festyn odbywa³ siê bowiem na otwar-
tym terenie OSiR Zawiercie, gdzie
mo¿na by³o zarówno bawiæ siê przy
ró¿norodnej muzyce, jak i zobaczyæ
dawne obozowisko rycerskie wysta-
wione przez zbrojnych z bractwa Si-
gnum Polonicum.

- Festyn jest otwarty i zapraszamy
na niego wszystkich mieszkañców
Zawiercia, dlatego te¿ organizujemy
go w centrum miasta - mówi Danuta
Nowicka, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" CMC Zawiercie. - Program es-
tradowy i dodatkowe atrakcje przygo-
towujemy z myœl¹ zarówno o zwi¹z-
kowcach pamiêtaj¹cych pocz¹tki "So-
lidarnoœci", jak i kilkuletnich malu-
chach, które nawet nie wiedz¹, ¿e w
przysz³oœci bêd¹ zwi¹zkowcami.

- To doskona³a promocja Zwi¹zku i
tworzenie jego dobrego wizerunku -
dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"S" w Zawierciu. - Du¿a czêœæ spo³e-
czeñstwa podejmuje decyzje w³aœnie
pod wp³ywem wizerunku, co potwier-
dzi³y chocia¿by ostatnie wybory.

Hutniczy festyn rozpocz¹³ koncert
zak³adowej orkiestry dêtej. Nastêpnie
bawiono siê przy rytmach disco, a o
godz. 16.30 na estradzie z ogromnym
logo "Solidarnoœci" rozpocz¹³ siê pro-
gram artystyczny. Gra³y zespo³y Or-
kiestra Mêska, Klimat, Manhattan oraz
gwiazda wieczoru grupa Fantastica.

Nieco krócej na bocznym boisku
pi³karskim OSiR urzêdowali zbrojni z
Signum Polonicum, jednego z nielicz-
nych bractw rycerskich, maj¹cych w
swoim sk³adzie jeŸdŸców. Wierzchow-
ce, zbroje oraz bia³a broñ sprzed stule-
ci przyci¹ga³y g³ównie najm³odszych.

(zaw)

Festyn w Zawierciu rozpocz¹³ siê wystêpem
hutniczej orkiestry dêtej

Poszerza siê lista prac, których wy-
konywanie bêdzie dawa³o uprawnie-
nia do emerytur pomostowych. Jak po-
wiedzia³a Informacyjnej Agencji Ra-
diowej wiceminister pracy Agnieszka
Ch³oñ-Domiñczak, z pomostówek
bêdzie mog³o skorzystaæ oko³o 200
tysiêcy osób.

Pod koniec sierpnia rz¹d mówi³ o
nie wiêcej ni¿ 190 tysi¹cach upraw-
nionych. Minister Ch³oñ-Domiñczak
zaznaczy³a, ¿e o tym, kto bêdzie mia³
prawo skorzystania z "pomostówek",
decyduj¹ eksperci medycyny pracy.
Doda³a, ¿e nie ma mo¿liwoœci dalsze-
go znacznego poszerzenia listy.

Wiceminister Ch³oñ-Domiñczak
podkreœli³a, ¿e ustawa o emeryturach

pomostowych musi wejœæ w ¿ycie od
stycznia przysz³ego roku. We wrzeœniu
projekt powinien trafiæ do Sejmu. Cho-
dzi o to, by parlament jako w³adza usta-
wodawcza mia³ szansê na spokojne
procedowanie nad tak wa¿n¹ ustaw¹.

Wed³ug projektu, przywileje eme-
rytalne maj¹ straciæ miêdzy innymi
dziennikarze, artyœci, czêœæ kolejarzy,
a tak¿e czêœæ nauczycieli. Na "pomo-
stówki" bêd¹ mogli przechodziæ tylko
ci nauczyciele, którzy pracuj¹ z trudn¹
m³odzie¿¹, na przyk³ad w poprawcza-
kach czy oœrodkach wychowawczych.

Na 10-tego wrzeœnia zaplanowane
jest plenarne posiedzenie Komisji Trój-
stronnej w sprawie emerytur pomosto-
wych.

dy solidarnoœci spo³ecznej, ¿e zasada
jest inna, czysto liberalna. I z tym trze-
ba walczyæ - mówi³ Lech Kaczyñski,
przypominaj¹c, ¿e w swojej kampanii
prezydenckiej przeciwstawia³ Polskê
solidarn¹ Polsce liberalnej. - I tej zasa-
dzie pozostajê wierny - podkreœli³ Lech
Kaczyñski, którego przemówienie
by³o przerywane kilkakrotnie oklaska-
mi.

W tym roku urodziny "Soli-
darnoœci" zbieg³y siê z 20. rocz-
nic¹ strajków z 1988 r. Z tej oka-
zji prezydent Lech Kaczyñski
w Gdañsku odznaczy³ ponad 70
osób, za udzia³ w strajkach w
1980 i 1988 r. Otrzymali je m.in.
Jan Rokita, pieœniarz Piotr
Szczepanik, byli i obecni dzia-
³acze "Solidarnoœci" - Edward
Szwajkiewicz, Bogdan Ol-
szewski, Henryk Jagielski, au-
tor projektu Pomnika Poleg³ych
Stoczniowców Bogdan Pie-
truszka oraz - poœmiertnie -
ksiê¿a Stefan Niedzielak i Sta-
nis³aw Suchowolec.

Podczas obchodów dosz³o do
wygwizdania marsza³ka Sena-
tu Bogdana Borusewicza. Pre-

zydent Lech Kaczyñski szybko zaape-
lowa³ o szacunek dla twórców Sierp-
nia 1980 r. Specjalne oœwiadczenie w
tej sprawie wyda³ te¿ Janusz Œniadek.
Wezwa³ w nim, by takie incydenty nie
przys³ania³y g³ównego przes³ania ob-
chodów.      Dzia³ Informacji KK, wg

730 670...
... przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkó³ podstawowych, gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczê³o 1 wrzeœnia w naszym woje-
wództwie kolejny rok szkolny. Na pierwszaków pasowanych zosta³o ponad
41 tys. uczniów. Na nich, ale i wszystkich innych uczniów w nowym roku
szkolnym czeka wiele nowoœci. M. in. zniesiony zosta³ obowi¹zek noszenia
mundurków, nauczyciele maj¹ wiêksz¹ swobodê w wyborze podrêczników.
Obowi¹zuje te¿ nowa lista lektur, ograniczona w stosunku do poprzedniej.
Szko³a maj¹ obowi¹zek reagowania na nieobecnoœci ucznia na zajêciach.

