
Nr 38/2008 • Katowice, 17 wrzeœnia 2008 r. ISSN 1732-3940

W numerze:

Czechowice maj¹ Rondo Solidarnoœci!

Uroczystym nadaniem imienia Solidarnoœci jednemu z czechowickich rond zwi¹zkowcy

„Solidarnoœci”, w³adze oraz spo³eczeñstwo miasta odda³y ho³d ludziom „Solidarnoœci”,

dziêki którym ¿yjemy w wolnym kraju. Rondo otrzyma³o swoj¹ nazwê dziêki

wielomiesiêcznym staraniom czechowickich zwi¹zkowców.

Mining EXPO 2008
Ponad 20 tys. metrów kwa-
dratowych powierzchni wy-
stawienniczej, 280 wystaw-
ców z 23 krajów - to wizy-
tówka zorganizowanej w So-
snowcu, najwiêkszej w
ostatnim dziesiêcioleciu w
bran¿y górniczej, Œwiatowej

Wystawy Górniczej Mining EXPO 2008.

Czytaj na stronie 3

Za  dzia³alnoœæ do s¹du?
Nie pierwszy raz „Solidarnoœæ” stanê³a
w obronie pracowników Opery Œl¹-
skiej w Bytomiu, ale po raz pierwszy
za tê obronê cz³onkom Komisji Zak³a-
dowej wytoczony zosta³ proces z po-
wództwa cywilnego.

Czytaj na stronie 5

Protest
w tarnogórskim starostwie

Ok. 100 osób wziê³o udzia³
w pikiecie przed siedzib¹
Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Górach zorga-
nizowanej przez tamtejsz¹
Terenow¹ Sekcjê Proble-

mow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”.

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

10 wrzeœnia (Warszawa). Partne-
rzy spo³eczni nie doszli do porozu-
mienia w sprawie wysokoœci przy-
sz³orocznego maksymalnego
wskaŸnika przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia.
Rz¹d zaproponowa³, by wskaŸnik
wyniós³ 8,0 proc., a w ujêciu real-
nym 5,0 proc. Przedsiêbiorcy chcie-
li, aby by³o to 3,9 proc. Przewodni-
cz¹cy NSZZ "S" Janusz Œniadek
przypomnia³, ¿e "S" podtrzymuje
swój postulat dotycz¹cy uchylenia
ustaw o negocjacyjnym systemie
kszta³towania wynagrodzeñ u
przedsiêbiorców.
Zgodnie z ustaw¹ Rada Ministrów,
w terminie do 15 czerwca ka¿dego
roku, przedstawia Komisji Trójstron-
nej informacjê o prognozowanych
wielkoœciach makroekonomicznych
stanowi¹cych podstawê do opraco-
wania projektu ustawy bud¿etowej
na rok nastêpny oraz proponowany
na nastêpny rok maksymalny rocz-
ny wskaŸnik przyrostu przeciêtne-
go miesiêcznego wynagrodzenia. Po
otrzymaniu tych informacji, Komi-
sja Trójstronna, w terminie do dnia
10 wrzeœnia ka¿dego roku, ustala,
w drodze uchwa³y, maksymalny
roczny wskaŸnik przyrostu przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia
oraz orientacyjne wskaŸniki przyro-
stu przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia w kolejnych kwarta³ach
roku w stosunku do przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia z roku
poprzedniego. Je¿eli Komisja Trój-
stronna nie ustali tych wskaŸników,
Rada Ministrów ustala te wskaŸni-
ki, w drodze rozporz¹dzenia, w ter-
minie do dnia 1 grudnia ka¿dego
roku.
Komisja Trójstronna zajê³a siê rów-
nie¿ kwesti¹ prac nad emeryturami
pomostowymi. Ustalono, ¿e termin
zakoñczenia prac w tym zakresie,
prowadzonych na forum Zespo³ów
problemowych Komisji ds. ubez-
pieczeñ spo³ecznych oraz ds. poli-
tyki gospodarczej i rynku pracy, zo-
staje przesuniêty do dnia 19 wrze-
œnia 2008 r., przy czym strona rz¹-
dowa bêdzie równolegle prowadziæ
prace, maj¹ce na celu skierowanie
projektu ustawy do Sejmu.

***
11 wrzeœnia (Lublin). W spotka-
niu kapelanów "Solidarnoœci"
wziê³o udzia³ 34 duszpasterzy na
czele z biskupem kieleckim ks. Ka-
zimierzem Ryczanem, obecnym
Duszpasterzem Ludzi Pracy. Pod-
czas zjazdu duchowni dyskutowa-
li nad aktualnymi problemami i za-
daniami, jakie stoj¹ przed kapela-
nami. - Chcemy byæ blisko ludzi
pracy. Cz³owiek nie jest kapita³em.
Tylko najwy¿sz¹ wartoœci¹. Zwi¹z-
ki zawodowe powinny staraæ siê o
godn¹ pracê i p³acê i byæ wolne od
dzia³añ politycznych, bo to nie jest
rola zwi¹zków - powiedzia³ abp Ta-
deusz Goc³owski gdañski metro-
polita senior i by³y Duszpasterz
Ludzi Pracy.
Podczas dwudniowego zjazdu ka-
pelani spotkali siê z przedstawicie-
lami w³adz samorz¹dowych i
zwi¹zkowych. Zwiedzieli równie¿
Katolicki Uniwersytet Lubelski i
obóz koncentracyjny na Majdanku.
Po mszy œw. w lubelskiej archika-
tedrze z³o¿yli kwiaty i modlili siê
pod pomnikiem ks. Jerzego Popie-
³uszki. Ostatniego dnia zjazdu od-
wiedzili  zak³ady PZL w Œwidni-
ku, gdzie spotkali siê z pracowni-
kami i dyrekcj¹.

Napisano

231...
... tyle osób ponios³o œmieræ przy pracy podczas pierwszych 6 miesiêcy tego

roku. W wypadkach ucierpia³o ponad 44 tys. pracowników.
Z danych departamentu pracy i warunków ¿ycia G³ównego Urzêdu Statystycz-

nego wynika, ¿e wypadki najczêœciej zdarzaj¹ siê osobom pracuj¹cym kolejno w:
przetwórstwie przemys³owym (prawie 18 tys.!), w handlu i budownictwie. Rów-
nie¿ w tych grupach zawodowych zginê³o lub zmar³o w wyniku obra¿eñ powy-
padkowych najwiêcej osób. Kowale i œlusarze, pracownicy obs³ugi biurowej, ro-
botnicy budowlani, spawacze, blacharze i monterzy konstrukcji metalowych, a
tak¿e sprzedawcy i demonstratorzy - z danych GUS wynika, ¿e to w³aœnie wœród
przedstawicieli tych grup zawodowych poszkodowanych jest najwiêcej. Z opu-
blikowanego na pocz¹tku wrzeœnia raportu "Wypadki przy pracy w I pó³roczu
2008 r." wynika, ¿e wypadków przy pracy w ci¹gu ostatniego pó³rocza by³o o
ponad 3 tysi¹ce wiêcej, ni¿ w analogicznym okresie minionego roku.

Statystyki pokazuj¹, ¿e wypadkom przy pracy ulegaj¹ czêœciej osoby miêdzy
20., a 49. rokiem ¿ycia. Z wymienionej grupy najczêœciej przytrafiaj¹ siê one
osobom do 29. roku ¿ycia, a tak¿e tym, których sta¿ pracy nie przekracza roku.
Osoby m³ode i bardzo krótko pracuj¹ce ulegaj¹ wypadkom ponad cztery razy
czêœciej, ni¿ te, których sta¿ pracy wynosi od kilku do kilkunastu lat. W tej,
niechlubnej statystyce, przoduje Œl¹sk (ponad 7 z 44 tys. wypadków), Mazow-
sze (niespe³na 5,5 tys.), a tak¿e Wielkopolska (prawie 5 tys.). Liczba wypad-
ków, w porównaniu do tych z pierwszej po³owy ubieg³ego roku, wzros³a nie-
mal we wszystkich województwach. Liczba nieszczêœliwych wypadków spa-
d³a w województwie lubuskim, w Ma³opolsce, na OpolszczyŸnie (tu jest ich
najmniej w ca³ym kraju - niewiele ponad tysi¹c w ci¹gu pierwszych szeœciu
miesiêcy 2008 roku), a tak¿e w województwie pomorskim i zachodniopomor-
skim. Najwiêcej, bo a¿ 47 osób zginê³o podczas wykonywania swoich obo-
wi¹zków s³u¿bowych, na Mazowszu. Wiele ofiar œmiertelnych by³o te¿ na Œl¹-
sku i Dolnym Œl¹sku. Raport G³ównego Urzêdu Statystycznego zawiera rów-
nie¿ dane dotycz¹ce wypadków podczas wykonywania prac w rolnictwie. Ule-
gaj¹ im najczêœciej mieszkañcy województw: warmiñsko - mazurskiego, dol-
noœl¹skiego i œl¹skiego, najrzadziej: Ma³opolski i Mazowsza.

Platforma przyjmie najradykal-
niejsz¹ wersjê projektu ustawy o eme-
ryturach pomostowych. Oznacza to, ¿e
na wczeœniejsze emerytury nie maj¹
co liczyæ nauczyciele, a tak¿e wiêk-
szoœæ kolejarzy. PO jest przekonana,
¿e prezydent nie zawetuje tej ustawy.

PO uwa¿a, ¿e Lech Kaczyñski nie
zdecyduje siê na weto, bo taka decy-
zja pozbawi³aby prawa do pomostó-
wek 200 tys. osób, którym rz¹d tak¹
mo¿liwoœæ w ustawie pozostawia. -
Jeœli prezydent nie podpisze ustawy, a
Sejm nie odrzuci weta, to od pocz¹tku
przysz³ego roku nie bêdzie ¿adnych
mo¿liwoœci przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê dla nikogo. Oczywiœcie ci,
którzy ju¿ maj¹ takie uprawnienie, za-
chowaj¹ je na zasadzie praw nabytych
- t³umaczy wiceminister pracy
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak.

