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Reklama

Ponad 400-osobowa grupa związkowców z „Solidarności” z gliwickich zakładów zbrojeniowych Bumar-
Łabędy pikietowała przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Pikieta załogi Bumaru.
To dopiero początek 
P

racownicy prote-
stowali przeciwko 
zwolnieniom gru-
powym w Buma-
rze, gdzie do końca 

roku zatrudnienie ma stra-
cić ok. 800 pracowników. 
– Chcemy pracy! Chcemy 
chleba! Rząd Tuska na tacz-
ki! Hazardziści! – krzyczeli 
protestujący. Wśród głoś-
nego dźwięku gwizdków 
i trąbek domagali się również 
zamówień z MON, nowych 
kontraktów i skutecznej pro-
mocji polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. 

– „Cudze chwalicie swego 
nie znacie, bo leopardy za 
złotówkę macie”, „Polski 
przemysł upada, a PO bajki 
opowiada” – głosiły napisy 
na transparentach. Uwagę 
zwracał, stojący na czele 
tłumu, mężczyzna w stroju 
kosyniera symbolizujący 
naszą rodzimą armię XXI 
wieku.

– Dziś nikt z rządzących 
nie chce przyjąć do wia-
domości, że produkowane 
w naszych zakładach wyro-
by są lepsze od tych, które 
rząd polski ściągnął z Nie-
miec. Nasz czołg kosztuje 
5-7 mln zł, a czołg niemiecki 
12-18 mln euro. Apelujemy 
do rządu Tuska, by skończył 
z masowymi zwolnieniami 
w branży zbrojeniowej! Bę-
dziemy robić wszystko, aby 
zachować miejsca pracy! Ta 

pikieta to jest początek, ale 
nie mówimy, że na niej po-
przestaniemy! Nie pozwoli-
my na to, aby inni bogacili 
się naszym kosztem! – mówił 
do protestujących Zdzisław 
Goliszewski, przewodniczący 
„Solidarności” w Bumarze-
Łabędy. 

Do pikietujących wy-
szedł wicewojewoda ślą-
ski Stanisław Dąbrowa. 
Związkowcy wręczyli mu 
skierowaną do premiera 
Tuska petycję, w której do-
magają się od szefa rządu 
podjęcia natychmiastowych 
decyzji, chroniących Bumar 
przed likwidacją. Obecny 
na pikiecie przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” Piotr Duda nie 
miał jednak wątpliwości, że 
jest to kolejny dokument, 
która trafi do szuflady. Jak 
podkreślił, nikt nie usłyszy 
protestu pracowników, do-
póki oni sami nie zdecydu-
ją o podjęciu konkretnych 

działań w swoim zakładzie 
pracy. 

– Chodzi o to, żebyście 
jako cała załoga pokazali 
pazur. Zawsze możecie liczyć 
na naszą pomoc i wsparcie. 

Zarząd Regionu jest do wa-
szej dyspozycji, tylko musi-
cie chcieć. Na tej pikiecie nie 
możecie poprzestać – mówił 
do protestujących Piotr Duda. 
– Rząd w tej chwili spłaca 

wyborcze długi biznesowi, 
a was, pracowników głębo-
ko lekceważy. Nikogo nie 
interesuje, że przyjdziecie 
do domu i oznajmicie ro-
dzinom, że jest kryzys, że 

was zwalniają, że nie otrzy-
mujecie wynagrodzeń. Nie 
dajcie się! – apelował szef 
regionu.

W geście solidarności pikie-
tę wsparli m.in. związkowcy 
„Solidarności” z NitroErg w 
Krupskim Młynie i koncertu 
Arcelor Mittal Poland –  za-
kładów, które borykają się 
z podobnymi jak „Bumar” 
problemami.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wśród protestujących był kosynier – symbol upadku polskiego przemysłu zbrojeniowego

Nikt nie usłyszy 
protestu pracowników, 
dopóki oni sami 
nie zdecydują 
o podjęciu 
konkretnych 
działań w swoim 
zakładzie pracy. 

Fragment 
związkowej 
petycji:
– Nie zgadzamy się 
z tym, iż wszystkie-
mu winny jest kryzys. 
Wiemy, że w jednost-
kach wojskowych jest 
zapotrzebowanie na re-
monty produkowanych 
przez nas wyrobów. 
Dlaczego panie premierze, 
rząd przez pana kierowany, 
doprowadza do likwidacji 
jedynego producenta sprzę-
tu pancernego w Polsce? 
Nie jesteśmy, aż tak boga-
tym krajem, by wszystko 
likwidować, bo wojsko kupi 
za granicą, ani tak bied-
nym, by nie wspierać prze-
mysłu, który pracuje na 
rzecz obronności państwa.