Lista prac uprawniaj¹cych do

„pomostówek” bêdzie d³u¿sza?
(www.gazetaprawna.pl, 2 wrzeœnia 2008 r.)

Na Placu Solidarnoœci ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ strajki w 1988 r.
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Przetarg czy przekrêt?

Mija 15. rocznica tragicznej
œmierci Grzegorza Kolosy.

W nocy z 3 na 4 wrzeœnia 1993 r.
w wypadku samochodowym pod
Kozieg³owami wraz z przewodni-
cz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" zgin¹³ te¿ przewodnicz¹-
cy Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki Adam Stepecki i kierowca
Zarz¹du Regionu Jan Tyszkiwicz.

Wiadomoœæ o œmierci liderów
by³a szokiem i poruszy³a nie tylko
œrodowisko Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci".

Do tragedii dosz³o w drodze po-
wrotnej z Warszawy, gdzie Grze-
gorz Kolosa i Adam Stepecki
uczestniczyli w przedwyborczej
debacie telewizyjnej. Nastêpnego
dnia przewodnicz¹cy ZR mia³ byæ
w Raciborzu, by wzi¹æ udzia³ w
Memoriale ku czci stra¿aków, któ-
rzy rok wczeœniej zginêli w po¿a-
rach.

Grzegorz Kolosa urodzi³ siê 1 lu-
tego 1965 r. w Grajewie w woje-
wództwie ³om¿yñskim. Po ukoñ-
czeniu technikum budowlanego
rozpocz¹³ pracê w kopalni "Mosz-
czenica" w Jastrzêbiu Zdroju. W
1988 r. wzi¹³ udzia³ w strajku w
kopalni, za co zosta³ zwolniony z

pracy. By³ przewodnicz¹cym Tym-
czasowej Komisji Za³o¿ycielskiej
NSZZ "Solidarnoœæ", a nastêpnie
Komisji Zak³adowej. W 1989 r.
wszed³ do Prezydium Zarz¹du Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego. By³
najm³odszym cz³onkiem Komisji
Krajowej. Gdy w marcu 1992 r. zo-
sta³ przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" mia³ zaledwie 27 lat.
Wówczas wydawa³o siê, ¿e jest
pewnym faworytem na przysz³ego
szefa Zwi¹zku. Poch³oniêty dzia³al-
noœci¹ zwi¹zkow¹ znajdowa³ rów-
nie¿ czas na pomoc najubo¿szym.
W 1992 r. kierowany przez niego

4 wrzeœnia 2008 r. Starostwo
Powiatowe w Wodzis³awiu Œl¹-
skim organizuje "Powiatowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej im. Grzegorza
Kolosy w XX Rocznicê Strajków
Górniczych" pod Honorowym
Patronatem NSZZ "Solidarnoœæ"
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego.
Turniej odbêdzie siê na boisku
M³odzie¿owego Powiatowego
Oœrodka Sportu w Wodzis³awiu
Œl. przy ul. Pszowskiej 92, pocz¹-
tek o godz. 10.00.

W rozgrywkach weŸmie udzia³

6 dru¿yn: KS "Naprzód Rydu³to-
wy (z miasta Rydu³towy), TS
"Górnik" Pszów (z miasta
Pszów), KS "27" Go³kowice (z
gminy Godów), KS "Start" Msza-
na (z gminy Mszana), MKS
"Odra" Wodzis³aw Œl¹ski (z mia-
sta Wodzis³aw Œl¹ski) i KS "Przy-
sz³oœæ" Rogów (z gminy Gorzy-
ce). Zespo³y sk³adaæ siê bêd¹ z
zawodników z rocznika 1994
oraz m³odszych. Najlepsze dru-
¿yny oraz zawodnicy zostan¹
uhonorowani nagrodami.

Mia³ jeszcze tyle

do zrobienia

- Skandal! Hañba! - krzyczeli zwi¹zkowcy „S” po g³osowaniu
d¹browskich radnych nad projektem uchwa³y o wy³¹czeniu

laboratoriów ze struktur szpitala

Turniej Grzegorza

Msza œw. w intencji Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana
Tyszkiewicza zostanie odprawiona w czwartek 4 wrzeœnia o godz.
8.00 w koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w
Wodzis³awiu Œl. Do udzia³u w nabo¿eñstwie zapraszamy poczty
sztandarowe oraz wszystkich zwi¹zkowców.

Stosunkiem g³osów 12. do 8.
radni D¹browy Górniczej prze-
g³osowali projekt uchwa³y o
wy³¹czeniu ze struktur Szpita-
la Specjalistycznego do firmy
zewnêtrznej laboratoriów ana-
litycznego i mikrobiologiczne-
go. „Solidarnoœæ” domaga siê
uniewa¿nienia uchwa³y.

Kilkudziesiêciu zwi¹zkowców z
"Solidarnoœci" z obszaru dzia³ania
sosnowieckiego Biura Terenowego
ZR oraz mieszkañcy miasta werdykt
radnych przyjêli okrzykami: Skan-
dal! Hañba! Zarzucali stronniczoœæ
prowadz¹cej posiedzenie przewod-
nicz¹cej Rady Miasta, radnej SLD
Agnieszce Pasternak.

Ju¿ otwieraj¹c obrady przewodni-
cz¹ca za¿¹da³a, by zwi¹zkowcy
schowali solidarnoœciowe sztandary
i transparenty z has³ami w obronie

szpitalnych laboratoriów. Podda³a
siê, gdy zwi¹zkowcy za¿¹dali przed-
stawienia im stosownej uchwa³y
Rady Miasta w tej sprawie.

