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Kilkuset zwi¹zkowców z najwiêkszych kolejarskich central zwi¹zkowych zablokowa³o

6 listopada na dwie godziny ruch poci¹gów w Katowicach. W ten sposób protestowali

przeciwko rz¹dowym planom ograniczenia uprawnieñ emerytalnych dla kolejarzy

i innych grup zawodowych. W najbli¿szych tygodniach „Solidarnoœæ” zorganizuje

kilkanaœcie podobnych akcji i protestów.

Kolejarze protestowali w Katowicach

Spe³nione marzenie

W³adka Molêckiego
Rodzina i przyjaciele z „Solidar-
noœci” uczcili pamiêæ W³adka Mo-

lêckiego w pierwsz¹ rocznicê jego
œmierci.

Czytaj na stronie 5

„Solidarnoœæ”

w KZK GOP
Podpisanie uk³adu zbiorowego
to g³ówny cel „Solidarnoœci” w

KZK GOP. Zwi¹zek dzia³a tam
od ponad 2 lat.

Czytaj na stronie 4

By³ najlepszy

i poleci do Stanów
Jakub Soska zwyciê¿y³ w Kon-
kursie Wiedzy o „Solidarnoœci”
zorganizowanym dla uczniów ja-

worznickich gimnazjów przez
miejsk¹ Sekcjê Terenow¹ NSZZ
„S”.

Czytaj na stronie 8
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Jastrzêbie Zdrój
10 listopada z inicjatywy zwi¹zkow-

ców "S" z wodzis³awskich S³u¿b Ko-
munalnych zorganizowane zosta³o spo-
tkanie dla pracowników, w trakcie któ-
rego omówiono problemy zwi¹zane z
planowanym od 1 grudnia przekszta³-
ceniem firmy. Dotychczasowy zak³ad
bud¿etowy zostanie przekszta³-
cony w jednostkê bud¿etow¹.
Za³oga do tej pory nie zosta³a
poinformowana o tym przed-
siêwziêciu przez dyrekcjê za-
k³adu.

"S" wyst¹pi³a o spotkanie w
tej sprawie do pracodawcy i
prezydenta miasta, który repre-
zentuje organ za³o¿ycielski
S³u¿b Komunalnych.

***
10 listopada jastrzêbscy

zwi¹zkowcy z "S" wziêli
udzia³ w spotkaniu z okazji 90.
rocznicy odzyskania niepodle-
g³oœci przez Polskê, zorganizo-
wanym przez Stowarzyszenie "Pamiêæ"
w Parku Zdrojowym w Jastrzêbiu.

***
11 listopada zwi¹zkowcy z "S" wraz

z pocztami sztandarowymi uczcili rocz-
nicowe uroczystoœci odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. Wziêli udzia³ we
mszy œw. za Ojczyznê odprawionej w
Koœciele Najœwiêtszej Marii Panny
Matki Koœcio³a w Jastrzêbiu.

Po nabo¿eñstwie z³o¿yli kwiaty przed
znajduj¹cym siê nieopodal œwi¹tyni Po-
mnikiem Strajków Górniczych oraz
pod pomnikiem w jastrzêbskiej dziel-
nicy Bzie, upamiêtniaj¹cym wkrocze-
nie wojsk polskich na Œl¹sk.

BT Jaworzno
Informujemy, ¿e pod adresem

www.solidarnoscpkw.pl  funkcjonuje
strona internetowa Zak³adu Górnicze-
go "Sobieski".

BT Katowice
Komisja Zak³adowa "Solidarnoœci"

Centralnego Zak³adu Odwadniania Ko-
palñ CzeladŸ-Siemianowice uczci³a 90.
rocznicê odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci. Uroczystoœci rozpoczê³y

siê od mszy œwiêtych w intencji Ojczy-
zny w Czeladzi-Piaskach oraz w Sie-
mianowicach-Micha³kowicach. PóŸ-
niej w micha³kowickim Zameczku od-
by³o siê uroczyste spotkanie uœwietnio-
ne wystêpem Paw³a Piekarczyka z
Warszawy.

BT Zawiercie
Orkiestra dêta oraz poczty sztanda-

rowe "Solidarnoœci" CMC Zawiercie i
"Solidarnoœci" Odlewni ̄ eliwa prowa-
dzi³y kolumnê uczestników zwi¹zko-
wych obchodów 90. rocznicy odzyska-
nia niepodleg³oœci z koœcio³a NMP Kró-
lowej Polski pod pomnik upamiêtnia-

j¹cym poleg³ych w walce o granice
Polski w latach 1914-1920. Delegacje
komisji zak³adowych "S" oraz organi-
zacji spo³ecznych i politycznych z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze,
czcz¹c pamiêæ tych wszystkich, którzy
w walce o woln¹ Polskê z³o¿yli daninê
z w³asnej krwi.

- Odzyskanie przez Polskê niepodle-
g³oœci po 123 latach zaborów by³o mo¿-
liwe dziêki wysi³kowi wielu osób.
Wszyscy oni w imiê niepodleg³oœci,
wolnoœci i sprawiedliwoœci gotowi byli
ponieœæ najwy¿sze wyrzeczenia - przy-
pomnia³a w okolicznoœciowym prze-
mówieniu Danuta Nowicka, przewod-
nicz¹ca "Solidarnoœci" CMC Zawier-
cie (dawnej Huty Zawiercie). - Dzisiaj
nale¿y sobie postawiæ pytanie, czy po-
trafimy broniæ wartoœci, o które oni wal-
czyli i za które ginêli.

W programie artystycznym przygo-
towanym przez m³odzie¿ pod kierun-
kiem Ewy Paluchowskiej, przewod-
nicz¹cej zawierciañskiej "S" Pracowni-
ków Oœwiaty, przypomniano,  ¿e w XX
wieku Polska dwukrotnie odzyskiwa³a
niepodleg³oœæ, a "Solidarnoœæ", kulty-
wuj¹c pamiêæ o bohaterach roku 1918,

odegra³a zasadnicz¹ rolê w bezkr-
wawym odzyskaniu niepodleg³o-
œci w roku 1989.

- Dlatego nie da siê oddzieliæ tra-
dycji niepodleg³oœciowej i solidar-
noœciowej - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" w Zawierciu. - Niepodleg³a Oj-
czyzna jest najlepszym gwarantem
poszanowania godnoœci i praw pra-
cuj¹cych Polaków.

Rocznicowe uroczystoœci zakoñczy-
³o spotkanie przy kawie i ciastkach, pod-
czas którego zarówno mówiono o lek-
cjach niedawnej historii, jak i o ca³ko-
wicie wspó³czesnych problemach wal-
ki o prawa pracownicze.

(zaw)

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

CZES£AWA BANASIUKA,

wieloletniego zas³u¿onego dzia³acza „Solidarnoœci”,
Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „S"
w nieistniej¹cej ju¿ Fabryce Maszyn Budowlanych

w Sosnowcu

Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy
z Biura Terenowego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „S” w Sosnowcu

Jeœli d³ugoletnie umowy na czas okre-
œlony nie naruszaj¹ zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego i prowadz¹ do obsady sta-
nowiska przez ca³y okres trwania umo-
wy s¹dy ich nie podwa¿aj¹.

W Polsce padaj¹ rekordy zawieranych
umów o pracê na czas okreœlony. Pod
tym wzglêdem nasz kraj w Europie mi-
nimalnie wyprzedza jedynie Hiszpania
- wynika z monitoringu Eurostatu. Wo-
bec powszechnoœci tych praktyk Komi-
sja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zapro-
ponowa³a w projekcie Kodeksu pracy
zmianê zmierzaj¹c¹ do ograniczenia za-
siêgu czasowego tej praktyki poprzez
wprowadzenie przepisu stanowi¹cego,
¿e ³¹czny okres zatrudnienia u danego
pracodawcy na podstawie kolejnych
umów o pracê na czas okreœlony nie
mo¿e przekraczaæ trzech lat. Obecnie
obowi¹zuj¹ce przepisy mówi¹ jedynie,
¿e zawarcie trzeciej umowy na czas okre-
œlony jest równoznaczne z zawarciem
umowy na czas nieokreœlony. Prowadzi
do sytuacji, w których kontrakty z pra-
cownikami zawierane s¹ nierzadko na
dziesiêæ i wiêcej lat.

Mimo, ¿e przepis jest dopiero na
wstêpnym etapie przygotowañ, ju¿ bu-
dzi spore emocje. Pracodawcom zale¿y
na mo¿liwoœci (i legalnoœci) zawierania
jak najd³u¿szych kontraktów na czas
okreœlony, bo regulacja w obecnym
kszta³cie jest atrakcyjna ze wzglêdu na
tryb rozwi¹zywania tych umów.

Wypowiedzenie w przypadku takich
umów nie wymaga konsultacji ze zwi¹z-
kiem zawodowym (art. 38 K.p.) ani po-
dania przyczyny (art. 30 par. 4 K.p.).
Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygo-
dnie, niezale¿nie od okresu zatrudnienia
(jeœli strony przewidzia³y mo¿liwoœæ
wczeœniejszego rozwi¹zania umowy).
Dodatkowo, pracodawcy w zasadzie nie
obci¹¿a te¿ ryzyko przywrócenia zwol-
nionego pracownika do pracy, gdy s¹d
uzna wypowiedzenie za niezgodnie z
prawem (art. 50 par. 3 K.p.). (…)

Te wszystkie argumenty powoduj¹, ¿e
dla pracowników umowy na czas okre-
œlony s¹ z kolei nieatrakcyjne. Ten doœæ
powa¿ny konflikt interesów pomiêdzy
pracodawc¹ a pracownikiem prowadzi
do pytania, czy praktyka zawierania wie-
loletnich umów o pracê jest zgodna z pra-
wem.