Foto: archiwum
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INNI napisali

delegatów reprezentować będzie 
w przyszłym tygodniu Śląsko-Dąbrowską 
„Solidarność” na Krajowym Zjeździe 
Delegatów w Białymstoku. Do tego 
dochodzi 3 przewodniczących krajowych 
sekretariatów branżowych, które mają 
siedziby w Katowicach. Krajowy Zjazd 
Delegatów liczy ogółem 344 osoby. 
Tegoroczny Zjazd będzie ostatnim spra-
wozdawczym zjazdem w tej kadencji. 
W części roboczej delegaci wysłuchają
i omówią informację z prac Związku 
w ostatnim roku. Gościem pierwsze-
go dnia Zjazdu będzie Prezydent Lech 
Kaczyński. W drugim dniu spodziewana 
jest wizyta Jerzego Buzka, przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego.

LICZBA tygodnia

46 

Polacy uciekają 
przed bezrobociem 
na swoje

J
uż wiemy, dlaczego gwałtownie 
nie skoczyło w kraju bezrobocie. 
Kosmetyczki, salony fryzjerskie 

dla psów, produkcja materiałów do 
wyposażenia trumien – zwalniani 
z pracy Polacy masowo zakładają 
fi rmy. Może ich powstać nawet 400 tys. 
W oblężonych pośredniakach skoń-
czyły się dotacje na własny biznes. 

Pani Ewa z przyjaciółką Magdą 
kilka razy dziennie myślą o dwóch 
liczbach. Pierwsza to 16 tys. zł – tyle 
czynszu muszą co miesiąc płacić za 
otwartą przed kilkoma dniami skle-
pokawiarnię z luksusową odzieżą 
niedaleko warszawskiej ulicy Foksal. 
Druga cyfra to 250 tys. zł. Taki kredyt 
inwestycyjny musiały zaciągnąć. Obie 
są przed trzydziestką. To, co miały, 
włożyły w ten interes.

Kilkanaście kilometrów dalej na 
warszawskim Wilanowie pani Izabe-
la uruchomi w tym tygodniu salon 
fryzjerski. Zebrała razem z narze-
czonym 50 tys. zł. Połowa z tego to 
oszczędności. Drugą pożyczyła rodzi-
na. Remontują 130 m kw. Będzie tu 
fryzjer, masaż, manikiur i pedikiur. 
A w przyszłości solarium. Czynsz 3,5 
tys. zł miesięcznie

Statystycznie rzecz biorąc, jeden 
z tych biznesów– pani Ewy z Magdą 
albo pani Izy – padnie w ciągu trzech lat. 
Tak mówią dane PKPP Lewiatan.

Polacy nie przejmują się tymi 
statystykami. W kraju mamy za-
rejestrowanych ponad 2 mln fi rm. 
A ostatnie kilka miesięcy to praw-
dziwa eksplozja przedsiębiorczości. 
Pięć lat temu, gdy wchodziliśmy do 
Unii, Polacy założyli 233 tys. fi rm. 
W tym roku, jak szacują największe 
organizacje pracodawców, powstanie 
ich niemal 400 tys. 

Kto idzie na swoje? Młodzież i ko-
biety, bo mają szczególne problemy ze 
znalezieniem stałej pracy. 

Z najnowszego raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że ponad jedna 
piąta aktywnych zawodowo Polek 
prowadzi własne fi rmy. W większości 

z sukcesem. To jeden z najlepszych 
wyników w Unii.

» www.wyborcza.pl, 5 październi-
ka 2009 

84 proc. fi rm nie 
planuje zwolnień 
pracowników
84 

proc. fi rm nie planuje w najbliż-
szych miesiącach zmniejszenia 
zatrudnienia; 65 proc. z nich 

chce pozostawić je na takim samym 
poziomie – wynika z badań agencji 
doradztwa personalnego i pracy tym-
czasowej Randstad.

Badania przeprowadzone zostały we 
wrześniu przez Randstad we współpracy 
z TNS OBOP wśród 300 fi rm zatrud-
niających powyżej 10 osób (na stałe i 
tymczasowo). Odpowiedzi udzielały 
osoby odpowiedzialne za politykę ka-
drową, a pytania dotyczyły planów na 
najbliższe sześć miesięcy.

Dyrektor zarządzający fi rmy Randstad 
Kajetan Słonina poinformował, że 
zmniejszenie zatrudnienia deklaruje 
14 proc. pytanych, a zwiększenie 19 
proc. Za szczególnie istotne uznał to, 
że tylko 2 proc. badanych przedsię-
biorców nie wie, jak w najbliższym 
czasie zachowa się w kwestiach per-
sonalnych.

– Pół roku wcześniej niepewność 
co do polityki personalnej deklarowa-
ło ok. 20 proc. ankietowanych. Teraz 
jest ich 10 razy mniej. To dowód, że 
w ostatnich sześciu miesiącach sytu-
acja na polskim rynku pracy się usta-
bilizowała - powiedział Słonina. Jego 
zdaniem, może to wynikać z faktu, że 
aż 23 proc. pytanych stwierdziło, że 
w Polsce nie ma kryzysu, a kolejne 18 
proc. – że jest, ale skończy się w ciągu 
najbliższych sześciu miesięcy.