NFZ
zbada nieprawid³owoœci

Obecna na posiedzeniu wicepre-
zes Krajowej Izby Diagnostów La-
boratoryjnych El¿bieta Rabsztyn
wskaza³a na szereg nieprawid³owo-
œci w postêpowaniu przetargowym
na przejêcie us³ug laboratoryjnych

- KIDL, zwi¹zki zawodowe i pra-
cownicy nie mieli szans wypowie-
dzieæ siê na temat tego postêpowa-
nia i uczestniczyæ w przygotowaniu
oferty konkursowej, bo wbrew usta-
wowemu obowi¹zkowi nikt nas o
planowanym konkursie nie powia-
domi³. Mamy informacje, ¿e dyrek-
tor szpitala przygotowuj¹c przetarg
nie posi³kowa³ siê opini¹ ¿adnego
diagnosty, a powinni j¹ wydaæ nie-
zale¿ni eksperci. O wszystkich nie-
prawid³owoœciach powiadomiliœmy
minister zdrowia Ewê Kopacz.
Wkrótce w d¹browskim szpitalu
przeprowadzona zostanie kontrola
NFZ, okreœlaj¹ca celowoœæ badañ
zlecanych przez lekarzy - mówi³a
El¿bieta Rabsztyn. Retorycznie py-
ta³a radnych, czy gotowi s¹ przyj¹æ
ogromn¹ odpowiedzialnoœæ zwi¹-
zan¹ z prywatyzacj¹ laboratoriów,
pomimo tak wielu w¹tpliwoœci
zg³aszanych pod adresem firmy,
która przetarg wygra³a.

Dyrektor szpitala broni³ siê argu-
mentuj¹c, ¿e podwa¿anie przez nie-
go wiarygodnoœci tej firmy, by³oby
równoznaczne z pope³nieniem prze-
stêpstwa. Zarzuci³ El¿biecie Rabsz-
tyn nieobiektywnoœæ i precyzowanie
opinii na podstawie materia³ów do-
starczonych jej wy³¹cznie przez
zwi¹zki zawodowe.

To pocz¹tek prywatyzacji
szpitala?

Przewodnicz¹ca szpitalnej "S"
El¿bieta ¯uchowicz w swoim wy-
st¹pieniu, przerywanym gromkimi
oklaskami zwi¹zkowców i miesz-
kañców D¹browy Górniczej, zaape-
lowa³a do radnych, by nie przyk³a-
dali rêki do rozpoczêtej, w ocenie
zwi¹zkowców, prywatyzacji jedyne-
go publicznego szpitala w mieœcie,
bez czytelnych zapisów ewentual-
nych przekszta³ceñ.

- Nie pozbywajcie siê maj¹tku, na
który od wielu lat pracowaliœmy
wszyscy. Nie ulegajcie sugestiom
w³adz miasta, które prawdopodob-
nie demontuj¹ szpital tak œwietnie
doinwestowany i doposa¿ony. Je¿e-
li jakaœ w¹ska grupa osób w tym mie-
œcie chce prywatnego laboratorium
b¹dŸ prywatnego szpitala, to niech
sobie go wybuduje! - mówi³a prze-
wodnicz¹ca. - Radni, kierujcie siê w
waszej decyzji dobrem pacjenta,
mieszkañca D¹browy Górniczej,
które dla was, naszych wybrañców
obecnej kadencji, powinno byæ naj-
wy¿szym prawem!

El¿bieta ¯uchowicz alarmowa³a,
¿e prezydent miasta odwróci³ siê ple-
cami do strony spo³ecznej. Nie zna-
laz³ czasu, by odpowiedzieæ na list
otwarty wystosowany przez zwi¹z-
kowców z "Solidarnoœci". - Tu cho-
dzi równie¿ o pracowników. Dla nich
nie ma pakietu gwarancji i nie ma
gwarancji p³acy i pracy na czas trwa-
nia kontraktu. Pan doskonale o tym
wie - mówi³a przewodnicz¹ca do
prezydenta Zbigniewa Podrazy.

„To s¹ przekrêty”
Wœród radnych rozgorza³a burzli-

wa dyskusja. Radna PiS Halina G³o-
wacka zarzuci³a prezydentowi oraz
dyrektorowi szpitala k³amstwa w
sprawie wy³¹czenia laboratoriów.
Wskaza³a na liczne przyk³ady pro-
wadzenia przez nich dzia³añ finan-
sowo niekorzystnych dla szpitala. Do

takich nale¿y zapis w umowie przed-
wstêpnej z firm¹, która wygra³a prze-
targ, o zwolnieniu jej z op³at czyn-
szowych na rok lub nawet na trzy
lata, w zamian za wybudowanie w
miejscu istniej¹cych ju¿ laborato-
riów o standardach unijnych nowe-
go laboratorium. - To s¹ przekrêty,
które nadaj¹ siê do prokuratury -
uzna³a radna.

- Odczuwamy ogromny niesmak.
Przegraliœmy bitwê, ale nie wojnê -
komentuje wynik g³osowania El¿-
bieta ¯uchowicz - Nie ustaniemy w
dzia³aniach na rzecz utrzymania la-
boratoriów wraz z ich pracownika-
mi w strukturach szpitala. Nie odda-
my cz³onków "S" bez pakietu socjal-
nego w rêce monopolisty. Procedu-
ry prawne uruchomione przez KIDL

daj¹ nadziejê na uniewa¿nienie kon-
kursu.

Szpitalna "S" ju¿ zwróci³a siê do
wojewody œl¹skiego o uniewa¿nie-
nie kontrowersyjnej uchwa³y Rady
miasta oraz wstrzymanie jej realiza-
cji. Zdaniem zwi¹zkowców, przy
uchwalaniu tego dokumentu dosz³o
do naruszenia prawa.