Prezydent jest wiêc postawiony
przez Platformê pod œcian¹. - To wa¿-
na reforma odk³adana przez wiele lat i
teraz, gdy prezydent musi j¹ podpisaæ,
my nie zamierzamy siê cofaæ - mówi
polityk partii Tuska i dodaje, ¿e na-
uczyciele o emeryturach pomosto-
wych mog¹ zapomnieæ. Bardziej kon-
kretny jest Jaros³aw Gowin, cz³onek
zarz¹du PO. - Po prostu nie ma na to
pieniêdzy, to mog³o by nawet rozwa-
liæ bud¿et" - dodaje.

Rz¹d nie obawia siê ani prezydenc-
kiego weta, ani te¿ zmian wprowadzo-
nych do ustawy w Sejmie przez opo-
zycjê. Ju¿ 22 wrzeœnia ustawa trafi na
posiedzenie rz¹du. - To projekt koali-
cyjny, który solidarnie bêdziemy po-
pieraæ - zapewnia osoba z kierownic-
twa klubu PSL. (…)

PiS nie zamierza jednak sk³adaæ bro-
ni. - Bêdziemy rozmawiaæ ze zwi¹z-
kami zawodowymi - kto wie, byæ
mo¿e nawet doprowadzimy do poro-
zumienia w tej sprawie miêdzy Soli-
darnoœci¹ i OPZZ - mówi nam polityk
z otoczenia Jaros³awa Kaczyñskie-
go. - Ustawa musi byæ przyjêta - twar-
do odpowiada Agnieszka Ch³oñ-Do-
miniczak. - Nie mamy wp³ywu na to,
jak zachowaj¹ siê organizacje zwi¹z-
kowe.

Czy przyjêcie przez rz¹d tak rady-
kalnych rozwi¹zañ mo¿e doprowadziæ
do protestów? Ju¿ od kilku miesiêcy
zapowiadaj¹ to przede wszystkim na-
uczyciele i kolejarze, czyli grupy, któ-
re najbardziej strac¹ na nowej ustawie.
Szef ZNP S³awomir Broniarz w roz-
mowie z Dziennikiem wypowiada siê
ostro¿nie. - Wczeœniejsze emerytury
dla nauczycieli s¹ zapisane tak¿e w
Karcie nauczyciela i wierzymy, ¿e tam
zostan¹ zachowane.

Po przyjêciu ustawy liczba upraw-
nionych do wczeœniejszych œwiadczeñ
zmniejszy siê a¿ o 800 tys. osób. Eme-
rytury pomostowe maj¹ przys³ugiwaæ
osobom pracuj¹cym na 51 stanowi-
skach, których listê przygotowa³o mi-
nisterstwo. Na liœcie znaleŸli siê m.in.
spawacze kad³ubów statków, pracow-
nicy platform wiertniczych, drwale i
piloci. Prawo do pomostówek bêd¹ te¿
mieli ¿o³nierze zawodowi, policjanci i
funkcjonariusze s³u¿b specjalnych, ale
tylko wtedy, gdy zostan¹ zwolnieni i
utrac¹ prawo do emerytury munduro-
wej. Lista stanowisk zosta³a opraco-
wana przez ekspertów medycyny pra-
cy.

Brak pieniêdzy na emerytury

dla nauczycieli
(Dziennik, Marcin Graczyk, Grzegorz Osiecki,

12 wrzeœnia 2008 r.)

BT Katowice
W paŸdzierniku w siedzibie Œl¹sko-

D¹browskiej "Solidarnoœci" przepro-
wadzone zostan¹ szkolenia stacjonar-
ne dla Komisji Zak³adowych z obsza-
ru dzia³ania biura:
- 7 paŸdziernika - szkolenie ogólno-

zwi¹zkowe
- 15 paŸdziernika - szkolenie dla

skarbników i komisji rewizyjnych
- 20-21 paŸdziernika - wybrane ele-

menty prawa pracy
- 22-23 paŸdziernika - wybrane ele-

menty negocjacji.
Kontakt: Koordynator BT Agniesz-

ka Ordon, tel. kom 0 501 479 610.

BT Sosnowiec
"S" Szpitala Specjalistycznego w

D¹browie Górniczej serdecznie dziê-
kuje komisjom zak³adowym z obsza-
ru dzia³ania BT w Sosnowcu oraz BT
w Zawierciu za liczny udzia³ i wspar-
cie podczas sesji Rady Miejskiej, w
trakcie której radni przeg³osowali
uchwa³ê o wy³¹czeniu ze struktur szpi-
tala laboratoriów analitycznego i mi-
krobiologicznego.

- Dziêkujemy wszystkim komisjom,
zwi¹zkowcom z Mittal Steel, z Kok-
sowni PrzyjaŸñ, KWK "Juliusz", z
Huty "Bankowej", z Remkoksu oraz
przedstawicielom Terenowej Sekcji
Problemowej NSZZ "S" w D¹browie
Górniczej - mówi przewodnicz¹ca
szpitalnej "S" El¿bieta Zuchowicz.

BT Zawiercie
Propozycje zmian w zak³adowym

uk³adzie zbiorowym pracy przedsta-
wi³a stronie zwi¹zkowej dyrekcja sie-
wierskiego Air Products. Przewiduj¹
one m.in. modyfikacjê zasad corocz-

Wyrazy wspó³czucia i wsparcia

dla ca³ej Rodziny i Najbli¿szych

z powodu œmierci naszego kolegi

WIES£AWA ŒLIWIAKA

Wiceprzewodniczacego Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Praktiker Polska

sk³ada

Miedzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa
NSZZ „Solidarnoœæ” przy real,- w Czeladzi

Wyrazy wspó³czucia i wsparcia

dla ca³ej Rodziny i Najbli¿szych

z powodu œmierci naszego kolegi

WIES£AWA ŒLIWIAKA

Wiceprzewodniczacego Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Praktiker Polska

sk³ada

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” Praktiker Polska

nej waloryzacji p³ac, któr¹ trudno
uznaæ za korzystn¹ dla wiêkszoœci za-
³ogi. Dyrekcja chce bowiem wprowa-
dziæ zasadê indywidualnego ustalania
podwy¿ek p³ac dla osób "na stanowi-
skach maj¹cych istotny wp³yw na roz-
wój firmy i osi¹gane przez ni¹ efekty"
oraz jednoczeœnie ograniczyæ pozosta-
³ym pracownikom gwarantowan¹
czêœæ podwy¿ki do 80 proc., pozosta-
³e 20 proc. uzale¿niaj¹c od "uznanio-
wo od osi¹ganych wyników".

- To niebezpieczna próba przekszta³-
cenia waloryzacji p³ac w premiê uzna-
niow¹ - ocenia Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu.
- Co gorsza wysokoœæ waloryzacji p³ac
zarz¹d ma jedynie konsultowaæ ze
zwi¹zkami zawodowymi. Czyli stano-
wisko strony spo³ecznej nie bêdzie w
¿adnym wypadku wi¹¿¹ce.

- Na razie pracodawca wysy³a ró¿-
ne "próbne balony" dotycz¹ce zmian
w uk³adzie zbiorowym - dodaje Adam
Myrta, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Air Products.

Zdaniem dyrekcji m.in. z uk³adu
zbiorowego powinien zostaæ skreœlo-
ny zapis mówi¹cy o maksymalnym
poziomie cen zakupu odzie¿y ochron-
nej i roboczej, gdy¿ wczeœniejszy
punkt przewiduje, ¿e zakupu takiej
odzie¿ bêdzie dokonywa³a firma. Pro-
ponowane s¹ tak¿e zmiany regulacji
dotycz¹cych zasad zachowania tajem-
nicy firmowej oraz wyp³aty i zasad
ustalania  nagród jubileuszowych.
Strona zwi¹zkowa domaga siê, aby
wszystkie propozycje zmian zosta³y
zawarte w jednym dokumencie, który
bêdzie podstaw¹ do rozpoczêcia ne-
gocjacji.                                  (zaw)

Msza za Kazika
30 wrzeœnia o godz. 18. w Koœciele pw.

Œw. Marcina w Tarnowskich Górach - Starych
Tarnowicach odprawiona zostanie Msza œwiêta w
intencji œ.p. Kazimierza Zachnika, w rocznic¹ Jego
œmierci.

Prosimy cz³onków "Solidarnoœci" wraz z pocztami
sztandarowymi o liczny udzia³ w nabo¿eñstwie.
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Ponad 20 tys. metrów kwa-
dratowych powierzchni wy-
stawienniczej, 280 wystaw-
ców z 23 krajów, oficjalne
delegacje rz¹dowe z Chin,
Indii, Kazachstanu, Rosji i
Ukrainy, kilka tysiêcy zwie-
dzaj¹cych - to wizytówka zor-
ganizowanej w Sosnowcu,
najwiêkszej w ostatnim dzie-
siêcioleciu w bran¿y górni-
czej, Œwiatowej Wystawy
Górniczej Mining EXPO 2008.

Po raz pierwszy od wielu lat wy-
stawa zaprezentowana zosta³a w
kraju europejskim i mia³a ogrom-
ne znaczenie dla polskiego prze-
mys³u wydobywczego.