Próbê odpowiedzi na to pytanie mo¿-
na znaleŸæ w klauzulach spo³eczno-go-
spodarczego przeznaczenia prawa oraz
zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego (art.
8 K.p. i art. 58 K.c. w zwi¹zku z art. 300
K.p.). Zasady te ograniczaj¹ swobodê
wstêpowania i kszta³towania stosunku
pracy zawart¹ w art. 11 K.p., na co zwróci³
uwagê równie¿ S¹d Najwy¿szy w wy-

roku z 7 wrzeœnia 2005 r. (PK 294/04).
W swoim orzeczeniu wskaza³, ¿e: za-
warcie d³ugoterminowej umowy o pra-
cê na czas okreœlony (dziewiêæ lat) z do-
puszczalnoœci¹ jej wczeœniejszego roz-
wi¹zania za dwutygodniowym wypo-
wiedzeniem mo¿e byæ kwalifikowane
jako obejœcie przepisów prawa pracy,
spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia
lub zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Zdaniem SN, w tego typu umowach
mo¿na dopatrywaæ siê zarówno obejœcia
przepisów w umowach o pracê na czas
nieokreœlony, jak i art. 251 par. 1 i 2 K.p.
przewiduj¹cego, ¿e zawarcie trzeciej
kolejnej umowy o pracê na czas okre-
œlony jest równoznaczne z zawarciem
umowy o pracê na czas nieokreœlony.

Równie¿ cytowany wyrok SN nie
usuwa w¹tpliwoœci, w jakich sytuacjach
dopuszczalne jest zawieranie tak d³ugich
umów w przypadku gdy nie przewiduj¹
one wczeœniejszego wypowiedzenia.
Wówczas rzeczywiœcie zapewniaj¹ one
trwa³oœæ zatrudnienia. Sam SN nie stara
siê przekreœlaæ takiej mo¿liwoœci na grun-
cie obowi¹zuj¹cych przepisów. Przyzwa-
la na to, je¿eli d³ugi czas umowy jest uza-
sadniony z perspektywy dwóch kryte-
riów.

Pierwsze z nich to klauzula tzw. spo-
³eczno-gospodarczego przeznaczenia
prawa do zawarcia umowy na czas okre-
œlony na d³ugi okres. Odwo³uje siê ona
do celu, który le¿a³ u podstaw zawarcia
takiej umowy. Celem tym jest koniecz-
noœæ zapewnienia trwa³oœci zatrudnienia
pracowników, tj. uchylenie lub zmniej-
szenie prawdopodobieñstwa wczeœniej-
szego rozwi¹zania umowy. Ma ona za-
stosowanie wtedy, gdy realizacja wielo-
letniego projektu, np. infrastrukturalne-
go, uzasadnia zatrudnienie na d³ugi czas
okreœlony pracowników zatrudnionych
przy jego wykonywaniu.

Podobnie jest w przypadku projektu
badawczego (m.in. badania klinicznego),
gdzie przewidywany czas badania wy-
nosi dziesiêæ lat i uzasadnia zatrudnienie
kieruj¹cego badaniami na tak d³ugi czas
okreœlony. W tym przypadku wiêcej ni¿
istotna jest bowiem kontynuacja pracy
po stronie kieruj¹cego badaniami.

Podsumowuj¹c: zawarcie umów na
czas okreœlony wielu lat uzasadniaj¹ oko-
licznoœci powoduj¹ce koniecznoœæ za-
pewnienia sta³ej obsady stanowisk pra-
cy przez ca³y okres trwania umowy. Cel
ten nie mo¿e jednak przes³aniaæ drugie-
go kryterium, tj. zasad wspó³¿ycia spo-
³ecznego, które nakazuje uwzglêdniaæ
interes pracownika, dla którego (zbyt)
d³uga umowa na czas okreœlony nie jest
korzystna.

5 listopada (Gdañsk). Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" przes³a³o do wszystkich klu-
bów parlamentarnych projekt ustawy
o zmianie ustawy z dnia
23.02.1991 r. o uznaniu za niewa¿-
ne orzeczeñ wydanych wobec osób
represjonowanych za dzia³alnoœæ na
rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego. Na podstawie danych In-
stytutu Pamiêci Narodowej mo¿na
za³o¿yæ, ¿e potencjalnie z projektu
mog³oby skorzystaæ oko³o 30000
osób skazanych oraz 9732 osób in-
ternowanych, przy czym od ww.
liczb nale¿y odj¹æ liczbê osób, któ-
rych sprawy zosta³y ju¿ rozstrzy-
gniête. Projekt "Solidarnoœci" jest do
pobrania ze strony http://www.soli-
darnosc.org.pl/news/2008/lis/
290_08.pdf.

***
8 listopada (£odŸ). Ponowienie oby-
watelskiej inicjatywy ustawodawczej
dotycz¹cej przywrócenia Œwiêta
Trzech Króli jako dnia wolnego od
pracy zapowiedzia³ jej pe³nomocnik,
prezydent £odzi Jerzy Kropiwnic-
ki. Tym razem inicjatorzy chc¹ ze-
braæ pod projektem milion podpisów
poparcia. - Bêdzie to najprawdopo-
dobniej najwiêksza inicjatywa oby-
watelska, jaka w Polsce mia³a miej-
sce - zaznaczy³ Jerzy Kropiwnicki.
Pytany, czy liczy, i¿ tym razem wiêk-
sza liczba podpisów sk³oni niektórych
pos³ów do zag³osowania za tym pro-
jektem, Jerzy Kropiwnicki zaznaczy³
i¿ "wierzy, ¿e Sejm jest instytucj¹ de-
mokratyczn¹ i ¿e pos³owie pamiêtaj¹,
¿e s¹ wybrani przez wyborców oraz
¿e wyra¿ona w sposób jednoznacz-
ny i otwarty wola ze strony miliona
wyborców bêdzie mia³a tam znacze-
nie". Œwiêto Trzech Króli jest najstar-
szym ze œwi¹t chrzeœcijañskich i obec-
nie jako dzieñ wolny od pracy ob-
chodzone jest w dziewiêciu krajach
Unii Europejskiej, m.in. w Niem-
czech, Grecji, Hiszpanii, W³oszech,
Austrii, a tak¿e w Szwecji i Finlandii.
W Polsce do 1960 roku dzieñ Trzech
Króli by³ obchodzony jako œwiêto i
by³ to jednoczeœnie dzieñ wolny od
pracy.

***
9 listopada (Warszawa). - Funkcjo-
nariusze s³u¿b specjalnych PRL, któ-
rzy po 1989 r. zostali pozytywnie
zweryfikowani i przyjêci do Urzê-
du Ochrony Pañstwa dostan¹ wy-
¿sze emerytury ni¿ wynika³o to z
projektu PO, który mia³ obni¿aæ je
po równo wszystkim pracownikom
aparatu bezpieczeñstwa - poinfor-
mowa³ szef klubu tej partii Zbigniew
Chlebowski. - By³by zupe³nie inny
mechanizm naliczania œwiadczeñ
emerytalnych. Projekt zak³ada, ¿e to
jest 0.7 proc. wskaŸnika dla wszyst-
kich funkcjonariuszy, a my chcemy,
¿eby dla pozytywnie zweryfikowa-
nych by³o to 1.3 proc. - powiedzia³
Chlebowski. Obecnie emerytowani
funkcjonariusze tajnych s³u¿b PRL
dostaj¹ wy¿sze œwiadczenia ni¿
zwykli emeryci - nawet do 5 tys z³.
Wed³ug projektu PO zmniejszenie
œwiadczeñ objê³oby funkcjonariuszy
cywilnych i wojskowych s³u¿b spe-
cjalnych od lipca 1944 do lipca 1990
r. Mieœci siê w tym zarówno UB, a
potem SB, oraz Informacja Wojsko-
wa, a potem Wojskowa S³u¿ba We-
wnêtrzna i zarz¹d II Sztabu Gene-
ralnego, jak i s³u¿ba wewnêtrzna jed-
nostek wojskowych MSW, zwiad
Wojsk Ochrony Pogranicza, Akade-
mia Spraw Wewnêtrznych oraz inne
s³u¿by si³ zbrojnych prowadz¹ce
"dzia³ania operacyjno-rozpoznaw-
cze lub dochodzeniowo-œledcze".
Zmiany nie dotyczy³yby Milicji
Obywatelskiej.

S¹dy coraz czêœciej sankcjonuj¹

d³ugie umowy na czas okreœlony
(Gazeta Prawna, S³awomir Paruch, 10 listopada 2008 r.)

Krótko

90...
... rocznicê odzyskania niepodleg³oœci œwiêtowano w ca³ym kraju. Niespoty-

kanym zainteresowaniem cieszy³y siê uroczystoœci w Katowicach. Tradycyj-
nym punktom obchodów - mszy w katowickiej archikatedrze i apelowi pole-
g³ych pod pomnikiem Józefa Pi³sudskiego - towarzyszy³a parada wojskowa
oraz pokaz sprzêtu wojskowego i starych samochodów. Najbardziej wyczeki-
wan¹ atrakcj¹ dla wielu by³ przelot dwóch samolotów F-16, które po raz pierw-
szy pojawi³y siê na œl¹skim niebie. W uroczystoœciach wziê³y udzia³ niespoty-
kane w poprzednich latach t³umy. Uczestnicy obchodów mówili, ¿e organiza-
cja wreszcie odbiega³a od corocznej sztampy. Olbrzymim powodzeniem cie-
szy³o siê te¿ nocne zwiedzanie wybudowanego w miêdzywojniu gmachu Œl¹-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego. Przy budynku ustawi³a siê d³uga kolejka, nie-
którzy czekali na wejœcie kilka godzin.

Liczba tygodnia...

Wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem
poleg³ych w obronie granic sk³adaj¹

zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
PKS Zawiercie
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Kilkuset zwi¹zkowców z naj-
wiêkszych kolejarskich cen-
tral zwi¹zkowych zablokowa-
³o 6 listopada na dwie godzi-
ny ruch poci¹gów w Katowi-
cach. W ten sposób protesto-
wali przeciwko rz¹dowym pla-
nom ograniczenia uprawnieñ
emerytalnych dla kolejarzy i
innych grup zawodowych.

Organizatorem protestu
by³a "Solidarnoœæ", któr¹
wspar³a Federacja Zwi¹z-
ków Zawodowych PKP. -
To pierwszy cud obecnych
rz¹dów. Donald Tusk do-
prowadzi³ do sytuacji, ¿e
zwi¹zki zawodowe zjedno-
czy³y siê, podjê³y wspóln¹
akcjê i s¹ tutaj razem - po-
wiedzia³ przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Kolejarzy
NSZZ "Solidarnoœæ", Hen-
ryk Grymel.

Akcja rozpoczê³a siê na
Placu Andrzeja w Katowi-
cach, sk¹d jej uczestnicy
przemaszerowali pod budy-
nek nastawni g³ównej. Tam
o godzinie 10.00 na dwie
godziny zatrzymany zosta³
ruch poci¹gów.

Katowice nieprzypadko-
wo zosta³y wybrane na miejsce roz-
poczêcia kolejarskich strajków.
Zdaniem zwi¹zkowców, to tutaj od-
bywa siê najwiêkszy ruch na kolei,
tutaj zatrudnionych jest najwiêcej
kolejarzy pracuj¹cych w trudnych
warunkach, a œrednia d³ugoœæ ich
¿ycia jest ni¿sza od œredniej krajo-
wej. -  Nie domagamy siê ¿adnych
przywilejów, a jedynie tego, co nam
siê nale¿y - podkreœla³ podczas pi-

kiety szef Zwi¹zku Zawodowego
Kolejarzy Œl¹skich Jan Lalik.

Protestuj¹cy zwi¹zkowcy nie kry-
li emocji i oburzenia postaw¹ rz¹-
du. Wielokrotnie podkreœlali, ¿e
czuj¹ siê oszukani, a wypowiedzi
liderów przerywali oklaskami,
gwizdami i wyciem syren. Stani-
s³aw Kokot z Prezydium Sekcji
Krajowej Kolejarzy „S” mówi³, ¿e
w negocjacjach na temat emerytur
pomostowych bierze udzia³ od 9 lat,
ale nie spotka³ siê  nigdy z tak aro-
ganckim taktowaniem strony spo-
³ecznej.

Organizatorzy protestu przepro-
sili pasa¿erów PKP za utrudnienia

spowodowane strajkiem. Zaapelo-
wali do nich o wyrozumia³oœæ i pod-
kreœlili, ¿e akcja jest sygna³em
ostrzegawczym dla rz¹du i nie jest
skierowana przeciwko spo³eczeñ-
stwu i spó³kom kolejowym.

- Dzisiaj pokazaliœmy, ¿e jak jest
pe³na determinacja i wszystkie
zwi¹zki zawodowe s¹ razem, to za-
rz¹dy i dyrekcje kolejowe pêkaj¹ jak
bañki mydlane. Bêdê apelowa³ do

zwi¹zkowców z ca³ej Polski, ¿eby
siê nie bali. Czasem boimy siê w³a-
snej si³y. Dzisiaj Œl¹sk pokaza³ ¿e
mo¿na zaprotestowaæ. Niech na-
szym has³em bêd¹ s³owa "Równaj-
cie do Œl¹ska"  - mówi³ Henryk Gry-
mel.

Zwi¹zkowcy zapowiedzieli, ¿e ta
akcja rozpoczê³a strajk krocz¹cy na
kolei. O godzinie 12.00, gdy koñ-
czy³ siê protest w Katowicach sta-

nê³a Bydgoszcz. - Bêdziemy prote-
stowaæ a¿ do skutku - podkreœlili
liderzy zwi¹zkowi, którzy nie wy-
kluczyli nawet strajku generalnego.

Po zakoñczeniu pikiety delegacja
zwi¹zkowców uda³a siê do urzêdu
wojewódzkiego, gdzie na rêce wo-
jewody œl¹skiego Zygmunta
£ukaszczyka przekaza³a petycjê
adresowan¹ do premiera Donalda
Tuska. Zwi¹zkowcy zaprotestowa-
li w niej przeciwko pozbawieniu
znacz¹cej czêœci tej grupy zawodo-
wej prawa do wczeœniejszych eme-
rytur.

Agnieszka Konieczny

"S³oñce Peru, mistrz bajeru", "Popierajmy Tuska czynem, umieraj-
my przed terminem" to tylko niektóre has³a, z którymi 6 listopada przy-
szli przed Sejm i Kancelariê Premiera zwi¹zkowcy. Protest organizo-
wa³ Region Mazowsze NSZZ "S" razem z oœwiatow¹ "S". Uczestni-
czyli w nim równie¿ przedstawiciele OPZZ i ZNP. Manifestacja by³a
kolejnym protestem organizowanym zgodnie z harmonogramem przy-
jêtym przez trzy centrale zwi¹zkowe. 20 listopada kolejn¹ akcjê pod
Sejmem organizowaæ bêdzie "Solidarnoœæ" Œl¹sko-D¹browska. Kolej-
ne protesty przeciwko ustawie o emeryturach pomostowych oraz zmia-
nom w s³u¿bie i zdrowia i oœwiacie zaplanowano na grudzieñ.

Dla kogo wczeœniejsza emerytura:

Pomostówki dla wybranych

ju¿ w Senacie
Sejm przyj¹³ ustawê o emerytu-
rach pomostowych, w kszta³cie
proponowanym przez rz¹d. Do-
kument trafi³ teraz do Senatu.
Zgodnie z jego zapisami prawo
do wczeœniejszych œwiadczeñ
zachowa tylko ok. 250 tys. osób.

Na liœcie "szczêœliwców" zachowu-
j¹cych uprawnienia znalaz³o siê kilka-
dziesi¹t prac w szczególnych warun-
kach oraz o szczególnym charakterze.
Bêd¹ to np. osoby pracuj¹ce przy ura-
bianiu minera³ów skalnych, wykonu-
j¹cy prace murarskie przy pracach hut-
niczych, w kuŸniach, przy roz³adunku
i za³adunku statków, na platformach
wiertniczych, w górnictwie ropy naf-
towej i gazu, w temperaturze poni¿ej
0 stopni Celsjusza, piloci, operatorzy
¿urawi i reaktorów j¹drowych, nauczy-
ciele oœrodków wychowawczych i
schronisk dla nieletnich, personel do-
mów pomocy spo³ecznej, personel
medyczny oddzia³ów psychiatrycz-
nych oraz zespo³ów operacyjnych i
anestezjologii w warunkach ostrego
dy¿uru.

Prawo do wczeœniejszych œwiad-
czeñ straci wiêkszoœæ nauczycieli i
czêœæ kolejarzy. Pos³owie nie zgodzili
siê te¿, by prawo do pomostówek przy-
znaæ dziennikarzom i listonoszom oraz
zespo³om operacyjnym i anestezjolo-
gom pracuj¹cym w innych warunkach
ni¿ ostry dy¿ur.

- O wyborze tych, a nie innych za-
wodów zdecydowa³y wzglêdy poli-
tyczne, a nie medyczne - komentuje
szef Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" Piotr Duda. - Rz¹d tylko symu-
lowa³ negocjacje ze zwi¹zkami. To
by³y suche konsultacje, z których nic
nie wynik³o. No, mo¿e poza tym, ¿e
uwzglêdnione zosta³y niemal wszyst-
kie propozycje pracodawców.

Podczas g³osowania nad ustaw¹
pos³owie przyjêli poprawkê obejmu-
j¹ce pomostówkami górników. Zgod-
nie z tym górnicy bêd¹ mogli wybraæ,
czy ich œwiadczenie ma byæ naliczane
zgodnie z ustaw¹ o emeryturach po-
mostowych czy te¿ zgodnie z zapisa-
mi ustawy o emeryturach i rentach z
FUS. Mog¹ te¿ zdarzyæ siê sytuacje,
¿e dana osoba nie bêdzie spe³nia³a
warunków do uzyskania wczeœniejszej
emerytury z tytu³u pracy w górnictwie
(nie bêdzie posiada³a co najmniej 10
lat czystej pracy górniczej), lecz bê-
dzie mog³a ubiegaæ siê o prawo do
emerytury pomostowej, bo ³¹cznie z
pracami równorzêdnymi z prac¹ gór-
nicz¹ bêdzie posiadaæ 15-letni sta¿ pra-
cy w szczególnych warunkach.

Sejm przyj¹³ jednoczeœnie rozwi¹-
zanie zgodnie z którym osoby, które
rozpoczê³y pracê przed 1 stycznia 1999
r. i co najmniej 15 lat przepracowa³y
w szczególnych warunkach, otrzymaj¹
rekompensaty za utratê prawa do
wczeœniejszej emerytury. - To wirtual-
ne pieni¹dze zamiast mo¿liwoœci za-
gwarantowania odpoczynku po ciê¿-
kiej i uci¹¿liwej pracy - komentuje
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy
NSZZ "Solidarnoœæ". Zwi¹zek bêdzie
siê domaga³ rzetelnej informacji na ten
temat. Nie mo¿na decydowaæ o losie
kilkuset tysiêcy pracuj¹cych w szcze-

Na emeryturê z art. 184 ustawy
emerytalnej bêd¹ mogli przejœæ m.in.
mê¿czyŸni urodzeni po 1948 roku
wykonuj¹cy prace z wykazu A albo
B, jeœli nie osi¹gn¹ obni¿onego wie-
ku emerytalnego do koñca 2008
roku.