Beata Gajdziszewska

Fragmenty wspomnieñ o Grze-

gorzu Kolosie, które ukaza³y siê

w ksi¹¿ce pt. "Za krótko", wy-

danej kilka tygodni po Jego

œmierci.

- Nie mog¹ pogodziæ siê z Jego
œmierci¹. W³aœnie teraz potrzeb-
ny jest jego rozs¹dek, inteligen-
cja oraz niezwyk³a zdolnoœæ oce-
ny rzeczywistoœci i umiejêtnoœæ
dostosowania siê do istniej¹cej
sytuacji. Odszed³ od nas cz³o-
wiek, który mia³ tyle do zrobie-
nia - Andrzej Wyczynek, by³y
cz³onek Prezydium ZR.

***
- Gdybym dalej by³ zwi¹z-

kowcem, to bardzo chcia³bym
wspó³pracowaæ z nim i widzieæ
jak siê rozwija, jak zostaje sze-
fem "Solidarnoœci", jak jego
wyczulenie na sprawy prawne,
sprawy gospodarcze i spo³ecz-
ne, jak te trzy rodzaje wra¿liwo-
œci, umiejêtnie siê ze sob¹ spo-
tykaj¹. Gdybym dalej by³ mini-
strem, to chcia³bym mieæ Go
jako partnera do rozmów - trud-
nego, twardego, nieustêpliwego,
ale dzia³aj¹cego racjonalnie,
czyli tak, aby budowaæ kompro-
mis. Szkoda, ¿e ju¿ siê nie spo-
tkamy - Micha³ Boni, dziœ se-
kretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

- Tym, co w Grzegorzu przy-
ci¹ga³o, by³ dynamizm tego
m³odego cz³owieka, który w stu
procentach poœwiêci³ siê pracy
zwi¹zkowej. Ca³ym sercem,
dusz¹ i doœwiadczeniem wal-
czy³, aby zmiany gospodarcze w
Polsce nie odbywa³y siê kosz-
tem warunków ¿ycia pracowni-
ków. Z wielkim zaanga¿owa-
niem zajmowa³ siê te¿ dzieæmi
organizuj¹c im wakacje i poma-
gaj¹c szpitalowi dzieciêcemu,
co œwiadczy o wszechstronno-
œci Jego dzia³ania, szerokim ro-
zumieniu ludzkich potrzeb - Rik
Nouwen, ówczesny przewodni-
cz¹cy Chrzeœcijañskich Zwi¹z-
ków Zawodowych ACV Lim-
burg, Belgia.

Zarz¹d Regionu podj¹³ decyzjê o
powo³aniu Fundacji maj¹cej na celu
pomoc dzieciom z rodzin o najs³ab-
szej kondycji finansowej.           ak
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To by³ najwiêkszy protest
zwi¹zkowy w ostatnich la-
tach. W miniony pi¹tek zwi¹z-
kowcy z ca³ego kraju upomi-
nali siê w Warszawie o godn¹
pracê, p³ace i emerytury.

W manifestacji wziê³o udzia³
ponad 40 tys. zwi¹zkowców z ca-

³ego kraju. Do stolicy przyje¿d¿ali
autokarami, poci¹gami i minibusa-
mi. Z Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego w manifestacji uczestniczy-
³o ok. 10 tys. osób.

Otwieraj¹c demonstracjê na Pl.
Pi³sudskiego szef "Solidarnoœci"
Janusz Œniadek przypomnia³, ¿e
zwi¹zkowcy przybyli do stolicy w
przeddzieñ narodowego œwiêta
podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych, ¿eby broniæ praw pracow-

niczych, które s¹ obecnie zagro¿o-
ne. Przewodnicz¹cy podkreœli³, ¿e
polska gospodarka wymaga dziœ
inwestycji w ludzi. - Nie ma ¿ad-

nej drogi do dobrobytu na skróty!
Polscy pracownicy chc¹ i potrafi¹
ciê¿ko pracowaæ, ale maj¹ prawo
oczekiwaæ i ¿¹daæ godnej pracy.

Janusz Œniadek zaapelowa³ do
rz¹du, by zamieni³ swoje zapew-
niania o gotowoœci do dialogu w
czyn. - ¯eby wzorem Hiszpanii i
Irlandii rzetelny dialog, powa¿ne

traktowanie partnerów i podpisa-
ne porozumienia sta³y siê Ÿród³em
sukcesu gospodarczego - powie-
dzia³ przewodnicz¹cy KK, apelu-
j¹c równoczeœnie do pracodawców,
by przestrzegali prawo pracy i pra-
wa do zrzeszania siê pracowników.

Podczas manifestacji g³os zabra³
te¿ szef Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki Kazimierz Grajcarek.
Nawi¹za³ do niedawnego odwo³a-
nia Bo¿eny Borys-Szopy z funk-

cji G³ównego Inspektora Pracy. -
Odwo³ano j¹ z przyczyn politycz-
nych Chcia³a ucywilizowaæ sto-
sunki pracy w Polsce. Dziêkujemy

Marsz o godn¹ pracê

Pomimo deszczowej pogody do Warszawy przyjecha³o ok. 40 tys. zwi¹zkowców

Zwi¹zkowi liderzy na czele manifestacji

Manifestantom towarzyszy³y wózki z towarami,
na które mog¹ sobie pozwoliæ osoby najmniej zarabiaj¹ce

Ci Bo¿eno - zwróci³ siê do Bo¿e-
ny Borys-Szopy. Manifestanci zgo-
towali jej owacjê.

Wielokilometrowy przemarsz
przez centrum Warszawy wygl¹da³
imponuj¹co. By³ jednym z najbar-
dziej spektakularnych protestów w
ostatnich latach. Kiedy pierwsi
demonstranci dotarli ju¿na Al.

Ujazdowskie, wielu innych wci¹¿
jeszcze oczekiwa³o na pl. Pi³sud-
skiego. Wra¿enie robi³o tysi¹ce
flag i transparentów, og³uszaj¹cy
dŸwiêk gwizdków, wybuchy pe-
tard. Wyj¹tkowo prezentowa³ siê
Region Œl¹sko-D¹browski: zwi¹z-
kowcy nieœli blisko 100 husarskich
flag, na czele naszego regionu ma-
szerowali górnicy z kopalni "Zie-
mowit", wyposa¿eni w okaza³y
bêben i maczugê.