W nowym centrum targowo-
wystawienniczym w Sosnowcu -
maszyny, urz¹dzenia oraz wyposa-
¿enie dla górnictwa wêgla kamien-
nego wystawiali ich czo³owi, œwia-

towi producenci. Podczas targów
zaprezentowane zosta³y równie¿

Mining EXPO 2008

technologie eksploatacji odkryw-
kowej z³ó¿ wêgla brunatnego, ma-

szyny do eksploatacji rud, urz¹dze-
nia do zabezpieczenia sieci ener-

Na Mining EXPO 2008 atrakcj¹ by³a ekspozycja
zaprezentowana przez Muzeum Górnictwa Wêglowego

 w Zabrzu

getycznych oraz maszyny i urz¹-
dzenia wiertnicze. Nie zabrak³o
tak¿e wystawców specjalizuj¹cych
siê w produkcji sprzêtu dla górnic-
twa skalnego. Wszystkie firmy
mia³y  mo¿liwoœæ prezentacji ofer-
ty specjalistom z ca³ego œwiata,

Na sosnowieckich targach wyposa¿enie dla górnictwa
wystawiali czo³owi, œwiatowi producenci

Polskie firmy produkuj¹ce maszyny górnicze plasuj¹ siê
w œwiatowej czo³ówce

- Czy przedstawiciele górniczej
"S" otrzymali zaproszenia na
Œwiatowy Kongres Górniczy?

Nie otrzymali, mimo, ¿e poprzed-
ni prezes Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego, przygotowuj¹c Kongres
zwróci³ siê do nas, byœmy wsparli
jego dzia³ania, maj¹ce na celu ob-
jêcie tej imprezy prezydenckim pa-
tronatem. Uczyniliœmy to, a nastêp-
nie o nas zapomniano. Nie mamy
jednak z tego powodu do nikogo
pretensji. Uznaliœmy, ¿e taka jest
po prostu polska norma.
- Jak¹ pozycjê w œwiatowych

rankingach zajmuje sprzêt
górniczy produkowany w Pol-
sce?

To jest bardzo dobry, renomowa-
ny sprzêt. Korzystaj¹ z niego pra-
wie wszystkie azjatyckie kraje
wydobywaj¹ce wêgiel, a tak¿e

Niemcy. Mamy wysokiej klasy
maszyny. Kiedyœ zazdroœciliœmy
sprzêtu Niemcom, dziœ nie mamy
siê czego wstydziæ, bo nasz jest
równej, albo nawet lepszej klasy.
- Rzeczywiœcie, podczas Œwiato-

wej Wystawy Górniczej polskie
firmy zaprezentowa³y imponu-
j¹ce ekspozycje. Czy nie ist-
niej¹ obawy, ¿e bêdzie to pro-
dukcja wy³¹cznie na eksport,
bo wobec braku rz¹dowych do-
tacji, naszych kopalñ nie bê-
dzie staæ na zakup tak drogie-
go sprzêtu?

Gdyby polskie kopalnie funkcjo-
nowa³y normalnie, to z pewnoœci¹
by³oby je staæ na ten sprzêt. Wrêcz
istnieje koniecznoœæ zakupu tych
bardzo efektywnych maszyn, po to,
by  zwiêkszyæ poziom wydobycia
wêgla. Ale problem w tym, ¿e na

Z Dominikiem Kolorzem, przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej Gór-

nictwa Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidarnoœæ" rozmawia Beata
Gajdziszewska.

Taka jest polska norma

osobom podejmuj¹cym najwa¿-
niejsze decyzje dotycz¹ce przy-
sz³oœci górnictwa w swoich kra-
jach. Nagrody za najciekawsze
ekspozycje otrzyma³y m.in.polskie
grupy Famur i Kopex.

Honorowy patronat nad wystaw¹
objêli: Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa i wicepremier, minister go-

spodarki Waldemar Pawlak, któ-
ry otworzy³ ekspozycjê.

Tegoroczna Œwiatowa Wystawa
Górnicza by³a integraln¹ czêœci¹
21. Œwiatowego Kongresu Górni-
czego, równoczeœnie obraduj¹cego
w Krakowie pod patronatem pre-
zydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
To czo³owe wydarzenie w bran¿y
górniczej na œwiecie, gromadz¹ce
górnicz¹ kadrê menad¿ersk¹ i na-
ukow¹ z ca³ego globu. Odbywa siê
od 50. lat, w cyklu kilkuletnim.

Ka¿da edycja Kongresu organizo-
wana jest w innym kraju.

Tegoroczny zorganizowany zo-
sta³ w 50.rocznicê swojego powsta-
nia w 1958 r. w Warszawie. Jego
przewodnim tematem by³y nowe
techniki i technologie wydobyw-
cze, a obrady odbywa³y siê pod
has³em "Nowe wyzwania i wizje

dla górnictwa". W ich trakcie po-
ruszano tematy nowych technik i
technologi w podziemnej eksplo-
atacji z³ó¿, kwestie ryzyka w dzia-
³alnoœci górniczej, profilaktyki i
zagro¿eñ, bezpieczeñstwa pracy,
kszta³cenia kadr górniczych oraz
informatyki w górnictwie.

Uczestnicy Kongresu omówili
tak¿e rolê wêgla, jako noœnika
energii, perspektywy dla górnictwa
oraz problem likwidacji kopalñ.

Oprac. Beata Gajdziszewska

takie inwestycje rz¹d nie chce prze-
znaczaæ pieniedzy i mo¿emy tylko

pomachaæ pal-
cem w bucie.
Nie chcia³-
bym, by za
parê lat okaza-
³o siê, ¿e nasze
firmy oko³o-

górnicze produkuj¹ œwietny sprzêt,
a w polskich kopalniach górnicy
pracuj¹ w warunkach manufaktu-
ry. Obyœmy równie¿ za jakiœ czas
nie musieli zderzyæ siê z sytuacj¹,
¿e zak³ady produkuj¹ce sprzêt gór-
niczy stan¹ siê monopolistami i za-
czn¹ bran¿y górniczej dyktowaæ
warunki. Nie chcia³bym, by dosz³o
do sytuacji, ¿e firma X lub Y za wy-
najem kombajnów bêdzie ¿¹daæ
miesiêcznie od kopalñ drakoñskich
kwot.

- Ekspozycja Famuru przedsta-
wia³a kompleks œcianowy, w
sk³ad którego wchodzi m.in.
Kombajn œcianowy FS-400 pro-
dukowany przez Fa-
mur, obudowa œciano-
wa  Fazos 18/38 oraz
przenoœnik œcianowy
PSZ 1100. Ten kom-
pleks jest zgodny z ha-
s³em Kongresu, ponie-
wa¿ przedstawia wizjê
polegaj¹c¹ na po³¹czeniu i
uproszczeniu systemów dzia³aj¹-
cych w kopalniach poprzez elek-
troniczne po³¹czenie wszystkich
niezbêdnych do wydobycia wê-
gla urz¹dzeñ. Dziêki temu sprzê-
towi ju¿ nied³ugo z najniebez-
pieczniejszych miejsc kopalni
wycofywani bêd¹ pracownicy, a

sterowanie kompleksem œciano-
wym odbywaæ siê bêdzie na po-
wierzchni drog¹ elektroniczn¹.
Na targach Mining EXPO Grupa

Famur wystawia³a
równie¿ sprzêt produ-
kowany przez Piomê,
Nowomag i Odlewniê
¯eliwa "Œrem".

Produkowane przez
Fazos obudowy œcia-
nowe poprawiaj¹

sprawnoœæ i bezpieczeñstwo wy-
dobycia wêgla. Obudowy produ-
kowane s¹ w tzw. sekcjach zawie-
raj¹cych od 80. do 160. obudów.
Ich wyprodukowanie zajmuje ok.
2 miesiêce. Nie wiem dok³adanie,
jaka jest ich wartoœæ na rynku
sprzêtu górniczego, ale na pew-
no s¹ to grube miliony.

Na Œwiatowej Wystawie Gór-
niczej w Sosnowcu swoje eks-
pozycje zaprezentowa³y naj-
wiêksze polskie firmy oko³ogór-
nicze:
- Grupa Zabrzañskie Zak³ady

Mechaniczne KOPEX
- Grupa Famur
- Grupa Glinik
- Huta £abêdy
- Elektrometal S.A.
- Huta Stalowa Wola
- Zanam-Legmet

Famur zaprezentowa³

nowe technologie
Dariusz Warda, przewodnicz¹cy „S” w Fabryce Zmecha-
nizowanych Obudów Œcianowych w Tarnowskich Górach,
wchodz¹cej w sk³ad Grupy Famur.
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Wydawa³o siê, ¿e Rafineria Trze-
binia chude lata ma ju¿ za sob¹.
W tym roku firma wysz³a na
prost¹ i zaczê³a przynosiæ zyski.
Wiadomoœci o "optymalizacji
zatrudnienia" nikt siê tutaj nie
spodziewa³.

To, co dla zarz¹du jest "optymali-
zacj¹ zatrudnienia" dla za³ogi brzmi jak
wyrok. - Do 2010 r. w rafinerii i spó³-
kach zale¿nych pracê mog¹ straciæ 123
osoby. W pierwszej kolejnoœci zwol-
nienia dotkn¹ pracowników admini-
stracyjnych - mówi Zbigniew Men-
tel, przewodnicz¹cy zak³adowej "So-
lidarnoœci".

W tej chwili w rafinerii i czterech
spó³kach-córkach zatrudnionych jest
690 osób. Informacja o zwolnieniach
przynios³a im lêk o przysz³oœæ i za-
ostrzy³a podzia³y na fizycznych i umy-
s³owych. Pracownicy s¹ rozgorycze-
ni, bo w ci¹gu ostatnich lat ponosili
wiele wyrzeczeñ, by utrzymaæ miej-
sca pracy. Zgodzili siê m.in. na okro-
jenie œwiadczeñ socjalnych, a w ze-
sz³ym roku zrezygnowali z czêœci pre-
mii.