Randstad pytał również o zatrudnienie 
pracowników tymczasowych. 80 proc. 
ankietowanych zadeklarowało, że po-
zostawi je na takim samym poziomie 
jak obecnie, 10 proc., że je zwiększy, 5 
proc. ograniczy, a kolejne 5 proc. nie 
miało zdania w tej sprawie.

www.gazetaprawna.pl, 
10 października 2009 

Powstanie fundusz 
dla wdów 
po górnikach

N
ie czekając na decyzje Sejmu, 
w którym nie ma poparcia dla 
przywrócenia rent górniczym 

wdowom, śląscy parlamentarzyści 
i szefowie górniczych spółek postano-
wili sami rozwiązać problem. 

Bez oglądania się na Warszawę, wy-
szli z założenia, że jeśli sami sobie nie 
pomożemy, to nikt nam nie pomoże. 
Dlatego chcą, żeby na Śląsku powstał 
specjalny fundusz dla górniczych wdów 
i to nie z pieniędzy budżetowych, ale 
ze środków wypracowywanych przez 
górnictwo lub ze składek samych pra-
cowników kopalń. Może z funduszu 
socjalnego. Pomysłów jest zresztą wiele. 
Wszystkie mają być do 15 października 
dokładnie ocenione. 

Wczoraj w tej sprawie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 
spotkanie na szczycie, w którym wzięli 
udział przedstawiciele spółek górni-
czych, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk 
oraz parlamentarzyści: wicemarsza-
łek Senatu Krystyna Bochenek oraz 
posłowie PO Tomasz Tomczykiewicz
i Grzegorz Dolniak. 

Z symulacji wynika, że renty dla 
górniczych wdów pochłonęłyby ok. 
1,1 mln zł rocznie, a więc nie jest to dla 
branży duży wydatek. Tymczasem dla 
osieroconych rodzin górniczych pie-
niądze te oznaczają godne życie. 

Obecnie z tysiąca wdów po górni-
kach, którzy zginęli przy pracy, prawa 
do renty rodzinnej nie ma 50 kobiet. 

– Pomoc nie będzie obciążała budże-
tu państwa, a środki fi nansowe będą 
pochodziły z budżetów spółek węglo-
wych - to główna zasada planowanych 
rozwiązań - mówi Marta Malik, rzecz-
niczka wojewody śląskiego. – Przedsię-
biorstwa górnicze mają wkrótce przed-
stawić propozycje modelu wsparcia dla 
ofi ar górniczych katastrof. Chodzi o 
pomoc dla osób, które uległy w kopal-
ni wypadkom przy pracy i wymagają 
długotrwałej rehabilitacji, oraz o sieroty 
i wdowy po górnikach. 
» Dziennik Zachodni,  6 października 

2009, Agata Pustułka

TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”

Na KZD nie będzie kluczowych decyzji
W przyszły czwartek w Białymstoku 
odbędzie się 23. Krajowy Zjazd De-
legatów NSZZ „Solidarność”.  Czego 
można się spodziewać po obradach? 
Ostatnie dni w polskiej polityce były 
bardzo intensywne. Czy echa tych wy-
darzeń pojawią się na KZD?

– To ostatni zjazd przed przyszło-
rocznym zjazdem wyborczym, więc 
nie sądzę, by zapadły na nim jakieś 
kluczowe decyzje. Na pewno będzie-
my rozmawiać o tym, co dzieje się 
w kraju, o sytuacji naszych zakła-
dów i branż. Dzieje się wiele złego, 
jak choćby projekt przyszłorocznego 
budżetu. Nie spodziewam się jednak 
jakiś kluczowych decyzji. Jako re-
gion po raz kolejny zgłosimy projekt 
uchwały w sprawie zmiany sposobu 
odprowadzania składki związkowej, 

tak by więcej pieniędzy pozostało 
w komisjach. 
Skoro mówimy o przyszłorocznych 
wyborach. Jest pan wymieniany jako 
jeden z kandydatów na nowego prze-
wodniczącego…

– Ten, kto mnie zna, wie że najważ-
niejsza jest dla mnie praca szefa zarządu 
regionu. To na niej się koncentruję. By 
myśleć o kandydowaniu na przewod-
niczącego KK, muszę najpierw przejść 
całą procedurę wyborczą, począwszy 
od komisji zakładowej. Jeśli delegaci 

mi zaufają, to jestem do dyspozycji. 
Nie zamierzam prowadzić kampanii 
wyborczej. Kampanią powinno być to, 
co się robi przez kadencję. 
Jaka jest kondycja „Solidarności”, za-
równo Śląsko-Dąbrowskiej, jak i tej 
ogólnokrajowej?

– Trudno mi oceniać własny region. 
Lepiej, niech zrobią to nasi członkowie. 
A co do kondycji w związku w kraju, 
to uważam, że jesteśmy w lekkiej de-
fensywie. Trochę tracimy wyrazistość, 
za dużo patrzymy na inne związki
i na sytuację w polityce. Koniunktu-
ralizm już niejednego zgubił. Choćby 
sprawa protestu ogólnokrajowego. Za-
miast dużej akcji zdecydowano osta-
tecznie, że akcje będą organizowane 
w regionach. 