W kancelarii premiera zwi¹z-
kowcy z³o¿yli petycjê, adresowan¹
do Donalda Tuska. Odebra³ j¹ szef
doradców premiera Micha³ Boni.

- Szkoda, ¿e premierowi Tuskowi
brak³o odwagi, by spotkaæ siê z
nami. To kolejny przyk³ad, ¿e za-
pewniania o chêci do rozmów ze

stron¹ spo³eczn¹ to zwyk³e mydle-
nie oczu - komentuje szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda, który by³ w sk³adzie zwi¹z-

kowej delegacji przekazuj¹cej pe-
tycjê. - To chyba jedyny zgrzyt ca-
³ej akcji. Zwi¹zkowcy spisali siê
wspaniale. Jako "Solidarnoœæ" po-

kazaliœmy si³ê i mo¿liwoœci mobi-
lizacji.

Przez ca³¹ manifestacjê zwi¹z-
kowcom towarzyszy³y wózki z su-

Stoczniowcy przywieŸli do stolicy kuk³ê premiera Tuska
ubran¹ w peruwiañsk¹ czapeczkê

Zwi¹zkowcy szli Nowym Œwiatem przez ponad godzinê

permarketów wraz z produktami,
na które staæ pracownika zarabia-
j¹cego p³acê minimaln¹ oraz eme-
ryta otrzymuj¹cego najni¿sz¹ eme-

ryturê. Symbolem niespe³nionych
obietnic premiera by³y balony z
has³ami z expose Donalda Tuska.
Podczas manifestacji przeprowa-

dzona zosta³a symboliczna zbiór-
ka pieniêdzy na wczeœniejsz¹ i za-
s³u¿on¹ emeryturê dla premiera.
Zbierane podczas manifestacji pie-

ni¹dze zosta³y wrzucone pod kan-
celari¹ do specjalnej urny.

Wojciech Gumu³ka
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Balony z has³ami wyborczymi przypomina³y
o obietnicach Platformy Obywatelskiej

50 tys. dolarów za Donalda Tuska... Ktoœ chêtny?

Barwni zwi¹zkowcy, barwna Warszawa

Stoj¹ca od 6 lat w centrum stolicy palma
nie widzia³a jeszcze takich t³umów

Zebrane przez
zwi¹zkowców

grosiki na
wczeœniejsz¹
emeryturê dla

Donalda Tuska.
Bêdzie ciê¿ko z

tego wy¿yæ...

Powitanie zwi¹zkowców ze Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
przez szefa regionu Piotra Dudê Telewizja rz¹dowa...

Wœród uczestników
manifestacji nie zabrak³o

Damiana Jonaka
- solidarnoœciowego mistrza

œwiata w boksie
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Wszystkie akcje Wojewódzkie-
go Parku Kultury i Wypoczyn-
ku nale¿¹ ju¿ do Województwa
Œl¹skiego.

- To uwieñczenie naszych starañ
oraz wyraz akceptacji dla planów
modernizacji Parku przez Minister-
stwo Skarbu Pañstwa -  powiedzia³
marsza³ek Bogus³aw Œmigielski
podczas uroczystoœci nieodp³atnego
przekazania akcji, która odby³a siê
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa.
Marsza³ek zapewni³, ¿e teraz ³atwiej
bêdzie zarz¹dzaæ obiektem.

Przy sprzeciwie Skarbu Pañ-
stwa i czêœci akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zebra-
nie Delegatów zdecydowa³o
o likwidacji Huty Metali Nie-
¿elaznych „Szopienice”. De-
cyzjê popar³ „Hutmen” bêd¹-
cy najwiêkszym udzia³ow-
cem.

Wniosek o likwidacjê huty zo-
sta³ zg³oszony przez zarz¹d spó³ki
i 27 sierpnia zaopiniowany przez
Radê Nadzorcz¹. Zdaniem zwi¹z-
kowców, podczas Nadzwyczajne-
go Walnego Zebrania Delegatów,

Bo¿ena Borys-Szopa, dzia-
³aczka Œl¹sko-D¹browskiej
„S”, sprawuj¹ca do niedaw-
na obowi¹zki G³ównego In-
spektora Pracy, by³a goœciem
nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidar-
noœæ”.

W podziêkowaniu za doskona³¹
wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy, zwi¹zkowcy SGiE
wrêczyli jej wyrzeŸbion¹
w wêglu figurkê œw. Bar-
bary.

Szef Sekretariatu Ka-
zimierz Grajarek wska-
za³, ¿e Bo¿ena Borys-
Szopa, w trakcie pe³nie-
nia funkcji GIP, dopro-
wadzi³a do ucywilizowa-
nia dialogu pomiêdzy
pracodawcami a organi-
zacjami zwi¹zkowymi.
Przewodnicz¹cy oœwiad-
czy³ równie¿, ¿e pytanie
o powody odwo³ania Bo-
¿eny Borys-Szopy bez
podania przyczyny, za-
mierza skierowaæ w sto-
sownym piœmie do mar-
sza³ka Sejmu RP Broni-
s³awa Komorowskiego.