Dla osób urodzonych po 1948
roku bardzo istotna jest treœæ art. 184
ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym
przepisem ubezpieczonym urodzo-
nym po 31 grudnia 1948 r. przys³u-
guje wczeœniejsza emerytura po osi¹-
gniêciu wieku emerytalnego przewi-
dzianego:
- w art. 32 ustawy emerytalnej, tj.

w zale¿noœci od rodzaju wykony-
wanej pracy wynosi on od 40 do
55 lat w przypadku kobiet i od 45
do 60 lat w przypadku mê¿czyzn,

- w art. 33 ustawy emerytalnej, tj.
w zale¿noœci od rodzaju wykony-
wanej pracy twórczej lub arty-
stycznej od 40 do 55 lat w przy-
padku kobiet oraz 45 do 60 lat w
przypadku mê¿czyzn,

- w art. 39 ustawy emerytalnej, tj.
w zale¿noœci od wymiaru okre-
sów pracy górniczej (o której
mowa w art. 50c ust. 1) ulega ob-
ni¿eniu o szeœæ miesiêcy za ka¿-

dy rok takiej pracy, nie wiêcej ni¿
o 15 lat,

- w art. 40 ustawy emerytalnej, tj.
w wieku 55 lat w przypadku ko-
biet i 60 lat w przypadku mê¿-
czyzn.

Mo¿liwoœæ przejœcia na emeryturê
na podstawie art. 184 ustawy emery-
talnej nie jest uzale¿niona od ukoñ-
czenia wieku emerytalnego w okre-
œlonym przez przepisy czasie. Eme-
rytura ta przys³uguje, je¿eli wymienie-
ni 1 stycznia 1999 r. (w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy emerytalnej) osi¹gnêli:
- okres zatrudnienia w szczegól-

nych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze gwarantuj¹cy
prawo do emerytury w wieku ni¿-
szym ni¿ 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mê¿czyzn,

- okres sk³adkowy i niesk³adkowy
wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn.

Wczeœniejsza emerytura przys³u-
giwaæ bêdzie pod warunkiem, ¿e wy-
mienione osoby nie przyst¹pi³y do
otwartego funduszu emerytalnego
oraz nast¹pi³o rozwi¹zanie stosunku
pracy - w przypadku ubezpieczone-
go bêd¹cego pracownikiem.

(za gazetaprawna.pl).

gólnych warunkach lub charakterze nie
znaj¹c nawet kwot, jakie te osoby maj¹
otrzymaæ w formie rekompensaty.

Ustawa trafi³a ju¿ do Senatu. Sena-
torowie nie zmieni¹ prawdopodobnie
znacz¹co jej treœci, kluczow¹ bêdzie
wiêc postawa Lecha Kaczyñskiego.
Prezydent miesi¹c temu w Wadowi-
cach podczas Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ "Solidarnoœæ" zapo-
wiedzia³, ¿e ustawê zawetuje. Z kolei
po przyjêciu jej przez Sejm powiedzia³,
¿e "bardzo mocno zastanawia siê" nad
ni¹. Zapytany o ewentualne weto przy-

zna³, ¿e "w Polsce istnieje powa¿ny
problem ludzi, którzy przechodz¹ na
emerytury za wczeœnie". Trzeba przy-
pomnieæ, ¿e Sejm odrzuci³ prezydenc-
ki projekt ustawy przed³u¿aj¹cej o ko-
lejny rok obecnych przepisów regulu-
j¹cych przechodzenie na wczeœniejsz¹
emeryturê. Gdyby wiêc Lech Kaczyñ-
ski zawetowa³ rz¹dow¹ ustawê od
2009 r., a weto to nie zosta³oby potem
odrzucone,  przechodzenie na wcze-
œniejsze emerytury zosta³oby ca³kowi-
cie zablokowane.

oprac. wg

Kolejarze protestowali

w Katowicach

Protest kolejarzy rozpocz¹³ siê
na Placu Andrzeja w Katowicach

Akcja w Katowicach rozpoczê³a strajk krocz¹cy na kolei
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Organizacje zwi¹zkowe nie zgo-
dzi³y siê na zaproponowane
przez zarz¹d General Motors za-
mro¿enie p³ac we wszystkich za-
k³adach koncernu.

W gliwickiej fabryce Opla w dalszym
ci¹gu trwa przerwa produkcyjna wy-
muszona globalnym kryzysem na ryn-
kach finansowych. Najprawdopodob-
niej praca zak³adu nie zostanie wzno-
wiona jeszcze przez kilka dni listopa-
da, a grudniowa przerwa œwi¹teczna
wyd³u¿y siê o szeœæ dni. - Do koñca roku
dni roboczych bêdzie ju¿ niewiele. Ta
sytuacja mo¿e siê jednak zmieniæ, po-
niewa¿ kolejne tygodnie przynosz¹
nowe rozwi¹zania - mówi przewodni-
cz¹cy "S" w Oplu w Gliwicach, S³a-
womir Ciebiera.

Na razie pracownicy gliwickiej fa-
bryki nie odczuwaj¹ skutków przesto-
ju. Czêœæ z nich przebywa na pe³nop³at-
nych urlopach, inni uczestnicz¹ w szko-
leniach lub wykonuj¹ prace zwi¹zane z
usprawnieniem produkcji. - Pracowni-
cy zdaj¹ sobie jednak sprawê, ¿e prze-
rwa produkcyjna nie mo¿e trwaæ zbyt
d³ugo i zaczynaj¹ odczuwaæ niepokój,
tym bardziej, ¿e zarz¹d zaproponowa³
zamro¿enie p³ac we wszystkich zak³a-
dach koncernu - dodaje S³awomir Cie-
biera.

Zwi¹zki zawodowe nie zgodzi³y siê
na szukanie oszczêdnoœci kosztem pra-
cowników. - Koszty pracownicze nie
maj¹ zbyt du¿ego wp³ywu na wynik fi-

nansowy GM. Uwa¿amy, ¿e ogranicze-
nie podwy¿ek nie wp³ynie na poprawê
sytuacji. Nale¿a³oby raczej obni¿yæ
koszty strukturalne - podkreœla prze-
wodnicz¹cy "S".

Jego zdaniem, nadziej¹ dla gliwickiej
fabryki mog³oby byæ rozpoczêcie w
drugiej po³owie przysz³ego roku pro-
dukcji Astry IV.

- Z niepokojem czekamy na infor-
macjê, czy model ten zostanie wprowa-
dzony do produkcji w przysz³ym roku,
bo daje nam mo¿liwoœæ przeczekania
kilku miesiêcy. OpóŸnienie produkcji
o rok - co te¿ siê mo¿e zdarzyæ - bêdzie
dla nas tragiczn¹ wiadomoœci¹ - mówi
Ciebiera.            Agnieszka Konieczny

Aktualna sytuacja General Mo-
tors, spowodowana globalnym kry-
zysem finansowym, by³a najwa¿-
niejszym tematem miêdzynarodo-
wej konferencji organizacji zwi¹z-
kowych dzia³aj¹cych w koncernie.
W listopadzie w Brukseli spotkali siê
przedstawiciele pracowników GM
z zak³adów z ca³ego œwiata m.in. z
Brazylii, Australii i Kanady.

- Podczas dyskusji przedstawicie-
le wszystkich organizacji zwi¹zko-
wych narzekali na stosunki z zarz¹-
dami wiêkszoœci zak³adów koncer-
nu, które delikatnie mówi¹c nazwa-
li surowymi i ch³odnymi - mówi S³a-
womir Ciebiera.

Podpisanie uk³adu zbiorowego to
g³ówny cel „Solidarnoœci” w KZK
GOP. Zwi¹zek dzia³a tam od po-
nad 2 lat.

Wczeœniej jedyn¹ central¹ zwi¹zkow¹
w KZK GOP by³o OPZZ Konfederacja
Pracy. Niektóre dzia³a-
nia tej organizacji nie
podoba³y siê jednak
pracownikom. - Dlate-
go zdecydowaliœmy, ¿e
nadszed³ czas na zawi¹-
zanie nowego zwi¹zku
- mówi przewodnicz¹-
cy "Solidarnoœci" w fir-
mie Tomasz Karp.

Jak mówi przewod-
nicz¹cy, pomys³ za³o¿e-
nia drugiego zwi¹zku
zosta³ przyjêty przez za-
rz¹d ze zdziwieniem. -
Mo¿e dlatego nasze re-
lacje z prezesem przez
ca³y czas s¹ poprawne,
ale raczej ch³odne. Na
pewno nas nie fawory-
zuje, mimo ¿e jesteœmy
najwiêksz¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w
KZK GOP.

Zwi¹zkowcy dostali pomieszczenie
do dzia³alnoœci, ale o jego wyposa¿enie
musieli zadbaæ sami. Wiêkszoœæ niezbêd-
nych mebli przynieœli z domu. Biurka
przekaza³ Zarz¹d Regionu.

- Pocz¹tki dzia³alnoœci by³y bardzo
trudne. Najbardziej pomog³y mi szkole-
nia zwi¹zkowe i bezpoœrednie kontakty
z pracownikami ZR. Du¿o nauczy³em
siê te¿ dziêki rozmowom z Robertem
Odyjasem zajmuj¹cym siê pozyskiwa-
niem nowych cz³onków "S". Cieszê siê,
¿e jako komisja nale¿ymy do katowic-
kiego Biura Terenowego - opowiada To-
masz Karp.

KZK GOP zatrudnia oko³o 180 osób.
Wiêkszoœæ problemów, z którymi siê bo-
rykaj¹, dotyczy pracowników samorz¹-
dowych. - Zarz¹d spó³ki tworz¹ prezy-
denci miast i gmin, wiêc bli¿ej nam do
pracowników samorz¹dowych ni¿
przedsiêbiorstwa komunikacyjnego.
Dlatego zdecydowaliœmy o przynale¿-
noœci do Krajowej Sekcji Pracowników
Rz¹dowych i Samorz¹dowych NSZZ
"S" - wyjaœnia przewodnicz¹cy.