WG

Kampanią powinno 
być to, co się robi
przez całą kadencję.

Krytycznie
o budżecie
Prezydium Komisji Krajowej krytycznie ocenia 
projekt budżetu państwa na 2010 r. 

Zdaniem „Solidarności” kryzys zobowiązuje do 
poszerzenia celów stawianych budżetowi państwa. 
Niezbędne jest łagodzenie najbardziej dotkliwych spo-
łecznie skutków i wspieranie tych procesów i zachowań, 
które podtrzymują gospodarkę. Tymczasem projekt 
budżetu państwa na 2010 r. uniemożliwia realizację 
tych celów.

Największym motorem wzrostu PKB w Polsce jest 
popyt wewnętrzny. Wprawdzie rząd docenia wartość 
tego czynnika, ale nie przewiduje odpowiednich środ-
ków, aby ten popyt podtrzymać. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowy wzrost cen oraz przewidywane pełne
lub częściowe uwolnienie cen energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych zaplanowany na poziomie
1 proc. wzrost inflacji jest niedoszacowany i oznacza 
realny spadek dochodów osób, w przypadku których 
wzrost płac i świadczeń zależy od wskaźnika inflacji.

Projekt budżetu na 2010 r. nie przewiduje środków 
na podniesienie progów dochodowych uprawniających 
do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że 
z pomocy społecznej będą mogły skorzystać osoby żyją-
ce poniżej minimum egzystencji. O 177 mln zł zmniej-
szono w już roku dotację na pomoc społeczną. Tymcza-
sem już wojewodowie zgłaszają brak środków na zasiłki 
dla osób potrzebujących. 

Brak waloryzacji progów dochodowych uprawniają-
cych do świadczeń rodzinnych oznacza, że ponad 650 
tys. osób zostanie pozbawionych prawa do zasiłku 
rodzinnego. Niepokojące jest również zmniejszenie 
o 174 mln zł dotacji do wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych.

Zaplanowany na poziomie 1 proc. wzrost płac w pań-
stwowej sferze budżetowej, zdaniem NSZZ „Solidarność” 
jest niewystarczający. Przy planowanej na tym samym 
poziomie inflacji, oznacza to brak realnych podwyżek 
płac w tym sektorze. Związek podtrzymuje postulat 
3 proc. wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej. 
Podobnie nie dozaakceptowania jest poziom podwyżek 
rent i emerytur. Rząd w tym wypadku ogranicza się je-
dynie do ustawowego minimum.

„Solidarność” negatywnie ocenia próbę wyprowadze-
nia środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej 
(7,5 mld zł) w celu zmniejszenia bieżącego deficytu 
państwa. Środki z FRD miały być przeznaczone na uzu-
pełnianie niedoborów w funduszu emerytalnym wynika-
jących z przyczyn demograficznych i wykorzystanie ich 
w innym celu jest niedopuszczalne. 

O 90 mln zł obniżono dotację do górnictwa węgla 
kamiennego. Oznacza to ograniczenia w finansowaniu, 
m.in. działań zabezpieczających kopalnie, likwidację 
szkód wynikających z robót górniczych, czy świadczeń 
dla byłych pracowników likwidowanych kopalń i przed-
siębiorstw górniczych. 

DZIAŁ INFORMACJI KK
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W
ykonany z 
brązu po-
mnik mie-
rzy 230 cm.  
Jego auto-

rem jest Grzegorz Łagow-
ski, kielecki artysta, twórca 
m. in. rzeźb św. Wojciecha 
i Milesa Davisa. Łagowski 
jest też autorem kieleckie-
go pomnika ks. Jerzego, do 
którego nawiązuje bytomski 
monument. 

Pomnik stanie na terenie 
parafii   pw. Podwyższenia Św. 
Krzyża. Będzie upamiętniał 
wizytę ks. Popiełuszki w 
tym mieście. 8 października 
1984 r. ksiądz Jerzy odprawił 
tam wtedy swą przedostat-
nią mszę. Wkrótce później 
został zamordowany.

Inicjatywa budowy po-
mnika wyszła ze środowiska 
bytomskiej „Solidarności”. 
Władze Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” pomysł natychmiast 
wsparły organizacyjnie i 
fi nansowo. Część środków 
na budowę pomnika po-
chodziła też ze sprzedaży 
cegiełek, które kupowały 
komisje „Solidarności” i 
osoby prywatne. 

Pobyt ks. Jerzego w by-
tomskiej parafii   zapadł w 
pamięć świadków tamtych 
wydarzeń. – Gdy rozbrzmia-
ły słowa pieśni „Z kwiatów 
krzyż” ludzie zaczęli układać 
na środku kościoła krzyż z 

kwiatów. Wówczas ks. Jerzy 
również wstał i dołożył 
wiązankę – wspomina Piotr 
Boruszewski, pomysłodaw-
ca budowy pomnika. W 
pamięć zapadła mi homilia 
wygłoszona wówczas przez 
kapelana „Solidarności”. – 
Ks. Jerzy mówił o miłości i 

odwadze. Podkreślał, że cią-
gle są tacy, którzy w jednej 
kieszeni trzymają legity-
mację partyjną, a w drugiej 
różaniec – dodaje.