Przewodnicz¹cy zapowiada, ¿e
"Solidarnoœæ" i zwi¹zek bran¿owy,
zrobi¹ wszystko, by ochroniæ jak naj-
wiêcej osób. Jest to jednak trudne, bo
zarz¹d nie chce rozmawiaæ z organi-
zacjami zwi¹zkowymi o zwolnie-
niach i - jak podkreœla Zbigniew Men-
tel - dewaluuje ich rolê. - Nie znajdu-
jemy zrozumienia. Jesteœmy pomija-
ni i nie otrzymujemy wszystkich in-
formacji - dodaje przewodnicz¹cy. -
Próbowaliœmy rozmawiaæ o pakiecie
dobrowolnych odejœæ, ale jak na ra-
zie bezskutecznie. Roz³o¿enie reduk-
cji etatów do 2010 r. to nic innego,
jak próba ucieczki przed zwolnienia-

mi grupowymi i unikniêcia negocja-
cji.

Zwi¹zkowcy s¹ zbulwersowani po-
staw¹ zarz¹du wzglêdem tych pracow-
ników, którzy ju¿ w tej chwili s¹ zmu-
szeni do odejœæ, ze wzglêdu na zaprze-

stanie czêœci produkcji. - Chcieliœmy
podpisaæ porozumienie, ale zarz¹d nie
zgodzi³ siê i zapowiedzia³, ¿e wyso-
koœæ odpraw bêdzie ustala³ indywidu-
alnie, w zale¿noœci od sytuacji ka¿dej
osoby - wyjaœnia Zbigniew Mentel.
Zdaniem zwi¹zkowców, jest to dzia-
³anie niedopuszczalne i nieuczciwie. -
Kto i na podstawie czego bêdzie de-
cydowa³, jak du¿¹ odprawê otrzyma
pracownik? Co na ni¹ wp³ynie: wy-

Trzydniowy protest, sprowadza-
j¹cy siê do nie wykonywania
pracy w nadgodzinach, zorga-
nizowali zwi¹zkowcy z „Solidar-
noœci” z zabrzañskiego Konsor-
cjum Ochrony Kopalñ.

Domagali siê podwy¿ek ¿enuj¹co
niskich wynagrodzeñ dla zatrudnio-
nych w KOK pracowników ochrony.
W efekcie pracodawca podniós³ im
tylko wynagrodzenie za pracê na umo-
wy zlecenia, z 10 na 12 z³.

Ok. 1000 ochroniarzy z KOK chro-
ni mienie 18. kopalñ Kompanii Wê-
glowej i 2. kopalñ Po³udniowego Kon-
cernu Energetycznego  To
ju¿ niemal regu³a, ¿e za-
k³ady pracy zatrudniaj¹ce
pracowników ochrony
uciekaj¹ w nadgodziny,
które realizowane s¹ np.
na podstawie umów zle-
ceñ.

- Nasz pracodawca wy-
myœli³ dla nas umowy o
pracê w spó³ce-córce na 1/
21 etatu, zgodnie z który-
mi pracownicy maj¹ obo-
wi¹zek przepracowaæ w
miesi¹cu jedn¹ dniówkê -
mówi Ireneusz Lier,
przewodnicz¹cy "S" w
KOK. - Pozosta³y czas
wypracowuj¹ na umowy
zlecenia.  Równie¿ z 1/21
etatu ochroniarzom wyli-
czany jest urlop. A wiêc za
rok pracy mamy tylko 2
dni odpoczynku. Pracodawca nie za-
pewnia nam umundurowania oraz
wielu œwiadczeñ.

Nie dziwi, ¿e ochroniarze nie chc¹
pracowaæ za upokarzaj¹ce wynagro-
dzenia nie przekraczaj¹ce 1 tys. z³.
Wielu z nich wybiera pracê w kopal-
ni. Ludzie posiadaj¹cy licencje i
uprawnienia na broñ, podejmuj¹ za-
trudnienie na dole, jako pracownicy
niewykwalifikowani, bo tam otrzy-
muj¹ wy¿sze wynagrodzenia. W ich
miejsce trudno znaleŸæ chêtnych do
pracy w KOK, bo nikt nie chce praco-
waæ i otrzymywaæ stawkê za godz. w
wys. od 5. do 8. z³. Jak informuj¹
zwi¹zkowcy, ju¿ zaczyna brakowaæ
ludzi do stuprocentowego zabezpie-
czenia chronionych obiektów.

Pracownik ochrony pracuje w KOK
168 godz. miesiecznie, a nastêpne 168
godz., albo wiêcej, wypracowuje w
spó³ce-córce. Na takie naruszenia pra-
wa pracy daje przyzwolenie pañstwo-
wa firma - Kompania Wêglowa - bê-
d¹ca w³aœcicielem Konsorcjum.
Zwi¹zkowcy s³usznie argumentuj¹, ¿e
przecie¿ ochroniarze nosz¹ broñ,
je¿d¿¹ w konwoje. Niedopuszczalne
jest, by pracowali ponad 360 godz w
miesi¹cu

- Dogadaliœmy siê wy³¹cznie w spra-
wie stawek za godziny przepracowa-
ne na umowy zlecenia. Ale problem w
tym, ¿e chcemy pracowaæ na normal-
ne umowy o pracê, chcemy mieæ od-
prowadzane wszystkie sk³adki - mówi
Ireneusz Lier - Pracodawca rozumie
zasadnoœæ naszych roszczeñ, ale uza-
le¿niony jest od Kompanii Wêglowej.
Z praktyki wiemy, ¿e jeœli KOK zwra-
ca siê do Kompani o podniesienie nam

stawek, to ta stosuje szanta¿, ¿e zosta-
niemy postawieni do przetargu. Na
razie uzgodniliœmy, ¿e zarz¹d wyst¹pi
do kieruj¹cych koncernem o to, by mi-
nimalna praca w KOK wynosi³a min.
1,5 tys. brutto.

Zdaniem Ireneusza Liera, pracow-
nicy ochrony powinni siê zorganizo-
waæ w solidarnoœciowej sekcji s³u¿b
pracowników ochrony. Stanowi¹ prze-
cie¿ bardzo liczn¹ grupê zawodow¹,
maj¹ te same problemy pracownicze.

- Dlaczego inne bran¿e w "S" mog¹
byæ tak dobrze zorganizowane, a my,
nie. Zbierzmy siê i opracujmy wspól-
ny plan dzia³ania, bo przecie¿ w jed-

noœci si³a - apeluje przewodnicz¹cy -
Mam nadziejê, ¿e organizuj¹c sekcjê
mo¿emy liczyæ na pomoc ze strony
w³adz Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego. Wszystkich zaintereso-
wanych t¹ inicjatyw¹ proszê o kontakt
pod nr. tel. 506 120 213.

Beata Gajdziszewska

gl¹d, czy to, ¿e dana osoba jest lubia-
na, b¹dŸ nie? - pyta przewodnicz¹cy.

Dzia³anie na szkodê spó³ki
Pracownicy i zwi¹zkowcy s¹ obu-

rzeni nie tylko planowan¹ "optymali-
zacj¹ zatrudnienia", ale rów-
nie¿ zapowiedziami dotycz¹-
cymi wydzielenia niektórych
grup maj¹tkowych i pozbycia
siê ich. - Jest to dzia³anie na
szkodê firmy i mniejszoœcio-
wych udzia³owców - mówi
Zbigniew Mentel. W tej chwili
spó³ka w 77 procentach jest
w³asnoœci¹ PKN Orlen, 10
proc. posiada Skarb Pañstwa,
pozostali udzia³owcy stanowi¹
wiêc mniejszoœæ. - Chcieliby-
œmy poznaæ rzeteln¹ odpo-
wiedŸ na pytanie: Komu i cze-
mu te zmiany maj¹ s³u¿yæ -
dodaje przewodnicz¹cy.

Mia³o byæ inaczej
Zmiana za³o¿eñ funkcjono-

wania firmy zmieni³a siê wraz
ze zmian¹ na stanowisku pre-
zesa. Poprzednia pani prezes,
nie tylko rozmawia³a ze zwi¹z-
kami, ale wspólnie z nimi
przygotowa³a plan rozwoju
spó³ki. Plan, w którym nie by³o
mowy o tak drastycznych

zwolnieniach. Zwi¹zkowcy - po roz-
mowach z niektórymi kierownikami -
s¹ przekonani, ¿e utrzymanie wcze-
œniejszych koncepcji wci¹¿ jest mo¿-
liwe, ale trzeba wreszcie zasi¹œæ do sto-
³u i zacz¹æ rozmawiaæ.

- Zrobimy wszystko, nawet kosztem
kolejnych wyrzeczeñ za³ogi, by firma
mog³a istnieæ dalej - mówi Zbigniew
Mentel.

Agnieszka Konieczny

W Urzêdzie Miasta w Rybniku
podpisany zosta³ protokó³ do
ponadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy dla pracow-
ników obs³ugi i administracji
zatrudnionych w miejskich
szko³ach i przedszkolach. Dziê-
ki niemu w 2009 r. wy¿sze wy-
nagrodzenie otrzyma ponad
1500 osób.

- Uk³ad uporz¹dkowa³ m.in. grupy
zaszeregowania, podniós³ p³acê mini-
maln¹ i zmieni³ zasady premiowania,
umo¿liwiaj¹c dyrektorom nagradzanie
rzetelnych pracowników - wyjaœnia
Urszula Grzonka, przewodnicz¹ca
oœwiatowej "Solidarnoœci" w Rybni-
ku. - Nikt na nim nie straci, a wiele
osób zyska.