Najwiêksz¹ bol¹czk¹ w KZK GOP
s¹ zarobki. - Nie s¹ wysokie, a stawia siê
nam du¿e wymagania - mówi Tomasz
Karp. Ostatnia kontrola przeprowadzo-
na przez Regionaln¹ Izbê Obrachun-
kow¹ wykaza³a, ¿e niektórzy pracowni-
cy powinni uzupe³niæ wykszta³cenie. -
Zaraz po tej kontroli wiele osób musia³o
rozpocz¹æ naukê. Nie by³o mo¿liwoœci,
¿eby ten obowi¹zek od³o¿yæ o rok, a nie
wszyscy byli do niego przygotowani,
choæby ze wzglêdów finansowych - pod-
kreœla przewodnicz¹cy i przyznaje, ¿e
pracodawca zobowi¹za³ siê, ¿e pomo¿e
osobom, które rozpoczê³y naukê. Czêœæ
pracowników otrzyma³a dofinansowa-
nie do czesnego, pozostali premiê.

Jego zdaniem, jeszcze nie wszyscy
pracownicy KZK GOP s¹ przekonani
do "Solidarnoœci, chocia¿ od jej powsta-
nia wiele siê w firmie zmieni³o. - Od tego
czasu respektowane s¹ prawa pracow-
nicze. Mimo oporów ze strony zarz¹du
uda³o nam siê utworzyæ Radê Pracow-

ników. Zmieni³o siê te¿ podejœcie praco-
dawcy do problemów pracowniczych -
mówi Tomasz Karp. - Anga¿ujemy siê
te¿ w pomoc indywidualnym osobom.

Jego zdaniem, w nadchodz¹cym roku
najwa¿niejsze bêdzie aktywowanie Rady
Pracowników, rozpoczêcie negocjacji

p³acowych i doprowadzenie do podpi-
sania Zak³adowego Uk³adu Zbiorowe-
go Pracy, nad którym ju¿ rozpoczêli pra-
cê. - Wzorujemy siê na uk³adzie funk-
cjonuj¹cym w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach - dodaje Tomasz
Karp.                  Agnieszka Konieczny

Na apel „Solidarnoœci” Szpi-
tala Specjalistycznego w D¹-
browie Górniczej zwi¹zki za-
wodowe rozpoczê³y wspólne
dzia³ania na rzecz poprawy
warunków pracy i p³acy pra-
cowników. Projekt porozu-
mienia z pracodawc¹ zosta³
ju¿ zaakceptowany przez
Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy i
Zwi¹zek Zawodowy Pielê-
gniarek i Po³o¿nych.

Od kilku miesiêcy "S" pozostaje
w sporze zbiorowym z praco-
dawc¹. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê
20-procentowych podwy¿ek p³ac
dla wszystkich pracowników pla-
cówki, wprowadzenia minimal-
nych norm zatrudnienia dla pielê-
gniarek i po³o¿nych oraz zagwa-
rantowania zatrudnionym pakie-
tów gwarancji pracowniczych na
wypadek przekszta³cenia szpitala
w spó³kê prawa handlowego. Po-
dobne ¿¹dania do dyrekcji wysu-
wa³y równie¿ ZZL i ZZPiP. Teraz
te trzy zwi¹zki zawodowe posta-
nowi³y utworzyæ wspóln¹ repre-
zentacjê.

W tym roku tylko lekarze z d¹-
browskiego szpitala otrzymali zna-
cz¹ce podwy¿ki wynagrodzeñ, na-
tomiast dla pozosta³ych grup zawo-
dowych pracodawca nie ma ¿ad-
nych rozwi¹zañ p³acowych. W
wyniku wprowadzenia przez dy-
rekcjê nowych zasad czasu pracy,

likwiduj¹cych dni wolne od pracy
w soboty, w ci¹gu miesi¹ca p³ace
pielêgniarek i po³o¿nych spad³y od
100 do 200 z³ miesiêcznie

Zdaniem przewodnicz¹cej zak³a-
dowej "S" dyrekcja gra na zw³okê,
prowadz¹c ze stron¹ zwi¹zkow¹
wy³¹cznie pozorowany dialog. -
Niedawno dyrektor za trudn¹ sytu-
acjê w szpitalu oskar¿y³ "S", a na-
stêpnie inne zwi¹zki zawodowe -
informuje El¿bieta ¯uchowicz. -

W naszej ocenie wynika ona ze z³e-
go zarz¹dzania. Rozmowy z praco-
dawc¹ s¹ niezwykle ciê¿kie, nasze
argumenty go nie przekonuj¹.

"Solidarnoœæ" ju¿ zaczê³a zabie-
gaæ o spotkanie z prezydentem
miasta. Zwi¹zkowcy chc¹ uzyskaæ
informacje na temat planów orga-
nu za³o¿ycielskiego dotycz¹cych
szpitala oraz poznaæ strategiê pla-
cówki na 2009 r.

Beata Gajdziszewska

Zwi¹zki zjednoczy³y si³y

Regionalny Sekretariat Ochro-
ny Zdrowia protestuje przeciw-
ko planom komercjalizacji sys-
temu ochrony zdrowia. W przy-
jêtym stanowisku zwi¹zkowcy
z „Solidarnoœci” wzywaj¹ rz¹-
dz¹cych do zrezygnowania z
prowadzenia szkodliwych
spo³ecznie projektów ustaw
zdrowotnych.

Przypomnijmy: przyjête przez
Sejm ustawy zak³adaj¹ m.in. obliga-
toryjne przekszta³canie zak³adów

opieki zdrowotnej w spó³ki prawa
handlowego i przekazanie samorz¹-
dom ca³oœci ich kapita³u. Przekszta³-
canie zoz-ów odbywaæ siê bêdzie bez
pakietów socjalnych dla pracowni-
ków.

W ocenie zwi¹zkowców z RSOZ,
planowana komercjalizacja sprowa-
dza siê wy³¹cznie do urynkowienia
tak wa¿nej dziedziny ¿ycia spo³ecz-
nego i ca³kowicie ignoruje interesy
pacjentów oraz pracowników ochro-
ny zdrowia. - Ustawy traktuj¹ per-
sonel medyczny, jak dodatek do bu-
dynków i sprzêtu. Pracownicy oka-
zuj¹ siê byæ balastem. Tymczasem
wszelkie przekszta³cenia w³asno-
œciowe publicznych placówek ochro-
ny zdrowia powinny bezwzglêdnie
zapewniaæ ich pracownikom mo¿li-
woœæ przechodzenia do nowych pod-
miotów na podstawie art. 23 KP. Tyl-

ko zachowanie tej zasady zapewni
pracownikom minimum stabilizacji
zatrudnienia, bez którego trudno so-
bie wyobraziæ sprawne dzia³anie sys-
temu ochrony zdrowia - g³osi treœæ
stanowiska.

Zwi¹zkowcy z RSOZ domagaj¹
siê, aby wszelkie przekszta³cenia
w³asnoœciowe publicznych placó-
wek ochrony zdrowia by³y obliga-
toryjnie zwi¹zane z obowi¹zkiem za-
wierania paktów socjalnych pomiê-
dzy zwi¹zkami zawodowymi a no-
wym w³aœcicielem lub organem za-

³o¿ycielskim. Takie roz-
wi¹zanie zagwarantuje
poszanowanie interesów
pracowników w okresie
transformacji oraz bêdzie
chroniæ za³ogi placówek
medycznych przed zaku-
sami masowej redukcji
miejsc pracy i mniej do-
chodowych oddzia³ów
lub poradni. W doku-
mencie zosta³o równie¿
podkreœlone, ¿e nie ma
zgody RSOZ, by prze-
kszta³cone w spó³ki pla-
cówki generowa³y do-
datni wynik finansowy
kosztem pacjentów.

Przygotowane przez
rz¹d ustawy medyczne
pozbawiaj¹ pracowni-
ków komercjalizowa-
nych placówek prawa do
akcji pracowniczych,
dlatego zwi¹zkowcy w

stanowisku przypomnieli rz¹dz¹cym
, ¿e pakiety akcji pracowniczych,
wynosz¹ce 15 proc. kapita³u zak³a-
dowego, zagwarantowane by³y dla
za³óg prywatyzowanych przedsiê-
biorstw. - Czy¿by autorzy pakietu
ustaw zdrowotnych uznali, ¿e pra-
cownicy ochrony zdrowia nie mieli
wp³ywu na wzrost wartoœci swoich
zak³adów pracy? A mo¿e nie pamiê-
taj¹ - lub nie chc¹ pamiêtaæ - ¿e naj-
wiêkszym kapita³em ka¿dego szpi-
tala czy te¿ przychodni jest personel
medyczny, jego wiedza i doœwiad-
czenie. My o tym pamiêtamy i dla-
tego stanowczo domagamy siê za-
gwarantowania 15-procentowych
pakietów akcji pracowniczych przy
komercjalizacji placówek ochrony
zdrowia - pisz¹ w stanowisku zwi¹z-
kowcy RSOZ.

Beata Gajdziszewska

Nie ma zgody

na tak¹ prywatyzacjê

- Przyjête przez Sejm ustawy
traktuj¹ personel medyczny,

jak dodatek do budynków i sprzêtu
- uwa¿a przewodnicz¹ca RSOZ

Halina Cierpia³

„Solidarnoœæ”

w KZK GOP

Opel dalej stoi

Tomasz Karp od ponad dwóch lat
jest przewodnicz¹cego „Solidarnoœci”

 w KZK GOP



W REGIONIE 5Nr 46 (681) • 13 listopada 2008 r.