Uroczystość odsłonięcia 
pomnika ks. Jerzego od-
będzie się w czwartek 
8 października na tere-

nie parafii   pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. 
Poprzedzi ją uroczysta msza 
św. która odprawiona bę-
dzie w tamtejszym kościele 
(godz. 18.00). 

 WOJCIECH GUMUŁKA

Odsłonięcie pomnika 
to nie jedyne wydarze-
nie w Bytomiu upa-
miętniające pobyt ks. 
Jerzego w tym mieście 
25 lat temu. Od 29 
września w kopalni „Bo-
brek-Centrum” (ul. Kon-
stytucji 76) prezentowana 
jest wystawa „Kapłan” 
poświęcona ks. Jerzemu. 
Ekspozycja będzie czynna 
do 11 października. 

W środę 7 października 
w  Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu (ul. Korfantego 
34) o godz. 12. odbędzie 
się sesja popularno-na-
ukowa: „Tyś jest kapła-
nem na wzór ... Ps 110, 
4 – ks. Jerzy Popiełuszko 
1947-1984” z udziałem 
naukowców z Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Również w środę 7 
października o godz. 
19.00 w BCKino (ul. Że-
romskiego 27) wyświetlo-
ny będzie fi lm „Popiełusz-
ko”, poświęcony życiu i 
posłudze ks. Jerzego. 

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki jest gotowy. W najbliższy czwartek rzeźba 
zostanie odsłonięta w Bytomiu. 

Pomnik kapelana „S” 
czeka na odsłonięcie

„Solidarność” z Tagor S.A. zwraca się z ogromną prośbą o pomoc 
dla Adriany Nowak. Jej ojciec, Piotr, jest członkiem związku.

WALKA Z NOWOTWOREM
ADRIANA NOWAK

Potrzebuję Twojej pomocy!!!

Nazywam się Adriana Nowak i mam 26 lat. Półtora roku temu skoń-
czyłam Akademię Ekonomiczną w Katowicach i rozpoczęłam pracę 
jako księgowa. Niedawno zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki 
nowotwór złośliwy chrzęstniakomięsak jasnokomórkowy (clear cell 
chondrosarcoma) usytuowany w okolicy kości krzyżowej. Okaza-
ło się, że jest on odporny na chemioterapię i radioterapię. Jedyną 
szansę na wyzdrowienie daje mi niezwykle skomplikowana operacja 
usunięcia guza. W Polsce tego typu operacje, nie są wykonywane. 
Nadzieję na powrót do zdrowia dał mi Instytut w Bolonii we Włoszech, 
gdzie tamtejsi lekarze przeprowadzali już podobne operacje. Koszt 
operacji, to około 30 tys. euro! Operacja powinna zostać wykonana 
w najbliższym czasie, ponieważ guz szybko się rozrasta. 
Dodatkowo dalsze leczenie mojej choroby będzie wiązało się 
z ogromnymi kosztami, oraz długotrwałą i kosztowną rehabilitacją. 
W celu zgromadzenia środków niezbędnych do sfi nansowania le-
czenia, utworzone zostało specjalne subkonto. Dlatego zwracam 
się z ogromną prośbą – i Ty możesz pomóc mi uzbierać fundusze 
potrzebne na leczenie!
Każda złotówka ma dla mnie znaczenie!!!

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

ul. Traugutta 112, 50-420 Wrocław
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław

proszę dodać dopisek: 
darowizna na cele ochrony zdrowia ADRIANA

Dopisek: darowizna na cele ochrony zdrowia ADRIANA jest warun-
kiem koniecznym, abym mogła skorzystać z przekazanych pieniędzy.

www.adriana.info.pl
Pragnę z całych sił walczyć o swoje życie, ale bez pomocy in-
nych osób, moje szanse maleją z każdym dniem...

Ostatnie prace przy bytomskim pomniku księdza Jerzego

Foto: archiwum

Drużyna Stalkowentu okaza-
ła się najlepsza w międzyza-
kładowym turnieju piłki noż-
nej o Puchar Prezesa Zarządu 
Elektrociepłowni Zabrze. 

Drugie miejsce zajął zespół EC 
Zabrze Czerwoni, a trzecie drużyna 
z zabrzańskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. 

Każda drużyna, biorąca udział 
w zawodach otrzymała puchar i 
pamiątkowy dyplom.

Turniej rozgrywany był na sta-
dionie Klubu Sportowego „Gwarek 

Zabrze” w ramach tegorocznych 
obchodów Dnia Energetyka.

– Poprzez organizowanie takich 
imprez chcemy popularyzować 
i rozpowszechniać uprawianie 
sportu wśród pracowników za-
brzańskich fi rm oraz kontynuować 
międzyzakładową współpracę w 
zakresie sportu i rekreacji – mówi 
Mirosław Grzywa, przewodniczą-
cy zakładowej „Solidarności”, a 
zarazem jeden z organizatorów 
turnieju.