Przewodnicz¹ca podkreœla, ¿e pen-
sje pracowników zatrudnionych na
tych samych stanowiskach, ale w ró¿-
nych placówkach, znacznie ró¿ni¹ siê
od siebie. Najwiêcej rozbie¿noœci do-
tyczy sprz¹taczek i referentów. - W
wielu przypadkach panie zatrudnione

wiele lat temu zarabiaj¹ mniej, ni¿
nowe pracownice. Dziêki porozumie-
niu te nieprawid³owoœci znikn¹  - do-
daje przewodnicz¹ca. Dokument upo-

rz¹dkowa³ równie¿ nazewnictwo szkó³
i przedszkoli oraz wskaza³ stanowiska,
które bêd¹ podlega³y konkursowi. S¹

to m.in. g³ówny ksiêgowy, informatyk
i referent.

Uroczyste podpisanie protoko³u
poprzedzi³y trwaj¹ce rok negocjacje.

Podczas rozmów "Solidarnoœæ" repre-
zentowa³y Urszula Grzonka i Hanna
Grzelec z rybnickiej oœwiaty, a Urz¹d

Jeden z niewielu uk³adów

Zrobimy wszystko,

¿eby firma istnia³a

Pracownicy ochrony

organizujcie siê!

Miasta wiceprezydent Joanna Krysz-
czyszyn i Katarzyna Fojcik z Wy-
dzia³u Edukacji. - Podpisanie doku-
mentu na pewno ucieszy³o wielu pra-
cowników. W trakcie negocjacji kon-
sultowa³yœmy siê z ró¿nymi grupami
zawodowymi, prosz¹c o uwagi i su-
gestie, które nastêpnie przelewa³yœmy
na papier - mówi Urszula Grzonka i
przyznaje, ¿e rozmowy by³y bardzo
trudne, czasem trwa³y wiele godzin.

Ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy
pracy dla pracowników obs³ugi i ad-
ministracji zatrudnionych w rybnic-
kich szko³ach i przedszkolach, zawar-
ty zosta³ w 2000 r. pomiêdzy Komisj¹
Krajow¹ NSZZ "Solidarnoœæ", Zwi¹z-
kiem Nauczycielstwa Polskiego i Pre-
zydentem Miasta Adamem Fudali. -
To jeden z niewielu uk³adów w oœwia-
cie, który nie zosta³ wypowiedziany i
nadal funkcjonuje - dodaje Urszula
Grzonka. Podpisany kilka dni temu
dokument jest ju¿ czwartym z kolei
protoko³em do tego uk³adu.

Agnieszka Konieczny

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
dokument podpisali wiceprzewodnicz¹cy naszego Regionu

Ryszard Drabek i Bogdan Biœ

- Pracownicy ochrony powinni
zorganizowaæ siê w zwi¹zkowej sekcji
s³u¿b ochrony - uwa¿a Ireneusz Lier

- „Solidarnoœæ” prowadzi³a ju¿
wiele akcji w obronie firmy.
Najbardziej drastyczn¹ by³a

ubieg³oroczna, dziewiêciodniowa
g³odówka - mówi Zbigniew Mentel,

przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”
w Rafinerii Trzebinia
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Nie pierwszy raz „Solidarnoœæ”
stanê³a w obronie pracowników
Opery Œl¹skiej w Bytomiu, ale
po raz pierwszy za tê obronê
cz³onkom Komisji Zak³adowej
wytoczony zosta³ proces z po-
wództwa cywilnego.

W lutym 2007 r. KZ "S" skierowa³a
do dyrektora Opery pismo, w którym
zwróci³a uwagê na nieprawid³owoœci
podczas obsadzania spektakli wyjaz-
dowych. - Niektórzy etatowi pracow-
nicy nie byli dopuszczani do tych spek-
takli, a ich miejsce zajmowa³y osoby z
zewn¹trz - mówi Marian Bugdo³
przewodnicz¹cy "S" w Operze. - Z
tego powodu otrzymywali ni¿sze wy-
nagrodzenia, gdy¿ w Operze zarobki
s¹ niewysokie, a pensja zasadnicza to
tylko po³owa wyp³aty.

Marian Bugdo³ podkreœla, ¿e pomi-
jani pracownicy czuli siê upokorzeni i
dyskryminowani. - Problem dotyczy³
kilku artystów chóru, najczêœciej tych
samych oraz cz³onków Komisji Zak³a-
dowej - dodaje przewodnicz¹cy "S".
Jego zdaniem, nawet jeœli nie by³ to
typowy mobbing, to mia³ znamiona ta-
kiego dzia³ania. Pomijane osoby by³y
wieloletnimi i doœwiadczonymi pra-
cownikami Opery, którym trudno za-
rzuciæ brak merytorycznego przygo-
towania. Przewodnicz¹cy podkreœla,
¿e w pewnym momencie pojawi³ siê
kuriozalny argument, ¿e s¹ to osoby
wiekowe. - Przed koncertami wyjaz-
dowymi pojawia³y siê tylko listy z
obsad¹, ale nigdy nie pad³o wyjaœnie-
nie, dlaczego dana osoba nie zosta³a
na nich uwzglêdniona - podkreœla
Marian Bugdo³. Po wywieszeniu list
zwi¹zkowcy wiele razy interweniowa-
li u dyrekcji, ale nie zawsze uda³o im
siê zmieniæ obsadê na korzyœæ pracow-
ników. Jak opowiada przewodnicz¹-
cy, najbardziej przykr¹ sytuacj¹ by³o
pominiêcie  wokalistki, która za kilka
miesiêcy mia³a odejœæ na emeryturê. -
Za wieloletni¹ pracê w Operze powin-

no siê nagradzaæ, a nie karaæ - stwier-
dza Marian Bugdo³.

To by³ nasz obowi¹zek
- Upominanie siê o dyskryminowa-

nych pracowników by³o obowi¹zkiem
Komisji Zak³adowej - podkreœla prze-
wodnicz¹cy "S". Ura¿ona pismem do
dyrekcji poczu³a siê natomiast kierow-
niczka chóru dr Anna Tarnowska. To
w³aœnie ona pozwa³a wszystkich
cz³onków Komisji Zak³adowej do
s¹du. W uzasadnieniu napisa³a m.in.,
¿e pismo, w którym zosta³o wymie-
nione i podane do publicznej wiado-
moœci jej nazwisko, mo¿e j¹ poni¿yæ
w opinii publicznej i naraziæ na utratê
zaufania potrzebnego do wykonywa-
nia obowi¹zków kierownika chóru.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e pismo
nie by³o listem otwartym. Zosta³o po-
dane jedynie do wiadomoœci instytu-
cji, którym Opera podlega, czyli Mar-
sza³ka Województwa i Komisji Kul-
tury Sejmiku Województwa Œl¹skie-
go oraz PiP i Œl¹sko-D¹browskiej "S".

Ok. 100 osób wziê³o udzia³ w pi-
kiecie przed siedzib¹ Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich
Górach zorganizowanej przez
tamtejsz¹ Terenow¹ Sekcjê Pro-
blemow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”.

Akcja skierowana zosta³a przeciw-
ko staroœcie powiatu, któremu zwi¹z-
kowcy zarzucaj¹ doprowadzenie wie-
lu podleg³ych placówek do tragicznej
sytuacji poprzez nieprzekazywanie im
subwencji. - Nieprawid³owoœci dotycz¹
m.in. wszystkich domów pomocy spo-
³ecznej dzia³aj¹cych w powiecie, Szpi-
tala Wielospecjalistycznego im. B. Ha-
gera i Zak³adu Bud¿etowania. Z wielo-
ma problemami boryka siê równie¿
"Solidarnoœæ" dzia³aj¹ca w Starostwie
Powiatowym  - wymienia przewodni-
cz¹cy TSP NSZZ "S" w Tarnowskich
Górach, Marek Klementowski.

Podczas protestu przedstawiciele ko-
misji zak³adowych wrêczyli staroœcie
petycje, dotycz¹ce sytuacji poszczegól-
nych zak³adów.

O narastaj¹cych nieprawid³owo-
œciach w tarnogórskich placówkach

Terenowa Sekcja Problemowa poinfor-
mowa³a ju¿ wojewodê œl¹skiego Zyg-
munta £ukaszczyka. - Czekamy na
odpowiedŸ wojewody. PóŸniej podej-
miemy dalsze dzia³ania, bo tej sprawy
z pewnoœci¹ nie odpuœcimy - zaznacza
Marek Klementowski.

Przewodnicz¹cy tarnogórskiej Tere-

Mecenas Grzegorz D³ugi:
Proces bêdzie bardzo szczegó³o-

wy, potrwa jeszcze wiele miesiêcy a
mo¿e lat. Obawiam siê, ¿e mo¿e byæ
przyk³adem, ¿e niektórzy pracodaw-
cy gdy nie potrafi¹ negocjowaæ ze
zwi¹zkami, to staraj¹ siê zwi¹zaæ
Komisjê Zak³adow¹ "walk¹" w s¹-
dzie. Przeciwko cz³onkom KZ wnie-
siony zosta³ prywatny akt oskar¿e-
nia za to, ¿e wykonywali swoje obo-
wi¹zki. KZ przekaza³a dyrektorowi
Opery ocenê pewnych zdarzeñ i fak-
tów. Osoba, która zosta³a w nich
wskazana, nie zgodzi³a siê z nimi,
wobec tego skierowa³a akt oskar¿e-
nia do s¹du. To nie mieœci siê w nor-
malnych kanonach dzia³ania, gdy¿
oceny wewn¹trzzak³adowe co do
zasady nie podlegaj¹ ocenie s¹du -
to sprawa pracodawcy. Nie mo¿na
jednak wykluczyæ, ¿e tak jak twier-

- Pojawi³o siê równie¿ na zwi¹zko-
wej tablicy og³oszeñ, do której - zda-

niem pani Tarnowskiej - mog³y
mieæ dostêp osoby postronne - do-
daje przewodnicz¹cy "S". Zwi¹z-
kowcy s¹ rozgoryczeni podkre-
œlaj¹, ¿e je¿eli pani kierownik czu-
³a siê tak bardzo ura¿ona, to mo-
g³a o tym powiedzieæ.