Utrzymanie wydobycia wêgla i
ponowna próba pozyskania in-
westora strategicznego - to naj-
bardziej prawdopodobny wa-
riant dla kopalni „Silesia”. - Ta-
kie ustalenia to sukces strony
spo³ecznej - ciesz¹ siê zwi¹z-
kowcy z „Solidarnoœci”.

Przypomnijmy: plany sprzeda¿y
kopalni za 250 mln z³ szkockiemu in-
westorowi Gibson Group zakoñczy-
³y siê w czerwcu niepowodzeniem.
Sta³o siê tak, bo inwestor m.in. nie za-
rejestrowa³ oddzia³u swojej firmy w
Polsce, nie otrzyma³ koncesji na wy-
dobywanie wêgla i w rezultacie Mi-

nisterstwo Gospodarki nie mog³o
wyraziæ zgody na tê transakcjê.

Zwolennikiem sprzeda¿y kopalni
Szkotom by³a zak³adowa "Solidar-
noœæ". W referendum za³oga jedno-
myœlnie popar³a ten projekt, poniewa¿
sprzeda¿ "Silesii" by³a jedyn¹ alter-
natyw¹ dla zatopienia zak³adu. Ko-
palnia, posiadaj¹ca drugie pod wzglê-
dem wielkoœci z³o¿a wêgla kamien-
nego w Polsce, sta³a siê nierentowna,
poniewa¿ Kompanii Wêglowej nie
by³o staæ na powa¿ne inwestycje w
tym zak³adzie. Tymczasem Gibson

Group nie tylko planowa³ inwestycje,
ale oferowa³ korzystny dla za³ogi ko-
palni pakiet socjalny, w którym m.in.
gwarantowa³ utrzymanie miejsc pra-
cy.

Gdy transakcja zosta³a uniewa¿nio-
na, zarz¹d Kompanii powróci³ do po-
mys³u uspienia "Silesii". Tym samym
zagro¿one zosta³y miejsca pracy bli-
sko tysi¹ca pracowników. Pod presj¹
spo³eczn¹ wicepremier Waldemar
Pawlak i kierownictwo Kompanii
Wêglowej powo³ali jednak specjalny
zespó³ ponownie badaj¹cy mo¿liwoœæ
sprzeda¿y kopalni. - Pomog³a nam
koniunktura na wêgiel na œwiatowych
rynkach i niedobór tego surowca na

rynku polskim. Raz jesz-
cze pochylono siê nad
"Silesi¹" - przyznaje prze-
wodnicz¹cy zak³adowej
"S" Dariusz Dudek.

Prace zespo³u rozpo-
czê³y siê w po³owie lip-
ca. We wrzeœniu w³¹czy-
li siê w nie zwi¹zkowcy.
Uda³o im siê przekonaæ
zarz¹d do w³asnego sta-
nowiska negocjacyjnego
w przypadku ewentualnej

sprzeda¿y kopalni.  - Nasze za³o¿e-
nia zdecydowanie ró¿ni³y siê od
przedstawionych przez Kompaniê.
Przyjêliœmy inne, bardziej realne
wskaŸniki, do których przekonaliœmy
zespó³. O samej formule ewentualnej
sprzeda¿y kopalni zdecyduje zarz¹d
Kompanii Wêglowej - informuje Da-
riusz Dudek. - Mamy ogromn¹ na-
dziejê, ¿e ta transakcja w koñcu zo-
stanie zrealizowana. Dziêki niej "Si-
lesia" zostanie doinwestowana i bê-
dzie funkcjonowa³a przez d³ugie lata.

Beata Gajdziszewska

Rodzina i przyjaciele z „Soli-
darnoœci” uczcili pamiêæ W³ad-
ka Molêckiego w pierwsz¹
rocznicê jego œmierci.

Msza w intencji wiceprzewodni-
cz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej "So-

lidarnoœci" odprawiona zosta³a w
Sanktuarium Bo¿ych B³ogos³a-
wieñstw w Leœniowie. W³adys³aw
Molêcki by³ wielkim przyjacielem

tego miejsca i które wspomaga³
jeszcze jako szef "Solidarnoœci" w
Hucie Katowice. Przypomina³ o
tym szef Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" Piotr Duda podczas
spotkania cz³onków Zarz¹du Re-
gionu z rodzin¹ W³adka i przeorem

Sanktuarium Zbigniewem Pta-
kiem. -  W³adek kiedyœ mnie tu
przywióz³, marzy³ by ca³y zarz¹d
móg³ siê tu spotkaæ. Dziœ pewnie

W pi¹tek 14 listopada w Rudzie
Œl¹skiej obradowaæ bêdzie
Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ".

WZD to najwy¿sza w³adza Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci". Do jego
kompetencji nale¿y miêdzy innymi
uchwalanie programu dzia³alnoœci
zwi¹zku, podejmowanie uchwa³ wi¹-
¿¹cych dla wszelkich struktur zwi¹z-
ku dzia³aj¹cych w regionie oraz wy-
bór przewodnicz¹cego i cz³onków
Zarz¹du Regionu. Obecny Zarz¹d jest
w po³owie kadencji, wiêc w pi¹tek od-
bêd¹ siê tylko wybory uzupe³niaj¹ce
na jedno wakuj¹ce miejsce w zarz¹-
dzie. Wybranych zostanie te¿ dwóch
nowych delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów.

Podczas obrad delegaci zapoznaj¹
siê z informacj¹ z dzia³alnoœci Zarz¹-
du Regionu za ostatni rok oraz infor-
macj¹ komisji rewizyjnej. G³osowa-
ne bêd¹ uchwa³y i apele, m. in. doty-

cz¹ce ustawowych zmian w s³u¿bie
zdrowia i emerytur pomostowych.
Tzw. pomostówki i dzia³ania prote-
stacyjne zwi¹zku bêd¹ prawdopodob-
nie g³ównym tematem dyskusji pod-
czas WZD. - Nie mo¿e byæ inaczej.
Wielu z naszych cz³onków spodzie-
wa³o siê, ¿e po dojœciu PO do w³adzy
sytuacja pracowników pogorszy siê.
Nie spodziewali siê jednak, ¿e a¿ tak.
Dialog ze stron¹ spo³eczn¹ nie istnie-
je - podkreœla szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" Piotr Duda.

Obrady Walnego Zebrania Delega-
tów odbêd¹ siê w hali MOSiR-u w
Rudzie Œl¹skiej - Halembie (ul. K³od-
nicka, pocz¹tek o godz. 10.30). Ob-
rady poprzedzi msza œw. w koœciele
pw. Matki Boskiej Ró¿añcowej (Ron-
do Solidarnoœci, godz. 9.00). Po mszy
delegacja zwi¹zkowców z³o¿y pod
kopalni¹ Halemba kwiaty pod tablic¹
z nazwiskami 23 ofiar katastrofy gór-
niczej z listopada 2006 roku.

Wojciech Gumu³ka

Cieñ pomostówek

nad WZD
Spe³nione marzenie

W³adka Molêckiego
nas obserwuje i cieszy siê - mówi³
szef Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci".

Do tego marzenia W³adka Mo-
lêckiego nawi¹za³ te¿ w homilii ks.
pra³at Stanis³aw Pucha³a, kapelan
Œl¹sko-D¹browskiej "S". - Dlacze-
go mu tak na tym zale¿a³o? Pew-
nie dlatego, ¿e rozumia³, ¿e wœród
naszej codziennej gonitwy potrzeb-
na jest taka chwila zatrzymania, by
pomyœleæ i by pewne sprawy ob-
j¹æ modlitw¹. By pomys³y by³y
m¹drzejsze, a ich realizacja sku-
teczniejsza.

Podczas wizyty w Sanktuarium
cz³onkowie "Solidarnoœci" mogli
zapoznaæ siê z niezwyk³¹ histori¹
tego miejsca. Równie¿ t¹ naj-
nowsz¹, zwi¹zan¹ z powstaniem
s³ynnego Oratorium Maryjnego
"Siedem Pieœni Maryi" (piszemy o
tym poni¿ej).

Rocznicowe spotkanie zakoñ-
czy³o siê na cmentarzu w ̄ arkach.
Na grobie W³adka Molêckiego z³o-
¿ono dziesi¹tki wi¹zanek kwiatów,
zap³onê³y znicze. Pamiêæ wice-
przewodnicz¹cego uczci³y dzie-
si¹tki pocztów sztandarowych.

Wojciech Gumu³ka

Rodzina i przyjaciele z „Solidarnoœci” uczcili pamiêæ
W³adka Molêckiego w pierwsz¹ rocznicê jego œmierci

Wracaliœmy po koncercie do
Krakowa. By³a jesieñ 2006 roku,
wieczór. Zadzwoni³ telefon. Za-
konnik nazywa siê Zbigniew
Ptak, jest przeorem Paulinów w
Leœniowie i musi siê koniecznie
ze mn¹ spotkaæ w sprawie naj-
wy¿szej wagi. Nie mia³em czasu,
nie mog³em siê umówiæ. Minêli-
œmy Czêstochowê. To tylko szes-
naœcie kilometrów od Leœniowa,
a tam czekaj¹ z kolacj¹. Pojecha-
liœmy. Sprawa najwy¿szej wagi to
napisanie oratorium dla Matki
Boskiej Leœniowskiej. Najbli¿sze
trzy lata mam zajête. Wystawie-
nie oratorium to rok pracy i gi-
gantyczne pieni¹dze. Wiêc nieste-
ty, nie. Dostaliœmy jeszcze wody
ze œwiêtego Ÿróde³ka i do domu.
Przemi³y ojciec Zbyszek, ale ta
mrzonka nie mo¿e siê zrealizo-
waæ.

- Kto wie, kto wie... - powie-
dzia³ na po¿egnanie.