BG 

Na turnieju w Zabrzu

17 października o godz. 
18.00 w hali MCKiS w Ja-
worznie odbędzie się koncert 
charytatywny „Nie lękajcie 
się” – najpiękniejsze piosen-
ki z Tryptyku Świętokrzy-
skiego”, w wykonaniu Filhar-
monii Świętokrzyskiej oraz 
jej solistów. 

Koncert zbiegnie się z zakoń-
czeniem budowy budynku hospi-
cjum stacjonarnego w Jaworznie 
i jest organizowany przez Stowa-
rzyszenie Hospicjum Homo-Homi-
ni wspólnie z Urzędem Miasta. 

W tym roku będzie to połą-
czenie tradycyjnego Koncertu 
Papieskiego z organizowanym od 
2002 roku jesiennym koncertem 
na rzecz hospicjum. Takie koncerty 
pod nazwą „Głosy dla Hospicjów” 
odbywają się na całym świecie od 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. 

Bilety na koncert można 
kupić w siedzibie Stowarzyszenia 
w Jaworznie, przy ul. Sławkow-
skiej 4 oraz w sklepie muzycznym 
„Melodia” w centrum Jaworzna. 
Informacji udziela również Biuro 

Administracji Zarządu Regionu, nr 
tel. 0 32 353 84 25 wew. 199.

RED.

Koncert dla hospicjum

W Szpitalu Specjalistycznym w 
Dąbrowie Górniczej zawrzało, 
po tym jak regionalna prasa 
podała, że prezydent miasta 
zdecydował o przekazaniu 
wykonywanych w placówce 
usług laryngologicznych do 
szpitala w Czeladzi. 

Ostro zaprotestowały za-
kładowa „Solidarność” i Zwią-
zek Zawodowy Lekarzy. Oba 
związki domagają się wyjaś-
nień od władz Dąbrowy. Od 
wielu miesięcy miejscy radni 
zapewniali związkowców, 
że byt oddziału laryngologii 
w dąbrowskim szpitalu jest 
niezagrożony. – Problem sta-
nowiła tylko jego lokalizacja, 
z uwagi na nowo tworzony 
oddział onkologii. Ta kwe-
stia miała być rozwiązana do 
końca roku. Teraz okazuje 
się, że zostaliśmy okłamani. 
Zupełnie nie rozumiemy, 
dlaczego szpital ma oddawać 
usługi dobrze prosperującego 
oddziału laryngologicznego, 
który sukcesywnie doinwe-
stowywany jest przez miasto 
– mówi Elżbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca zakładowej 
„Solidarności”.

W piśmie wystosowanym do 
prezydenta Dąbrowy Górniczej 
związkowcy z „Solidarności” 
domagają się wyjaśnień doty-
czących ewentualnego przeka-
zania oddziału laryngologii do 
szpitala w Czeladzi. Oczekują, 
że prezydent potwierdzi bądź 
zaprzeczy, że w tej sprawie już 
zawarto  porozumienie i od-
powie na pytanie: dlaczego 
władze miasta nie skonsul-
towały swoich zamiarów ze 
stroną społeczną?

Związkowcy zażądali wy-
cofania decyzji o likwidacji 
oddziału laryngologii i po-
stawienia na dalszy rozwój 
tej specjalizacji medycyny w 
dąbrowskim szpitalu.

– Planowana przez pana 
likwidacja oddziału laryngo-
logii nie jest uwzględniona 
w planach restrukturyzacji 
szpitala do roku 2013 i w na-
szej ocenie, nie jest możliwa 
do realizacji ze względu na 
olbrzymie do tej pory inwe-
stycje, zakup specjalistycznej 
laryngologicznej aparatury ze 
środków gminy oraz potrzebę 
tej usługi dla nas, mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej – na-

pisali związkowcy w piśmie 
do prezydenta. 

Elżbieta Żuchowicz infor-
muje, że wszystkie pielęgniarki 
z oddziału laryngologicznego 
należą do „Solidarności”. – Je-
steśmy bardzo zaniepokojeni 
ich dalszym zawodowym 
losem. Z tym większą deter-
minacją będziemy walczyć 
o utrzymanie oddziału w struk-
turach szpitala. Zamierzamy 
apelować do radnych, aby 
dokładnie przeanalizowali 
zasadność pozbywania się ze 
szpitala laryngologii. Również 
dla mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej przekazanie tego 
specjalistycznego oddziału do 
czeladzkiej placówki oznacza 
znaczne utrudnienie dostępu 
do usług laryngologicznych – 
mówi przewodnicząca.