- Dla mnie ta decyzja
jest absolutnie polityczna. Z me-
diów dowiedzia³am siê, ¿e by³am
zbyt pracownicza i prozwi¹zkowa

Wiadomo, ¿e funkcja GIP nie jest
kadencyjna, ale by³am przekona-
na, ¿e PIP jest miejscem, które
oprze siê politycznym zakusom-
powiedzia³a Bo¿ena Borys-Szopa,
odbieraj¹c figurkê - Gdy w 1989 r.,
przy Sejmie RP powsta³a Rada
Ochrony Pracy, byliœmy przekona-
ni, ¿e ¿adna partia polityczna nie
siêgnie po PIP. Tematy, którymi
zajmuje siê Inspekcja, niezwykle
wra¿liwe spo³ecznie, wymagaj¹

pewnego konsensusu pomiêdzy
stronami stosunku pracy. Wszyscy
cz³onkowie ROP byli przekonani,

¿e opinia Rady zawsze bêdzie dla
marsza³ka Sejmu autorytatywnym
wskaŸnikiem. Gdy by³am na urlo-
pie, pod g³osowanie ROP marsza-
³ek postawi³ wniosek o moje od-
wo³anie. Przemi³¹ laurk¹ jest ko-
rzystny dla mnie wynik. Jednak
marsza³ek podj¹³ decyzjê o moim
odwo³aniu, bez podania przyczy-
ny. Nie mia³ odwagi osobiœcie wrê-
czyæ mi pisma w tej sprawie. Zro-
bi³a to szefowa Kancelarii Sejmu.

Bo¿ena Borys-Szopa
podziêkowa³a ca³ej "So-
lidarnoœci" za setki
zwi¹zkowych sprzeci-
wów dotycz¹cych jej od-
wo³ania, które trafi³y na
biurko marsza³ka. Oznaj-
mi³a, ¿e pe³ni¹c funkcjê
GIP, nigdy nie zlekcewa-
¿y³a ¿adnej skargi z "S",
która wp³ynê³a do PIP.

- Teraz, po okresie wy-
tê¿onej, prawie 3-letniej
pracy, zamierzam trochê
odpocz¹æ. Bezrobocia
siê nie bojê, bo pracy jest
wiele, a wspólnie mamy
jeszcze du¿o do zrobie-
nia. Dla "S" ju¿ meldujê
siê na placu boju - po-
wiedzia³a.

Beata Gajdziszewska

W najbli¿szym numerze TŒD
opublikujemy obszerny wywiad z
Bo¿en¹ Borys-Szop¹

na którym zosta³ przeg³osowany,
pope³niono b³êdy proceduralne, co
stwarza podstawy do jego oprote-
stowania.

- Wniosek o rozpoczêcie proce-
dury likwidacyjnej bêdzie jeszcze
g³osowany na kolejnym Nadzwy-
czajnym Walnym Zebraniu Dele-
gatów, które zorganizowane zosta-
nie w ci¹gu miesi¹ca - mówi Hen-
ryk Adler, przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" w HMN "Szopienice".

Zwi¹zkowcy upatruj¹ w tym
swojej szansy. Zapowiadaj¹, ¿e
wezm¹ w nim udzia³ i licz¹, ¿e
Skarb Pañstwa ponownie bêdzie

By³a zbyt pracownicza

i prozwi¹zkowa?

Dotychczas Samorz¹d Wojewódz-
twa posiada³ 74 proc. akcji, a Skarb
Pañstwa - 26 proc. akcji ze wzglêdu
na pomoc publiczn¹ udzielon¹
WPKiW w wysokoœci 12 mln 200
tys. z³. W marcu br. marsza³ek zwró-
ci³ siê do Ministra Skarbu o przeka-
zanie akcji Parku, przedstawi³ plany
modernizacji obiektu i wskaza³ na
jego znaczenie dla mieszkañców. W
kwietniu br. radni Sejmiku zdecydo-
wali o wydzieleniu ze struktur Par-
ku Ogrodu Zoologicznego i utwo-
rzeniu jednostki bud¿etowej, co ma
ograniczyæ straty spó³ki.           Red.

Park ju¿ regionalny
przeciwny likwidacji zak³adu.

Zdaniem Henryka Adlera, ka¿-
da zw³oka przed³u¿a mo¿liwoœæ
szukania inwestora strategicznego,
a to stwarza cieñ nadziei, ¿e hutê
bêdzie jeszcze mo¿na uratowaæ.

Sytuacja zak³adu jest jednak bar-
dzo trudna, zad³u¿enie siêga oko-
³o 170 mln. Likwidacja oznacza
utratê 360 miejsc pracy. - Zwolnie-
nia mog¹ dotkn¹æ równie¿ pracow-
ników zatrudnionych w spó³kach
wspó³pracuj¹cych z hut¹ - mówi
Henryk Adler

ak

Kazimierz Grajcarek dziêkuje Bo¿enie Borys-
Szopie za doskona³¹ wspó³pracê PIP z SGiE

Kontrowersje zwi¹zane ze zmia-
nami pracowniczymi w katowic-
kim Spodku by³y jednym z te-
matów ostatniego posiedzenia
Rady Miasta Katowice.

Radna Bo¿ena Rojewska wnios³a
interpelacjê dotycz¹c¹ pracowników
Spodka przejmowanych przez Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji, w zwi¹z-
ku z kompleksowym remontem tego
obiektu.  - Czy prawd¹ jest, ¿e MOSiR
zaproponowa³ np. g³ównej ksiêgowej
Spodka stanowisko konserwatora, a
kasjerowi stanowisko pracownika go-
spodarczego? Czy za pó³ roku pracow-
nicy bêd¹ mieli szanse wróciæ do nowo
utworzonej spó³ki CWS Spodek na ta-
kie same stanowiska, jakie zajmowali
przed czasowym przejêciem ich przez
MOSiR? Czy dyrektor MOSiR-u za-
trudnia cz³onków swojej rodziny w pod-
leg³ych mu jednostkach i czy z³o¿yli oni
stosowne oœwiadczenia na ten temat, w
myœl ustawy o samorz¹dzie gminnym?
- pyta³a radna Rojewska prezydenta
Katowic.

Piotr Uszok zapewni³, ¿e zwróci siê
do dyrektora MOSiR o wyjaœnienia
dotycz¹ce sk³adanych przez niego pro-
pozycji stanowisk dla pracowników
Spodka oraz zobowi¹za³ siê do przed-
stawienia radnym pisemnej odpowie-
dzi na temat ewentualnego zatrudnia-
nia krewnych przez dyrektora.