Jad¹c taksówk¹ na bal sylwe-
strowy w ostatnim dniu 2006 roku
zadzwoni³em do mojego przyja-
ciela, aby z³o¿yæ ¿yczenia nowo-
roczne. Na pytanie, gdzie siê
bawi¹, Grzesiek odpowiedzia³, ¿e
siedzi na korytarzu w klinice na
Kopernika, a jego syn, Marek w
stanie krytycznym le¿y za œcian¹,
na intensywnej terapii. Us³ysza-
³em s³owo SEPSA. Kilka dni
wczeœniej ktoœ powiedzia³, ¿e
sepsa to jakby wspó³czesna d¿u-
ma. Lekarze powiedzieli Grzeœ-

kowi, ¿e jedno, co mo¿e zrobiæ, to
siê modliæ. Grzesiek nie umia³ siê
modliæ. Organizm syna odrzuca³

wszelkie znane sposoby ratunku.
Grzesiek nie móg³ dalej mówiæ,
roz³¹czy³ siê. Osiemnastoletni Ma-
rek pod¹¿a³ drog¹, któr¹ rok wcze-
œniej odesz³a na zawsze jego mat-
ka.

Przypomnia³ mi siê Leœniów i
ojciec przeor Zbyszek Ptak. Za-
dzwoni³em… Nie tyle prosi³em, co
domaga³em siê pomocy. Lekarze
powiedzieli, ¿e jedynie modlitwa...
Ojciec Zbigniew powiedzia³, ¿e ju¿
zaczynaj¹ siê modliæ do Matki Bo-
¿ej Leœniowskiej, a o pó³nocy za-
cznie siê msza œw. w intencji Mar-
ka.

Jak dowiedzia³em siê rano, o
dwudziestej czwartej dziesiêæ, or-

Otar³em siê o cud za spraw¹ Matki Bo¿ej

Leœniowskiej Patronki Rodzin

ganizm Marka zareagowa³ na roz-
paczliwe wysi³ki lekarzy, ale na-
dal nie dawali ¿adnej nadziei. Co-

dziennie zdawa³em ojcu Zbignie-
wowi relacjê ze szpitala. Mówi³ -
bêdzie dobrze. Proszê wierzyæ i
modliæ siê tak, jak my. Nie potra-
fiê inaczej nazwaæ tego, co siê sta-
³o... Sta³ siê cud. Po tygodniu Ma-
rek wsta³ z ³ó¿ka. Po dwóch ty-
godniach wyszed³ ze szpitala bez
jakichkolwiek komplikacji, któ-
re zazwyczaj wystêpuj¹ po sep-
sie.

Ju¿ tej pierwszej, sylwestrowej
nocy zawar³em z samym sob¹
pakt... Jeœli Marek wyzdrowieje,
napiszê w podziêce dla Matki Bo-
¿ej Leœniowskiej Patronki Rodzin
oratorium. Napisa³em.

Zbigniew Ksi¹¿ek

Sanktuarium w Leœniowie
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Bêdzie inwestor

dla „Silesii”?

Kopalnia czeka na inwestora
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Centrum Etyki Biznesu - to
portal, który mo¿na poleciæ
nie tylko zwi¹zkowcom, ale i
pracodawcom.

Centrum Etyki Biznesu za³o¿o-
ne zosta³o w paŸdzierniku 1999 r.

przez Wy¿sz¹ Szko³ê Przedsiêbior-
czoœci i Zarz¹dzania im. Leona
KoŸmiñskiego w Warszawie i In-
stytut Filozofii i Socjologii Pol-
skiej Akademii Nauk. Na jego stro-
nie internetowej (www.cebi.pl)
mo¿na znaleŸæ wiele ciekawych

Zaproszenie

na akcjê krwiodawstwa
Zak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ "Solidarnoœæ" w Po³u-

dniowym Koncernie Wêglowym S.A. Zak³ad Górniczy "Sobieski"
zaprasza wszystkich zwi¹zkowców "S" do udzia³u w akcji honoro-
wego krwiodawstwa.

Zbiórka krwi zorganizowana zostanie 21 listopada (w pi¹tek) na
parkingu przy szybie "Pi³sudski" w Jaworznie.

tekstów i analiz poœwiêconych
miejscu etyki we wspó³czesnym
biznesie. Artyku³y te mog¹ staæ siê
uzupe³nieniem szkoleñ poœwiêco-
nych spo³ecznej odpowiedzialno-
œci biznesu organizowanych przez
Œl¹sko-D¹browsk¹ "Solidarnoœæ".

Na stronie znajduj¹ siê te¿ infor-
macje o prowadzonych przez cen-
trum badaniach, przygotowywa-
nych konferencjach i najnowszych
publikacjach z dziedziny etyki i
dzia³alnoœci gospodarczej.

(ak)

Warto tu zajrzeæ

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
Politechniki Œl¹skiej ciesz¹
siê z wniosku sejmowej Ko-
misji Edukacji i Nauki w spra-
wie znacznego zwiêkszenia
wydatków w bud¿ecie na
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹
szkó³ wy¿szych. Pieni¹dze
by³yby przeznaczone na pod-
wy¿ki dla pracowników na-
ukowych.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e
zgodnie za³o¿eniami rz¹du wzrost
finansowania nauki i szkolnictwa

wy¿szego mia³ wynosiæ 0,158 PKB
rocznie. Mimo znacz¹cego wzro-
stu nak³adów na naukê w  2009 r.
do osi¹gniêcia tego wskaŸnika bê-
dzie brakowaæ 1,2 mld z³.

W stanowisku wystosowanym
do prezydenta RP, premiera oraz
parlamentarzystów, "Solidarnoœæ"
Politechniki Œl¹skiej zwraca uwa-
gê na szkodliwe dla pañstwa kon-
sekwencje dalszego niedoinwesto-
wania szkolnictwa wy¿szego i do-
maga siê przeznaczenia na syste-
mow¹ podwy¿kê p³ac dla pracow-
ników brakuj¹cej kwoty 1,2 mld z³.

Szkolnictwo wy¿sze

wci¹¿ niedoinwestowane
- Od 2005 r. szkolnictwo wy¿sze

nie by³o objête takimi podwy¿ka-
mi, mimo rosn¹cych kosztów utrzy-
mania i znacznego wzrostu p³ac w
gospodarce. A przecie¿ za³o¿enia
rz¹du dotycz¹ce wprowadzenia piê-
cioletniego okresu zwiêkszenia
œrodków na realizacjê zadañ uczel-
ni i placówek naukowych wskazy-
wa³y, ¿e rz¹d powinien mieæ œwia-
domoœæ roli nauki i szkolnictwa
wy¿szego w rozwoju kraju  - mówi
przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Tadeusz Giza.

Beata Gajdziszewska

Na stronie internetowej www.cebi.pl mo¿na znaleŸæ wiele
ciekawych tekstów i przemyœleñ poœwiêconych miejscu

etyki we wspó³czesnym biznesie.
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Zaproszenie na

Pielgrzymkê Górników
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”
zaprasza na XVIII Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Górników
na Jasn¹ Górê, która odbêdzie siê 23 listopada.

Program pielgrzymki:
9.15 - 9.45 - Zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztanda-

rowych przy Koœciele Œw. Barbary obok Jasnej Góry,
9.45 - 10.00 - Powitanie pielgrzymów przez Proboszcza-Przeora Para-

fii Œw. Barbary, ojca Andrzeja Kustera,
10.00 - 10.25 - Przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztan-

darowymi z koœcio³a Œw. Barbary do Bazyliki na Jasnej
Górze,

10.25 - 10.40 - Z³o¿enie kwiatów przez delegacje górników przy Pomni-
ku Prymasa Tysi¹clecia,

11.00 - 12.30 - Msza Œw. w Bazylice Jasnogórskiej koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. bp. Józefa Zawitkowskiego oraz ka-
p³anów: kapelana SGiE NSZZ "S" ks. pra³ata Bernarda
Czerneckiego, ojca Jana Zinówki, ks. kanonika Macie-
ja Weso³owskiego oraz ks. Grzegorza Dymka,

12.50 - 14.00 - Droga Krzy¿owa,
14.00 - 14.20 - Zawierzenie Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Naj-

œwiêtszej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Zakoñczy³y siê prace nad
zmianami w zak³adowym
uk³adzie zbiorowym pracy w
Air Products w Siewierzu.

Po ciê¿kich negocjacjach stro-
na zwi¹zkowa zdo³a³a utrzymaæ
wszystkie korzystne dla pracow-
ników zapisy. Nadal zatem obo-
wi¹zywaæ bêdzie miesiêczny
okres rozliczeniowy (dyrekcja za-
mierza³a wprowadziæ trzymie-
siêczny dla pracowników zmiano-
wych) oraz limit 300 nadgodzin
rocznie (pracodawca chcia³ 416
godzin, czyli dopuszczalnego
przez prawo maksimum). Zatrud-
nieni otrzymywaæ bêd¹ nagrody

jubileuszowe i nagrody roczne, a
coroczne podwy¿ki utrzymaj¹ re-
gulaminowy charakter. W³adze
spó³ki planowa³y, aby 20 proc.
podwy¿ki by³o uznaniowo przy-
znawanych przez prze³o¿onych.

- Utrzymano równie¿ zasadê, ¿e
wysokoœæ corocznych podwy¿ek
bêdzie negocjowana ze zwi¹zka-
mi zawodowymi - mówi Adam
Myrta, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Air Products. - Uzgodnio-
no ju¿, ¿e w przysz³ym roku wy-
nagrodzenia wzrosn¹ o 8 proc.

Wczeœniej - pod koniec listopa-
da - ca³a za³oga dostanie natomiast
7-procentow¹ nagrodê roczn¹, bê-
d¹c¹ cennym uzupe³nieniem ro-

dzinnych bud¿etów przed œwi¹-
teczno-noworocznymi wydatka-
mi.