Związkowcy zamierzają 
także zainteresować sprawą 
Beatę Małecką-Liberę, po-
słankę ziemi dąbrowskiej, 
współtwórczynię oddziału 
laryngologicznego w szpitalu. 
Wskazują, że w latach 90. to 
właśnie ona zabiegała o jego 
wzorowe funkcjonowanie
i nowoczesne wyposażenie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W dąbrowskim szpitalu walczą o laryngologię

Szpitalna „Solidarność” sprzeciwia się likwidacji oddziału
laryngologicznego
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BT Rybnik 
» PIOTR KUŹNIK, UCZEŃ ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH z Rybnika 
został wyróżniony w wojewódzkim 
w konkursie historycznym „Katyń, 
Prawda, Pamięć” organizowanym przez 
oświatową „Solidarność”. Uroczyste 
ogłoszenie wyników konkursu odbyło 
Liceum im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach.
– Organizowałam eliminacje na terenie 
Rybnika. Piotr napisał piękny wiersz 
pt. „Litania”, który został opublikowany 
w poetyckim tomiku „Prawda i pamięć”, 
zawierającym wiersze uczniów biorą-
cych udział w konkursie. W nagrodę 
nasz uczeń wyjechał na wycieczkę do 
Katynia – mówi Urszula Grzonka, 
kierownik rybnickiego BT.
Po powrocie Piotra Kuźnika w ZST 
odbyła się akademia, podczas której 
została poświęcona i złożona w szkol-
nym muzeum, przywieziona przez niego 
ziemia katyńska. Przy niej, w imieniu 
rybnickiej „Soldarności”, Urszula Grzon-
ka złożyła wiązankę kwiatów.
  

BT Bytom
» PRZEDSTAWICIELE BT wzięli 
udział w koncercie charytatywnym zor-
ganizowanym w Bytomskim Centrum 
Kultury przez Towarzystwo Św. Brata 
Alberta w Bytomiu, z którym od lat 
współpracuje tamtejsza „Solidarność”. 
Koncert nawiązywał do Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka Afrykańskiego. 
Na scenie BCK wystąpiła Ewa Uryga, 
młodzi bytomscy artyści i afrykańskie 
dzieci.  

BT Tarnowskie Góry
» 19 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 
17.30 w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Miasteczku 
Śląskim odprawiona zostanie uroczysta 
msza święta w 25. rocznicę męczeń-
skiej śmierci kapelana „Solidarności’ 
ks. Jerzego Popiełuszki. Mszę poprzedzi 
nabożeństwo różańcowe. 
Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ 
„Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego 
zaprasza wszystkich wiernych
do uczestnictwa w uroczystościach.  

BT Jastrzębie Zdrój
» OD 1 DO 2 PAŹDZIERNIKA w sie-
dzibie jastrzębskiego BT trwało szkole-
nie prowadzone przez pracowników PIP 
na temat psychologii pracy, mobbingu, 
nierównego traktowania zatrudnionych, 
negocjacji i mediacji.
51-osobowa grupa jastrzębskich związ-
kowców z „Solidarności” wzięła udział 
w pikiecie zorganizowanej w Radomiu 
przez Komisję Krajową w ramach Kra-
jowych Dni Protestu. Związkowcy pro-
testowali m.in. przeciwko zwolnieniom 
i szykanowaniu radomskich działaczy 
„Solidarności”.
– Uczestniczyliśmy w pikiecie tak licz-
ną grupą dzięki komisjom zakładowym 
KWK „Jas-Mos”, KWK „Zofi ówka”, KWK 
„Borynia” oraz Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu. 
Bardzo dziękuję wszystkim jastrzęb-
skim związkowcom biorącym udział 
w proteście – mówi Danuta Jemioło, 
kierownik BT.

» 5 PAŹDZIERNIKA ODBYŁO SIĘ 
comiesięczne zebranie związkowców 
z jastrzębskiego BT i Terenowej Sekcji 
Problemowej NSZZ „Solidarność” Miasta 
Jastrzębie Zdrój, którzy m.in. omówili 
aktualną sytuację w komisjach zakła-
dowych z obszaru działania Biura oraz 
przygotowania do wydania albumu 
w 30. rocznicę powstania „Solidarno-
ści”, dokumentującego działalność 
związku w Jastrzębiu Zdroju.  

Z BIUR 
terenowych

150-osobowa załoga sos-
nowieckiego zakładu 
Vitkovice-Milmet ode-
tchnęła z ulgą. Zwolnień 
nie będzie.  Dzięki pomocy 
miejscowego parlamen-
tarzysty Jarosława Pięty 
zakład uzyskał unijne 
dofi nansowanie, a jego 
pracownicy nie są już za-
grożeni zwolnieniami.

  W Milmecie, od 80 
lat produkującym m.in. 
butle wysokociśnienio-
we do przechowywania 
i transportu gazów tech-
nicznych, podjęto decy-
zję o przeprowadzeniu 
gruntownej modernizacji 
wyposażenia zakładu, w 
celu dostosowania linii 
produkcyjnej do wyma-
gań rynku.

Zarząd spółki zgłosił 
do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego wniosek o 
dofi nansowanie planowa-
nej inwestycji ze środków 

pomocowych z funduszy 
unijnych.