W tej chwili sprawa przeciwko
cz³onkom KZ z powództwa dy-
rektorki chóru toczy siê w Wy-
dziale Karnym S¹du Grodzkiego
w Bytomiu. - Odbieramy j¹ jako
utrudnianie dzia³alnoœci zwi¹zko-
wej i przestrogê: Uwa¿ajcie, bo jak
znów napiszecie pismo, to spotka-
my siê w s¹dzie - mówi Marian
Bugdo³. Dziêki pomocy Œl¹sko-
D¹browskiej "S" zwi¹zkowców
broni mecenas Grzegorz D³ugi.

Solidarnoœæ w Operze
przeszkadza?

Od wielu lat "Solidarnoœæ" dba
o to, by w tak szanowanej instytu-
cji, jak¹ jest Opera Œl¹ska szano-

wane i przestrzegane by³y równie¿ pra-
wa pracownicze. - Zawsze pokazywa-
liœmy dzia³ania niezgodne z Kodeksem
pracy, co nie podoba siê dyrekcji. Na-
sze zarzuty wielokrotnie potwierdzi³a
Pañstwowa Inspekcja Pracy - mówi
Marian Bugdo³, który funkcjê przewod-
nicz¹cego KZ pe³ni ju¿ od 11 lat. Jego
zdaniem, gdyby kierownictwo Opery
chcia³o wspó³pracowaæ i rozmawiaæ  z
"Solidarnoœci¹" wielu problemów mo¿-
na by³oby unikn¹æ. Przypomina, ¿e
sprawa pomijania etatowych pracow-
ników podczas obsadzania spektakli
wyjazdowych poruszona zosta³a ju¿
kilka miesiêcy przed powstaniem spor-
nego pisma. Szkoda, ¿e od razu nie do-
czeka³a siê rozwi¹zania korzystnego dla
artystów.              Agnieszka Konieczny

Pomimo wielokrotnych prób TŒD
nie uda³o siê skontaktowaæ z dr Ann¹
Tarnowsk¹.

dzi pismo Komisji Zak³adowej na-
prawdê za problemami czyli te¿ ak-
tem oskar¿enia stoi pracodawca. To
jest przera¿aj¹ce, ¿e wykorzystuje siê
s¹d, do tego by próbowaæ podporz¹d-
kowaæ sobie te zwi¹zki, które pod-
porz¹dkowaæ siê nie chc¹. Zwi¹zki,
które uwa¿aj¹, ¿e ich obowi¹zkiem
jest ochrona podstawowych praw
pracowniczych. Siêgaj¹c g³êboko
mo¿na powiedzieæ, ¿e podstaw¹
sprawy jest zarzut postawiony kie-
rownictwu Opery, ¿e jest zaintereso-
wane "wymian¹" pracowników eta-
towych, którzy maj¹ prawa wynika-
j¹ce z kodeksu pracy, na pracowni-
ków nieetatowych. Jedynym grze-
chem KZ jest przeciwstawianie siê
temu procesowi. Mam nadziejê, ¿e
s¹d dostrze¿e, o co tutaj naprawdê
chodzi i cz³onkowie komisji zostan¹
uniewinnieni.

Protest w tarnogórskim starostwie
nowej Sekcji Problemowej jest równie¿
oburzony postaw¹ starosty, który kilka

dni po pikiecie poinformowa³ go tele-
fonicznie, ¿e nie zamierza spotykaæ siê
z TSP, poniewa¿ nie uznaje tej struktu-
ry. - Jest to dla mnie ¿enuj¹ce. W tej
sprawie zwrócê siê do Zarz¹du Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego - mówi Ma-
rek Klementowski.

 ak

18 paŸdziernika w hali zabrzañ-
skiego MOSiR-u, Damian Jonak,
m³odzie¿owy mistrz œwiata w
zawodowym boksie w katego-
rii junior œredniej federacji WBC
stoczy walkê z Rumunem Mlka
Joensuu w obronie mistrzow-
skiego tytu³u. Bêdzie równie¿
walczy³ o interkontynentalny
pas krajów ba³tyckich.

Damian pnie siê coraz wy¿ej w œwia-
towej klasyfikacji, a do ka¿dej walki
na ringu staje z logiem "Solidarnoœci"
na plecach, co zawsze odbija siê sze-
rokim echem.

- Damian nie wstydzi siê przynale¿-

noœci do "S" i mo¿e byæ wzorem dla
ludzi m³odych, którzy wstêpuj¹ do
zwi¹zku - mówi wiceprzewodnicz¹cy
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "S" Marek Klementowski. -
To najwa¿niejsza walka wieczoru.
Musimy tam byæ i pokazaæ, ¿e "Soli-
darnoœæ" kibicuje swojemu cz³onko-
wi. 18 paŸdziernika powinniœmy zgo-
towaæ œwiêto "Solidarnoœci" w Zabrzu.

Bilety mo¿na zamawiaæ do 26 wrze-
œnia w Zarz¹dzie Regionu lub w Se-
kretariacie Górnictwa i Energetyki
NSZZ "Solidarnoœæ". Cena: 35, 50 i
60 z³. Krzes³a ringowe "VIP" - 180 z³,
krzes³a ringowe "Z³oty VIP" 230 z³.

Red.

18 paŸdziernika

– kibicujmy Damianowi!

Za  dzia³alnoœæ do s¹du?

Taczki dla starosty przygotowane przez uczestników pikiety

- „Solidarnoœæ” dba o to, by w tak
szanowanej instytucji, jak¹ jest

Opera Œl¹ska szanowane i prze-
strzegane by³y równie¿ prawa

pracowników - mówi Marian Bugdo³
przewodnicz¹cy "S" w Operze
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Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darnoœæ” popar³a dzia³ania or-
ganizacji zak³adowych w
stoczniach w Gdañsku, Gdy-
ni i Szczecinie w obronie ty-
siêcy miejsc pracy. Zwi¹zkow-
cy zdecydowali równie¿ o
og³oszeniu roku 2009 Rokiem
Niepodleg³oœci i Solidarnoœci.

W przysz³ym roku obchodzone
bêd¹ wa¿ne rocznice zwi¹zane z hi-
stori¹ Polski i NSZZ
"Solidarnoœæ": 70.
rocznica wybuchu II
wojny œwiatowej,
25. rocznica œmierci
ks. Jerzego Popie-
³uszki, a tak¿e 20.
rocznica roku 1989.
Mottem tego roku
bêd¹ s³owa Jana
Paw³a II wypowie-
dziane podczas ostat-
niego spotkania z "S"
w Watykanie 11 li-
stopada 2003: "Soli-
darnoœæ nie mo¿e za-
niedbaæ troski o tê hi-
storiê, tak blisk¹, a
równoczeœnie ju¿ od-
leg³¹. Nie mo¿na nie przypominaæ
powojennych dziejów odzyskiwa-

nia wolnoœci. To jest dziedzictwo,
do którego stale trzeba wracaæ, aby
wolnoœæ nie przeradza³a siê w sa-
mowolê, ale mia³a kszta³t wspólnej
odpowiedzialnoœci za losy Polski
i ka¿dego jej obywatela".

Podczas posiedzenia Komisji
Krajowej jej cz³onkowie spotkali
siê z metropolit¹ gdañskim abp
Leszkiem S³awojem G³odziem.
Janusz Œniadek  podziêkowa³ ar-
cybiskupowi za obecnoœæ na uro-

czystoœciach 28. rocznicy powsta-
nia "Solidarnoœci". - Ka¿dy zwi¹-

Górnicza „Solidarnoœæ” od
dwóch lat sygnalizowa³a zarz¹-
dowi Kompani Wêglowej o ko-
niecznoœci przeprowadzenia
kapitalnego remontu szybu
wentylacyjnego kopalni
„Szczyg³owice” Kilka tygodni
temu szyb run¹³ pod ziemiê.

Teraz zwi¹zkowcy zadaj¹ sobie py-
tanie: kto poniesie odpowiedzialnoœæ
za tê katastrofê?

- To cud, ¿e nikomu z pracowni-
ków, nic siê nie sta³o, ale na dole zde-
cydowanie pogorszy³y siê warunki
pracy - mówi szef górniczej "S" Do-
minik Kolorz. - W kopalniach
"Szczyg³owice" oraz "Knurów" pod-
wy¿szy³a siê temperatura oraz normy
stê¿enia metanu. My wrêcz apeluje-
my do górników, by nie bali siê in-
formowaæ kierownictwa o tych zagro-
¿eniach, bo wynik ekonomiczny nie
musi byæ osi¹gany za wszelk¹ cenê.

Dominik Kolorz wskazuje, ¿e je-
¿eli prawd¹ jest, ¿e pod zawalonym
szybem górnicy prowadzili fedrunek
i znajdowa³y siê tam œciany wydo-
bywcze, to jest to elementarny b³¹d
w sztuce górniczej.

- Szyby musz¹ staæ na nienaruszo-
nej powierzchni, musz¹ byæ otoczo-
ne filarami ochronnymi. Je¿eli fak-
tycznie w "Szczyg³owicach" pod szy-
bem wybierano œcianê, to idiot¹ jest
ten, kto o tym zdecydowa³ - mówi
zbulwersowany.

Dopiero za kilka miesiêcy kopal-
nia "Szczyg³owice" bêdzie mia³a
szansê funkcjonowaæ w ramach nor-
malnego obiegu wentylacyjnego.
Obecnie pracuje na 3/4 swojej mocy.

- W takich sytuacjach szlag cz³o-
wieka trafia, zw³aszcza, ¿e rz¹d nie
przewidzia³ œrodków w bud¿ecie na
inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie
- podsumowuje Kolorz.

B.G.