Przypomnijmy: w grudniu zesz³ego
roku katowiccy radni podjêli uchwa³ê
o powo³aniu spó³ki Centrum Widowi-
skowo-Sportowe Spodek. Jej zadaniem
mia³oby byæ organizowanie w hali im-
prez sportowych i rozrywkowych oraz
targów. Centrum mia³o przejêæ zadania
likwidowanego dawnego Spodka.

Czêœæ jego za³ogi zosta³a "przekazana"
do katowickiego MOSiR-u. Reszta

mia³a znaleŸæ pracê w CWS Spodek.
Wkrótce pracownikom zaczêto jednak
wrêczaæ wypowiedzenia.

- Interweniowa³em w tej sprawie u
prezydenta Katowic. Sprawa wydawa-
³a siê pomyœlnie zakoñczona, ale póŸ-
niej pojawi³y siê propozycje zatrudnia-
nia, które poni¿a³y niektórych pracow-
ników - mówi szef Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy ma wci¹¿ jednak
nadziejê na korzystne dla za³ogi zakoñ-
czenie tego konfliktu. Byæ mo¿e spra-
wa wyjaœni siê po kolejnym posiedze-
niu Rady Miasta Katowice. Wtedy
prezydent Uszok ma odpowiedzieæ na
interpelacjê Bo¿eny Rojewskiej.

Beata Gajdziszewska

Ksiêgowa

konserwatorem?!

Huta „Szopienice”

do likwidacji!

Z odpowiedzi¹ prezydenta
na interpelacjê radnej
Bo¿eny Rojewskiej

w sprawie pracowników
Spodka radni Katowic

zapoznaj¹ siê na kolejnym
posiedzeniu
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Doprawdy ogromn¹ wiarê w
moc zwrotu "nieprawd¹ jest" zapre-
zentowa³ Wies³aw Olechnowicz,
dyrektor powiatowej stacji Sanepi-
du w Zawierciu w swoim sprosto-
waniu do TŒD. Niestety, ¿adne s³o-
wa, nawet powtarzane wielokrot-
nie, nie zmieni¹ faktów. I dlatego
dobrze jest je przyjmowaæ do wia-
domoœci, a nie z nimi dyskutowaæ.

Jak bowiem, jeœli nie wyprosze-
niem, to jak nazwaæ sytuacjê, gdy
przewodnicz¹ca zak³adowej orga-
nizacji zwi¹zkowej zosta³a usuniêta
(na szczêœcie nie si³¹) z sali, w któ-
rej odbywa³o siê zebranie pracow-
ników laboratorium z dyrekcj¹?
Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e przed-
stawiciele zwi¹zków zawodowych
mog¹ w takich spotkaniach uczest-
niczyæ bez specjalnego "zaprosze-
nia" dyrekcji. Ka¿dy zwi¹zkowiec
wezwany w jakiejkolwiek sprawie
do dyrekcji (w tym tak¿e na zwo-
³ane przez ni¹ zebranie) ma bo-
wiem pe³ne prawo za¿yczyæ sobie,
aby przy rozmowie by³ obecny
przedstawiciel jego komisji zak³a-
dowej.

Co wiêcej, dyrektor powiatowe-
go Sanepidu sam wczeœniej umó-
wi³ siê z zainteresowanym pracow-
nikiem i przewodnicz¹c¹ zak³ado-
wej "Solidarnoœci" na rozmowê do-
tycz¹c¹ spraw poruszanych na ze-
braniu. Do tego spotkania nie do-
sz³o, choæ nie zosta³o ono odwo³a-
ne, gdy¿ dok³adnie w tym samym
dniu i godzinie zorganizowano ze-

branie z którego, jeœli nie wyproszo-
no, to wyrzucono szefow¹ organiza-
cji zwi¹zkowej! I takie postêpowa-
nie, zdaniem dyrektora Olechnowi-
cza, oczywiœcie nie jest naruszeniem
praw zwi¹zkowych, podobnie jak
uniemo¿liwianie zorganizowania
wyborczego zebrania zwi¹zkowego
przed godzin¹ 15. Ciekawe te¿, ja-
kie to pomieszczenia zapewniono
zak³adowej "S" w zawierciañskim
Sanepidzie, skoro przewodnicz¹ca
mo¿e przyjmowaæ innych zwi¹z-
kowców jedynie w pokoju, w któ-
rym normalnie pracuje, a ca³¹ doku-
mentacjê zwi¹zkow¹ musi nosiæ w
siatce.

Prawdziwym kuriozum jest jednak
stwierdzenie dyrektora, ¿e zawier-
ciañski Sanepid nie zalega z wyp³at¹
ekwiwalentu za ubrania robocze,
podczas gdy ten nie jest wyp³acany
od dziesiêciu lat! Ciekawe, po jakim
czasie zaczyna siê zatem zaleganie
wed³ug dyrektora Olechnowicza?
Skandalem jest natomiast sugerowa-
nie, ¿e ekwiwalent za ubrania robo-
cze bêdzie przys³ugiwa³ dopiero po
uzgodnieniu przez organizacjê
zwi¹zkow¹ zmiany regulaminu pra-
cy. Po pierwsze, pieni¹dze za u¿y-
wanie w³asnej odzie¿y jako roboczej
przys³uguj¹ pracownikom z mocy
prawa (i to z odsetkami za wielolet-
ni¹ zw³okê), a po drugie, zmiany w
regulaminie pracy s¹ ju¿ dawno
uzgodnione z zak³adow¹ "S". Pro-
blemem - jak na razie nierozwi¹za-
nym - nie jest bowiem treœæ zmian,

ale niechêæ dyrektora Olechnowi-
cza do podpisania siê pod porozu-
mieniem nowelizuj¹cym regula-
min. Otó¿ dyrektor i powiatowy in-
spektor w jednej osobie upiera siê,
¿e wprowadzi te zmiany swoim za-
rz¹dzeniem, co niestety ma t¹ wadê,
¿e jest niezgodne zarówno z lite-
ralnym brzmieniem obowi¹zuj¹-
cych przepisów, jak i lini¹ orzecz-
nictwa s¹dów administracyjnych.
Zatem hamulcowego zmian w re-
gulaminie dyrektor Olechnowicz
powinien poszukaæ w swoim ga-
binecie.