- Negocjacje w Air Products po-
kaza³y, ¿e mo¿liwe jest osi¹gniê-
cie kompromisu, gwarantuj¹cego
obronê interesów pracowników i
zapewniaj¹cego konkurencyjnoœæ
firmie - dodaje Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawier-
ciu. - Konieczne jest jednak do
tego poszanowanie dialogu spo-
³ecznego oraz wola porozumienia.

Znowelizowany uk³ad ma zo-
staæ podpisany w najbli¿szych
dniach.

(zaw)

Skutecznie negocjowali

uk³ad zbiorowy
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- Mija 5 lat od powstania Solda-

ru. Gdy w 2003 roku zostawa³eœ

prezesem spó³ki, pewnie mia³eœ

wiele obaw, bo przecie¿ nigdy

wczeœniej nie pe³ni³eœ tak odpo-

wiedzialnej funkcji…

Rzeczywiœcie, mia³em powa¿ne
obawy, tym bardziej, ¿e spó³ka do-
piero rozpoczyna³a dzia³alnoœæ, na-
tomiast ja nie mia³em jeszcze do-
œwiadczenia w zarz¹dzaniu. By³em
œwie¿o upieczonym absolwentem
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Mar-
ketingowego i Jêzyków Obcych w
Katowicach. I te obawy towarzysz¹
mi ca³y czas. Uwa¿am, ¿e nie mo¿-
na osi¹œæ na laurach i byæ zbyt pew-
nym siebie. Ci¹g³a mobilizacja jest
potrzebna, podobnie jak trema u ak-
torów. Cieszê siê, ¿e Soldar ma
wokó³ siebie du¿o ¿yczliwych osób,
na których pomoc zawsze mo¿na li-
czyæ.
- Jak kieruje siê spó³k¹ prowa-

dz¹c¹ tak szerok¹ dzia³alnoœæ?

Ca³y czas siê uczê czegoœ nowego, a
efekty mojej pracy mo¿na oceniaæ
wy³¹cznie na podstawie efektywno-
œci spó³ki. Jedno jest pewne - gdyby
Soldar przynosi³ straty, to ju¿ dawno
zakoñczy³by swój ¿ywot. Atutem na-
szej dzia³alnoœci jest fakt, ¿e pieni¹-
dze za wykonywane przez nas us³ugi
pozostaj¹ w kasie Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci". Firmom ze-
wnêtrznym trzeba by³oby p³aciæ za
remontowanie naszej siedziby. Na
pocz¹tku spó³ka zatrudnia³a kilka
osób, teraz jest ich kilkanaœcie.
Zw³aszcza, gdy mamy ogrom pracy,
to wydaje mi siê, ¿e jest nas za ma³o.
Zakres naszej dzia³alnoœci jest fak-
tycznie szeroki. Zajmujemy siê m. in.
reklam¹, sprz¹taniem, remontami i
konserwacjami budynku Zarz¹du
Regionu oraz pomieszczeñ Biur Te-
renowych, pracami wykoñczeniowy-
mi dla klientów z zewn¹trz, sprzeda¿¹
gad¿etów zwi¹zkowych. Cieszy, ¿e
klienci s¹ zadowoleni z naszych us³ug
i polecaj¹ nas swoim znajomym.
- Jakie wyzwania stoj¹ przed Sol-

darem w przysz³oœci?

Na pewno zaanga¿ujemy siê w roz-
budowê siedziby Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". Gdy ju¿ budynek uro-
œnie o jedno piêtro, to my wykonamy
wszystkie prace wykoñczeniowe.
- Wojtek, bêdê szczera. Nie masz

wygl¹du prezesa, nie nosisz gar-

niturów, krawatów. Najczêœciej

spotykam Ciê w roboczym kom-

binezonie... Czy taki strój przy-

stoi szefowi spó³ki?

Jak jest robota, to wszyscy zakasuje-
my rêkawy. Czujê siê jednym z pra-
cowników Soldaru, wiêc pracujê ra-

Z Wojciechem Witomskim, prezesem spó³ki Soldar rozmawia

Beata Gajdziszewska.

Wszyscy zakasujemy rêkawy
zem z nimi. Nie chcê siê ograniczaæ
wy³¹cznie do wydawania poleceñ zza
biurka. Nie pcham ludzi do pracy, lecz

staram siê ci¹gn¹æ ich za sob¹. W trak-
cie pracy nie wym¹drzam siê, ¿e wiem
wszystko najlepiej, rozwi¹zujemy
wspólnie wszystkie problemy tech-
niczne. Szczerze mówi¹c, nie wy-

Jakub Soska zwyciê¿y³ w
Konkursie Wiedzy o „Solidar-
noœci” zorganizowanym dla
uczniów jaworznickich gim-
nazjów przez miejsk¹ Sekcjê
Terenow¹ NSZZ „S”.

W nagrodê wraz z opiekunem po-
leci na miesi¹c do USA i zwiedzi
cztery stany: Kaliforniê, Arizonê,
Utah i Nevadê. Fundatorem g³ów-
nej nagrody jest Stanis³aw Czar-
nota, pierwszy przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w kopalni Jaworzno,
który po wprowadzeniu stanu wo-
jennego zosta³ internowany i zmu-
szony do emigracji. Obecnie Stani-

s³aw Czarnota mieszka w Kalifor-
nii, ale kontaktu z Polsk¹ nie stra-
ci³. Pomys³ zorganizowania konkur-
su wiedzy o "Solidarnoœci" narodzi³
siê podczas jego ubieg³orocznego
pobytu w kraju.

Pierwszy etap zmagañ przepro-
wadzony zosta³ jeszcze przed wa-
kacjami, a ich fina³ odby³ siê 6 li-
stopada w miejskiej bibliotece. Naj-
pierw szeœciu uczestników przez 20

minut rozwi¹zywa³o test sprawdza-
j¹cy wiedzê o "S", a nastêpnie trój-
ka najlepszych odpowiada³a na py-
tania ustne. Zdaniem jury, bezape-
lacyjnym zwyciêzc¹ ostatniego eta-
pu konkursu by³ w³aœnie Jakub So-

ska. G³ówn¹ nagrodê - dokumenty
uprawniaj¹ce do starania siê o wizê
dla siebie i opiekuna Jakub odebra³
podczas uroczystych obchodów 90
rocznicy odzyskania przez Polskê

obra¿am sobie siebie wystrojonego w
garnitur...
- W najbli¿sz¹ sobotê w Domu

Kultury w Szczyg³owicach odbê-

dzie siê impreza z okazji 5-lecia

powstania spo³ki. Jakich atrak-

cji mo¿emy siê spodziewaæ?

Bêd¹ wystêpy zespo³ów dzieciêcych
i m³odzie¿owych, nad którymi opie-
kê artystyczn¹ sprawuje moj¹ ¿onê
Agnieszka. Mogê siê pochwaliæ, ¿e
Agnieszka równie¿ zaœpiewa, a ja
wtedy spuchnê z dumy. Wyst¹pi tak-
¿e zespó³ taneczny "Salake", który w
2006 r. zaj¹³ pierwsze miejsce w œwia-
towym konkursie tañca irlandzkiego.
Zapraszam wszystkich serdecznie.
- Mo¿esz obiecaæ, ¿e w tym szcze-

gólnym dniu za³o¿ysz garnitur?

Na pewno to uczyniê z szacunku dla
uczestników zabawy. Ale do zdjêcia
w gazecie chcê pozowaæ w stroju ro-
boczym.
- Dziêkujê za rozmowê.

By³ najlepszy i poleci do Stanów
niepodleg³oœci zorganizowanych na
jaworznickim rynku. Nagrody i
upominki otrzymali równie¿ pozo-
stali uczestnicy pó³fina³u i fina³u.

 Agnieszka Konieczny

Od lewej: Stanis³aw Czarnota, Jakub Soska,
przewodnicz¹cy „S” w ZG Sobieski Waldemar Sopata

i wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „S” Bogdan Biœ

W Jaworznie, podczas obcho-
dów 90 rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci, ods³oniêty
zosta³ pomnik upamiêtniaj¹cy
mieszkañców tego miasta, którzy
polegli w walkach o wolnoœæ.

W uroczystoœci poœwiêcenia i
ods³oniêcia monumentu wziêli
udzia³ ¿o³nierze Armii Krajowej,
eurodeputowany prof. Jerzy Bu-
zek, przedstawiciele w³adz miasta
i parlamentarzyœci. Na rynku nie
zabrak³o równie¿ przedstawicieli
zak³adów pracy, stowarzyszeñ i
uczniów jaworznickich szkó³.

Organizator Konkursu Wiedzy
o "Solidarnoœci" Sekcja Tereno-
wa Miasta Jaworzna NSZZ "So-
lidarnoœæ" sk³ada podziêkowania
wszystkim sponsorom nagród i
upominków dla laureatów. Dziê-
kujemy Stanis³awowi Czarnocie,
prezydentowi Jaworzna Paw³o-
wi Silbertowi, prezesowi PKW
S.A. Andrzejowi Szymkiewi-
czowi, prezesowi SKOK Ja-
worzno Jackowi Gêbali, preze-
sowi Stowarzyszenia Ochrony
Zdrowia Pracowników PKW
S.A. Janowi Olszyñskiemu,
przewodnicz¹cemu ZR Œl¹sko-
D¹browskiego Piotrowi Du-
dzie, przewodnicz¹cemu SGiE
NSZZ "S" Kazimierzowi Graj-
carkowi, przewodnicz¹cemu
Sekcji Krajowej Górnictwa Wê-
gla Kamiennego "S" Dominiko-
wi Kolorzowi i przewodnicz¹-
cemu KZ "S" ZG Sobieski Wal-
demarowi Sopacie oraz wszyst-
kim osobom zaanga¿owanym w
organizacjê konkursu.