Zapraszamy do udzia³u w VI
Turnieju w Pi³ce No¿nej Halo-
wej im. Kazimierza Zachnika,
który rozegrany zostanie 11 i 12
paŸdziernika w hali sportowej
KWK „Halemba” w Rudzie Œl¹-
skiej.

Turniej nosi imiê zmar³ego 4 lata
temu cz³onka Prezydium Zarz¹du

Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ", wielkiego sym-
patyka pi³ki no¿nej.

W rozgrywkach mog¹ uczestniczyæ
dru¿yny z komisji zak³adowych na-
szego regionu.

W ich sk³adach mog¹ wystêpowaæ
wy³¹cznie pi³karze-amatorzy nale¿¹-
cy do "Solidarnoœci".

Turniej rozgrywany bêdzie syste-

Rok Niepodleg³oœci

i Solidarnoœci

Przewodnicz¹cy Janusz Œniadek
i abp S³awoj Leszek G³ódŸ z medalem

25-lecia NSZZ „Solidarnoœæ”

Kto poniesie

odpowiedzialnoœæ?

W dniu oddawania TŒD do druku
zwi¹zkowcy "Solidarnoœci" Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej i kilku repre-
zentatywnych organizacji zwi¹zko-
wych zorganizowali referendum
strajkowe, w którym za³oga odpo-
wiada na pytania:
- Czy jesteœ za wzrostem stawek

osobistego zaszeregowania o 6
proc. od sierpnia 2008 r. ?

- Czy jesteœ za 16,5- procentowym
wspó³czynnikiem wzrostu p³ac w
2008 r.?

Prowadzone dotychczas mediacje
p³acowe, z udzia³em mediatora Mi-
cha³a Kuszyka z listy Ministerstwa
Pracy i Polityki Socjalnej, nie przy-
nios³y rezultatów i zakoñczy³y siê
podpisaniem protoko³u rozbie¿noœci

- Musimy byæ konsekwentni w
swoich ¿¹daniach, bo koszty utrzy-
mania wci¹¿ rosn¹, a jednoczeœnie
mamy œwiadomoœæ, jak ogromna jest
koniunktura na wêgiel - mówi An-
drzej Ciok, wiceprzewodnicz¹cy
Miêdzyzak³adowej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ "S" JSW.

Na pocz¹tku roku zwi¹zkowcy
wywalczyli podwy¿ki w wys. œred-
nio 600 z³ na pracownika. W podpi-
sanym wówczas porozumieniu za-
warty zosta³ zapis, ¿e jeszcze w tym
roku strony bêd¹ ponownie prowa-
dziæ negocjacje dotycz¹ce wzrostu
wynagrodzeñ.

Wyniki referendum opublikujemy
w kolejnym numerze TSD.

B.G.

Referendum w JSW

Zwi¹zkowi pi³karze na start!

Trzy miesi¹ce temu dyrekcja
Szpitala Specjalistycznego w
D¹browie Górniczej wprowa-
dzi³a nowy zapis w regulaminie
pracy, na mocy którego, sobo-
ty przesta³y byæ dla pielêgnia-
rek, po³o¿nych i innych pra-
cowników medycznych dniami
wolnymi od pracy.

Zwi¹zki zawodowe nie dostrzega-
³y w tym zapisie ¿adnych zagro¿eñ,
poniewa¿ Kodeks pracy zak³ada, ¿e
zamiast soboty, dniem wolnym od
pracy mo¿e byæ ka¿dy inny dzieñ ty-
godnia.

- Po trzech miesi¹cach funkcjono-
wania zapisu okaza³o siê, ¿e znacz-
nie obni¿y³y siê p³ace personelu.
Obecnie pracownicy otrzymuj¹ ni¿-
sze wynagrodzenia o100-200 z³ - in-
formuje przewodnicz¹ca zak³adowej

"S" El¿bieta ¯uchowicz - Na takie
praktyki nie mo¿e byæ naszej zgody.
Ju¿ wyst¹piliœmy do pracodawcy o
powrót do poprzedniego zapisu.

Zwi¹zkowcy zauwa¿yli równie¿,
¿e na wiêkszoœci oddzia³ów nast¹pi³
znaczny spadek iloœci dy¿urów noc-
nych wœród pielegniarek. Okaza³o siê,
¿e pielegniarki s¹ delegowane na ran-
ne du¿ury, po to, by za³ataæ braki per-
sonelu.

- Zmniejszona liczba pielêgniarek
na dy¿urach nocnych mo¿e spowo-
dowaæ obni¿enie œwiadczonych
us³ug, jak równie¿ bezpieczeñstwa
pacjenta. Poza tym pielêgniarki od-
czuj¹ w swoich portfelach spadek ilo-
œci nocnych dy¿urów. Oczekujemy na
rozwi¹zanie przez pracodawcê obu
kontrowersyjnych problemów - mówi
El¿bieta ̄ uchowicz.

B.G.

Pielêgniarkami

dziury ³atane

mem grupowo-pucharowym. Mecze
trwaæ bêd¹ 15 lub 20 minut (w zale¿-
noœci od liczby zg³oszonych dru¿yn).
Od ka¿dej z dru¿yn pobierane bêdzie
wpisowe w wys. 100 z³.

Zg³oszenia dru¿yn przyjmowane s¹
do 7 paŸdziernika w sekretariacie
Zarz¹du Regionu pod nr. tel. 032 253
73 73.  Równie¿ w tym dniu odbê-
dzie siê losowanie turniejowych grup.

zek zawodowy ma swoje miejsce,
a "S" w szczególnoœci w wymia-
rze narodowym i miêdzynarodo-
wym. To, co ma nas ³¹czyæ, to pro-
gram, to bycie blisko ludzi œwiata
pracy, upodmiotowienie pracy,
godnoœci pracy - apelowa³ kap³an.

Abp S³awoj Leszek G³ódŸ na-
wi¹za³ równie¿ do uroczystoœci 28.
rocznicy powstania NSZZ "S". -
Pragn¹³bym wam ¿yczyæ, aby
sztandar "Solidarnoœci" by³ niesio-
ny wysoko, mocno i jednoznacz-
nie przez wszystkich. Szukanie jed-
noœci jest trudne, bo trudna do zde-
finiowania jest przesz³oœæ 28 lat.
Nieporozumienia dotycz¹ czêœciej
sfery uroczystoœciowej ni¿ progra-
mowej. Mam nadziejê, ¿e ta barie-
ra zostanie przezwyciê¿ona. Odda-
j¹c wam czeœæ, chcia³bym prosiæ o
dzia³anie w jednoœci - powiedzia³
metropolita.

W trakcie posiedzenia cz³onko-
wie Komisji Krajowej poparli dzia-
³ania zwi¹zkowców w stoczniach
w Gdañsku, Gdyni i Szczecinie.
Jak czytamy w stanowisku KK,
pracownicy polskich stoczni maj¹
prawo domagaæ siê bezpieczeñ-
stwa. Podczas obrad omówiono
równie¿ dzia³ania, jakie podj¹æ
powinien nasz Zwi¹zek po mani-
festacji, która odby³a siê 29 sierp-
nia. Przewodnicz¹cy Janusz Œnia-
dek poinformowa³, ¿e w imieniu
KK wyst¹pi³ o spotkanie do pre-
miera Donalda Tuska. W najbli¿-
szych dniach podczas rozmów
Komisji Trójstronnej rozstrzygn¹
siê sprawy zwi¹zane ze wzrostem
wynagrodzeñ w przysz³ym roku
oraz emeryturami pomostowymi. -
Byæ mo¿e bêdziemy skazani na
dzia³ania w duchu manifestacji -
zapowiada³ Janusz Œniadek.

Dzia³ Informacji KK, wg
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W siedzibie Zarz¹du Regionu
odby³o siê spotkanie Komisji
Zak³adowych „Solidarnoœci”
z obszaru dzia³ania Biura Te-
renowego w Katowichach.

Podczas spotkania wiceprze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
"S", Ryszard Drabek omówi³ sy-
tuacjê w Zwi¹zku i Regionie. Na-
wi¹za³ do ogólnopolskiej demon-
stracji zorganizowanej 29 sierpnia
w Warszawie. Jak wynika z list,
które sp³ynê³y do Komisji Krajo-
wej, wziê³o w niej udzia³ ok. 36 tys.
zwi¹zkowców.

- To by³o wa¿ne wydarzenie.
Dawno nie odby³a siê tak du¿a  ma-
nifestacja organizowana tylko
przez Zwi¹zek - powiedzia³ wice-
przewodnicz¹cy ZR.

Zwróci³ uwagê, ¿e w wielu za-
k³adach w dalszym ci¹gu trwa to-
talna walka ze zwi¹zkiem i przy-
bli¿y³ problemy pracowników
m.in. katowickiego "Spodka" oraz
tyskiej spó³ki "Maspex".

Ryszard Drabek odniós³ siê do
rozmów w Komisji Trójstronnej i
przypomnia³, ¿e strona zwi¹zkowa
odrzuci³a rz¹dowe propozycje do-
tycz¹ce wskaŸnika przyrostu wy-
nagrodzeñ na przysz³y rok.

Goœciem spotkania by³ Marek
Klementowski, wiceprzewodni-
cz¹cy Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ "S", który zachê-
ci³ zwi¹zkowców do kibicowania
Damianowi Jonakowi, podczas
najbli¿szej walki, która odbêdzie
siê 18 paŸdziernika w Zabrzu.

ak

Spotkanie

katowickiego BT
- Nadaj¹c temu miejscu imiê
„Solidarnoœci” wyra¿amy
swoj¹ pamiêæ o ludziach i wy-
darzeniach z tamtych lat, a tak-
¿e oddajemy im ho³d za to, ¿e
mo¿emy ¿yæ w wolnym i suwe-
rennym kraju - powiedzia³ bur-
mistrz Czechowic-Dziedzic
podczas uroczystoœci otwarcia
Ronda Solidarnoœci w Czecho-
wicach.