Podobnie nieœcis³e, najdelikat-
niej rzecz ujmuj¹c, s¹ równie¿ po-
zosta³e stwierdzenia dyrektora za-
wierciañskiego Sanepidu zaczyna-
j¹ce siê od s³ów "nie jest prawd¹".
Niestety, ograniczona wielkoœæ po-
lemiki nie pozwala na ich szczegó-
³owe wyjaœnienie. Nie mniej przy-
toczone fakty wydaj¹ siê potwier-
dzaæ, ¿e pojêcie dialogu spo³ecz-
nego nie jest (równie¿ delikatnie
mówi¹c) siln¹ stron¹ kierownictwa
powiatowego Sanepidu w Zawier-
ciu. A szkoda, gdy¿ przestrzeganie
prawa oraz standardów wspó³¿ycia
spo³ecznego powinno byæ wyró¿-
nikiem administracji publicznej.
Zamiast zatem dyskutowaæ z fak-
tami mo¿e warto rozpocz¹æ powa¿-
ny dialog ze zwi¹zkami zawodo-
wymi?

Ma³gorzata Benc
Biuro Terenowe Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" w Zawierciu

Nieprawda kontra fakty

W basenie, na rowe-
rze i podczas biegu
uczczono w Jastrzê-
biu Zdroju 28. roczni-
cê podpisania Poro-
zumienia Jastrzêb-
skiego i 20. rocznicê
zakoñczenia górni-
czych strajków z 1988
roku.

W sobotê 30 sierpnia
tradycyjnie ju¿ na basenie
Laguna pojawili siê p³y-
wacy. Tym razem sztafeta
mia³a do pokonania 28 km
- w ten sposób od kilku lat
sportowcy czcz¹ kolejne
rocznice podpisania Poro-
zumienia Jastrzêbskiego.

Zaraz po nich w rajdzie
rowerowym spod Pomni-
ka Porozumienia Ja-
strzêbskiego  wystartowali zwi¹z-
kowcy z KWK "Zofiówka". Z ko-
lei w niedzielê w Parku Zdrojo-
wym odby³ siê Bieg z okazji 28.
rocznicy powstania "S" i 20. rocz-
nicy górniczych strajków.

Red.

Organizowany przez „Soli-
darnoœæ” piknik to ju¿ trady-
cja w Mys³owicach.

W ten sposób zwi¹zkowcy upa-
miêtniaj¹ kolejne rocznice po-
wstania "Solidarnoœci". W tym
roku dodatkow¹ sposobnoœci¹ do

Zwi¹zkowcy z zabrzañskiej
elektrociep³owni œwiêtowali
Dzieñ Energetyka.

Obchody rozpoczê³a msz¹
œwiêt¹ w Koœciele Œw. Franciszka
w Zabrzu. Po nabo¿eñstwie, w
trakcie uroczystej akademii, wrê-
czone zosta³y odznaczenia "Zas³u-
¿ony pracownik Elektrociep³owni
Zabrze". Wœród wyró¿nionych
by³a liczna grupa zwi¹zkowców
"Solidarnoœci": Stanis³aw Chudy,

Dariusz Krzy¿oszczak, Arka-
diusz Choroba, Eugeniusz Lipus,
Tadeusz Kolanowski, Konrad
Praga, Tomasz Barszcz, Piotr
Jargut, Krzysztof Rudnik, Miro-
s³aw Staszewski, Ireneusz Stel-
maszyk, Aleksander Szemi³owski
i Marek Szwed.

Zwi¹zkowcy "S" uhonorowani
zostali równie¿ za sumiennoœæ,

Rocznicowo

na sportowo

Zdj.: Adam Utzig

Weso³o

na „Weso³ej”

Podczas festynu wspomnieniom nie by³o koñca

zabawy by³o 15-lecie SKOK "We-
so³a".

W spotkaniu uczestniczyli
zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci", sa-
morz¹dowcy i górnicy z "Weso-
³ej". Do uczestników pikniku list
wystosowa³ wojewoda œl¹ski Zyg-
munt £ukaszczyk.                Red.

Uczestnicy rowerowego rajdu
pod pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego

Goœciem pikniku by³a prezydent Zabrza
Ma³gorzata Mañka-Szulik

Zabawa by³a

przednia!
pracowitoœæ i aktywnoœæ. Odzna-
czenia otrzymali: Mariusz Rasz-
czuk, Grzegorz Nowak, Adam
Tokarz, Miros³aw Parka, Tomasz
Barszcz, Piotr Jargut, Andrzej
Juszczak, Rafa³ Giegza, Stani-
s³aw Turkot, Stanis³aw Wiktoro-
wicz i Krzysztof Hus.

PóŸniej pracownicy Elektrocie-
p³owni Zabrze wraz z rodzinami
bawili na festynie. Nie brakowa³o
konkursów dla doros³ych i naj-
m³odszych.  - Zabawa by³a przed-

nia. Wbrew nienajlepszej pogo-
dzie, zakoñczy³a siê o godz. 2 w
nocy - relacjonuje Miros³aw
Grzywa, przewodnicz¹cy zak³ado-
wej "S".

W zabrzañskich obchodach Dnia
Energetyka udzia³ wziêli m.in. pre-
zydent Zabrza Ma³gorzata Mañ-
ka-Szulik i pose³ na Sejm RP Mi-
ros³aw Seku³a.                        B.G.
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Nasi ludzie w Warszawie

Huta Baildon Huta Katowice

Kopalnia Bobrek-Centrum Kopalnia Soœnica

Kopalnia Ziemowit

Regionalna Oœwiata

Orkiestra kolejarska z Tarnowskich Gór

Oœwiata z Rybnika

Zwi¹zkowcy z Ochrony ZdrowiaSzpital Specjalistyczny w D¹browie Górniczej

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

Biuro terenowe z Jastrzêbia Zdroju

29 sierpnia