Rondo otrzyma³o swoj¹ nazwê dziê-
ki wielomiesiêcznym staraniom zwi¹z-
kowców "S" z obszaru dzia³ania Biu-
ra Terenowego ZR w Pszczynie.

Otwarcie Ronda poprzedzi³a Msza
œwiêta odprawiona w Koœciele na Le-
sisku, w której licznie uczestniczyli
zwi¹zkowcy "S" wraz z pocztami
sztandarowymi.

W³adze zwi¹zku reprezentowali
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie NSZZ "S" Marcin Tyr-
na i wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" Ryszard Drabek.

Czechowice maj¹ Rondo Solidarnoœci!
Obecni byli samorz¹dowcy oraz par-
lamentarzyœci.

Na Rondzie "Solidarnoœci" ods³o-

Za Ojczyznê i „Solidarnoœæ”
W Kolegiacie œw. Wojciecha i
Katarzyny w Jaworznie odpra-
wiona zosta³a Msza œw. w inten-
cji Ojczyzny i „Solidarnoœci” w
XXVIII rocznicê powstania Zwi¹z-
ku w tym mieœcie.

W uroczystoœci wziêli udzia³ zwi¹z-
kowcy "Solidarnoœci" z jaworznickich
zak³adów pracy i poczty sztandarowe.
Nie zabrak³o równie¿ orkiestry górni-
czej z ZG Sobieski.

Pod koniec Mszy œw. wiceprzewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S" Bog-
dan Biœ przekaza³ ksiê¿om pracuj¹cym
w parafii figurkê œw. Barbary.

- Jest ona patronk¹ górników, wszyst-
kich ludzi ciê¿kiej pracy, a tych w Ja-

W Mszy œw. wziêli udzia³
zwi¹zkowcy z jaworznickich

zak³adów pracy i poczty
sztandarowe

niêta zosta³a pami¹tkowa tablica,
któr¹ poœwiêci³ ksi¹dz Karol Psur-
ka.                                                Red.

worznie nie brakuje - podkreœli³ Bog-
dan Biœ.                                          ak
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Msz¹ œwiêt¹ w Koœciele pw. Naj-
œwiêtszej Marii Panny na osiedlu
Syberka w Bêdzinie   tamtejsza
„Solidarnoœæ” S³u¿by Zdrowia
tradycyjnie ju¿ uczci³a 28. roczni-
cê powstania Zwi¹zku.

W nabo¿eñstwie udzia³ wziêli m.in.
prezydent Bêdzina Rados³aw Baran,
starosta powiatu bêdziñskiego Adam
Lazar, samorz¹dowcy, parlamentarzy-
œci i dyrektorzy bêdziñskiego ZOZ. Za-
rz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego re-
prezentowali Krzysztof Piêtak, Jadwi-
ga Nowak i Joanna Siñska z sosno-
wieckiego Biura Terenowego ZR. Obec-
na by³a równie¿ Bo¿ena Borys-Szopa,
dotychczasowa G³ówna Inspektor Pra-
cy.

Uroczystoœæ, z udzia³em zwi¹zkow-
ców i sympatyków "Solidarnoœci",
uœwietni³y zwi¹zkowe poczty sztanda-
rowe. W tym roku, wraz ze zwi¹zkow-
cami, po raz pierwszy swoje sztandary
nios³a m³odzie¿ z bêdziñskich liceów.

Wspania³¹ eucharystiê ofiarowa³ wier-
nym proboszcz parafii ksi¹dz Stanis³aw
Wawer.

- Wydarzenia sprzed 28.lat dzia³y siê
na naszych oczach, a teraz popatrzmy,
jak ró¿ne s¹ ich relacje, jak ró¿na jest
pamiêæ. Gdzie jest ten duch, gdzie jest ta
jednoœæ, któr¹ siê wtedy czu³o? - pyta³

duchowny w homilii.
Nabo¿eñstwo uœwietni³y strofy reflek-

syjnych wierszy patriotycznych, które
recytowa³a przewodnicz¹ca "S" w Te-

atrze Zag³êbia, aktorka El¿bieta Laskie-
wicz. Po mszy delegacje z³o¿y³y kwiaty
i zapali³y znicze pod znajduj¹cym siê w
pobli¿u koœcio³a Krzy¿em Katyñskim,
upamiêtniaj¹cym ofiary zbrodni sowiec-
kich.

Na plebani Barbara Mentel, cz³onek
"S" bêdziñskiego ZOZ, inicjatorka i or-
ganizatorka rocznicowych obchodów,
dziêkowa³a przedstawicielom w³adz oraz

zwi¹zkowcom za udzia³ w uroczysto-
œciach.

 Bo¿ena Borys-Szopa szczególnie
ciep³o przywita³a m³odzie¿owe poczty

sztandarowe i wrêczy³a im zwi¹zkowe
gad¿ety przekazane przez przewodnicz¹-
cego Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotra
Dudê.

- "Solidarnoœæ", to wspania³a rodzina,
do której zawsze warto wracaæ i z któr¹
zawsze warto ¿yæ. To nie tylko zwi¹zek
zawodowy, ale równie¿ cudowne idee,
za które warto obrywaæ - powiedzia³a.

Beata Gajdziszewska

Rocznicowe uroczystoœci w Bêdzinie

Doskonale bawiono siê w ostat-
ni¹ sobotê na zwi¹zkowym pik-
niku zorganizowanym wspólnie
przez komisje zak³adowe „Soli-
darnoœci” z Zawiercia i Porêby.

W harcerskiej bazie w Kostkowicach
ko³o Kroczyc tañczy³o, œpiewa³o oraz

rywalizowa³o w licznych konkursach
kilkaset osób. Ich goœciem by³a m.in.
Bo¿ena Borys-Szopa, do niedawna
g³ówna inspektor pracy, odwo³ana przed
miesi¹cem w skandaliczny sposób przez
marsza³ka Sejmu.

W miarê ³askawa okaza³a siê dla
zwi¹zkowców równie¿ aura. Nie pada³
deszcz, bêd¹cy najwiêkszym zagro¿e-
niem dla pikników zorganizowanego w
jurajskim plenerze. Niestety nie by³o -
delikatnie mówi¹c - zbyt ciep³o i pobli-
ski zalew cieszy³ siê zerowym zaintere-
sowaniem.

Uczestnicy zwi¹zkowego pikniku na
ch³ód nie narzekali. Szybko rozgrza³a ich
muzyka i sportowa rywalizacja. Na po-
cz¹tek zwi¹zkowi si³acze rywalizowali
w przeci¹ganiu liny. Mistrzami okaza³a
siê dru¿yna FUM Porêba, pokonuj¹c eki-
pê ZKM Zawiercie, czyli "czerwonych
autobusów".

- U nas pocz¹tkowo te¿ byli chêtni do
przeci¹gania liny, ale jak zobaczyli po-
sturê strongmanów z Porêby, to stracili
zapa³ - mówi³ Witold Siwek, przewod-
nicz¹cy "S" Odlewni ̄ eliwa w Zawier-
ciu.

W pozosta³ych konkursach liczy³a siê
ju¿ jednak nie si³a, ale znajomoœæ nie-
dawnej historii oraz zrêcznoœæ. Tej ostat-
niej nie brakowa³o reprezentantom FUM

Porêba i w medycznym konkursie zajêli
dwie pierwsze lokaty.

Nadzwyczaj zaciêta by³a rywalizacja
podczas quizu o absurdach ¿ycia co-
dziennego w PRL. Uczestnicy, wspiera-
ni podpowiedziami przez publicznoœæ
wiedzieli m.in. co mo¿na by³o kupiæ w
£odzi na kupon rezerwowy kartki na

- Pod Krzy¿em Katyñskim zwi¹zkowcy z³o¿yli ho³d ofiarom
zbrodni sowieckich

Festyn zawierciañskiej

„Solidarnoœci”

Podczas quizu o absurdach PRL zawodnicy chêtnie sobie
pomagali i losy g³ównej nagrody rozstrzygnê³a dopiero dogrywka

buty (szeœæ jajek), czy te¿ do zakupu ja-
kiego dobra uprawnia³o na Wybrze¿u za-
branie trzystu kapsli od wody mineral-
nej (jednej pary majtek). W efekcie o lo-
sach g³ównej nagrody przes¹dzi³a dopie-
ro dogrywka. Zwyciêsko wysz³a z niej
Urszula Rok z "Solidarnoœci" S³u¿by
Zdrowia.

Czas na œwiêtowanie konkursowych
triumfów nie by³o zbyt wiele, gdy¿ szyb-
ko do g³osu (dos³ownie) dochodzi³ ze-
spó³ muzyczny i prawie ka¿dy stara³ siê
znaleŸæ na parkiecie kawa³ek wolnego
miejsca. Ci, którym ta sztuka siê nie uda³a,
pl¹sali miêdzy drzewami.

- Najwa¿niejsze, ¿e wszyscy dosko-
nale bawi¹ siê i to wspólnie - podkre-
œli³a Ma³gorzata Benc, szefowa za-
wierciañskiego Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci", któ-
rej przypad³o prowadzenie konferan-
sjerki. - Piknik okaza³ siê œwietn¹

okazj¹ do zintegrowania zwi¹zkowych
szeregów.

Przy biesiadnych sto³ach spotka³a siê
spora grupa zwi¹zkowców, którzy dwa
tygodnie wczeœniej wspólnie manifesto-
wali w Warszawie, domagaj¹c siê god-
nej p³acy, emerytury i ¿ycia.

(zaw)

Tancerze, zawodnicy i kibice si³y uzupe³niali przy bufecie
obfituj¹cym w ciep³e dania

Operacja na otwartym (a raczej
nadmuchanym) sercu by³a

czêœci¹ konkursu medycznego