– W wyniku pierw-
szej oceny merytorycz-
nej wniosek nie uzyskał 
wymaganej, minimalnej 
liczby punktów, warunku-
jącej przejście do kolejne-
go etapu aplikacji. Nasz 
pracodawca, biorąc pod 
uwagę ważność realizacji 
projektu inwestycyjnego 
dla przyszłości Milmetu 
oraz fakt, że zatrudnieni 
w zakładzie ludzie stanę-
li w obliczu utraty pracy, 
postanowił podjąć jeszcze 
jedną próbę weryfi kacji 
oceny wniosku – infor-
muje Marian Musiał, prze-
wodniczący zakładowej 
„Solidarności”.    

Z problemami zakładu 
przewodniczący zapoznał 
związkowców z Tereno-
wej Sekcji Problemowej 
NSZZ „Solidarność” Mia-
sta Sosnowca, którzy w 

porozumieniu z zarzą-
dem Milmetu zwrócili 
się o pomoc do sosno-
wieckiego posła na Sejm 
RP Jarosława Pięty. Jego 
interwencja oraz sugestia 
dotycząca dołączenia do 
wniosku dodatkowych 
dokumentów  okazały się 
skuteczne i w efekcie, po 
ponownej weryfi kacji, pro-
jekt uzyskał wyższą ocenę 
punktową. Tym samym 
Milmet otrzymał unijne 
dofi nansowanie w wys. 
10 mln euro, co stanowi 
ok. 30 proc. wartości pla-
nowanej inwestycji.

– W fabryce powstanie 
nowoczesna hala produk-
cyjna. Nie ma już mowy 
o zwolnieniach pracowni-
ków. Wręcz przeciwnie, w 
Milmecie będą tworzone 
nowe miejsca pracy – in-
formuje Jacek Rączka, szef 
sosnowieckiej TSP.

BEATA GAJDZISZEWSKA

    14 października z okazji 
10-lecia istnienia Górnoślą-
skiego Centrum Pediatrii 
w Katowicach w Teatrze 
Śląskim odbędzie się ju-
bileuszowa gala z udzia-
łem pracowników szpitala 
oraz zaproszonych gości. To 
inicjatywa związkowców 
z „Solidarności” z kliniki 
dziecięcej. 

  – Mam ogromną tremę, 
bo jestem odpowiedzialny za 
rozpoczęcie gali. Jej uczestni-
cy obejrzą spektakl teatralny, 
napisany śląską gwarą. Po 
przedstawieniu planowane 
jest spotkanie pracowników 
w teatralnym foyer przy 
tradycyjnej lampce szampa-
na. Z pewnością będziemy 
wracać wspomnieniami do 
dziesięcioletniej przeszłości 
naszego szpitala, która, trze-
ba przyznać, nie zawsze była 
dobra dla zatrudnionego w 
nim personelu – mówi Paweł 
Prohaska, przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”.

W sierpniu zakończone 
zostały długotrwałe spory 
płacowe pomiędzy praco-
dawcą GPS a  związkowca-

mi z „Solidarności”. Strony 
podpisały porozumienie, w 
którym m.in. dyrekcja pla-
cówki zobowiązała się do 
przystąpienia w listopadzie 
do kolejnych negocjacji. 
Rozmowy dotyczyć będą 
przyszłorocznych podwyżek 
kroczących dla pracowników 
szpitala, innych niż lekarze i 
pielęgniarki. 

Właśnie przy okazji sierp-
niowych rozmów związkow-
cy zaproponowali wspólne 
obchody 10-lecia GCP,  które 
w całości zostaną sfi nansowa-
ne z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.  Pro-
haska przyznaje, że ten po-
mysł  wspólnych obchodów 
jubileuszu kliniki znacznie 
ocieplił stosunki pomiędzy 
szpitalną „Solidarnością” a 
pracodawcą. - Chyba udało 
nam się przekonać panią dy-
rektor, że nie jesteśmy agre-
sorami, lecz partnerami do 
rozmów. Długo musieliśmy 
pracować na taki wizerunek, 
ale w końcu zostaliśmy przez 
nią docenieni – mówi Paweł 
Prohaska.   

 BEATA GAJDZISZEWSKA

W 
sobotę w sie-
mianowi-
ckiej opa-
rzeniówce 
zmarł ko-

lejny górnik, ciężko popa-
rzony w wyniku wybu-
chu metanu. Bezpośrednio 
w miejscu katastrofy zginęło 
12 górników, kolejni zmar-
li w następnych dniach w 
szpitalach. 

Wśród śmiertelnych ofi ar 
katastrofy jest 6 członków 
„Solidarności”, a 4 związ-
kowców nadal przebywa 
w siemianowickim Cen-
trum Leczenia Oparzeń. Tam 
ogółem hospitalizowanych 
jest  22 górników poszko-
dowanych w wypadku. 2 z 
nich przebywa na OIOM-ie. 
Lekarze z dużą ostrożnością 
informują o stanie zdrowia 
wszystkich poparzonych 
górników. 

Na zorganizowanej w 
szpitalu konferencji praso-
wej przyznali, że stan kilku 
pacjentów jest nadal ciężki. 
Na specjalne konto bankowe, 
utworzone przez górniczą 
„Solidarność” wciąż wpływają 
pieniądze od osób i instytucji, 
pochylających się nad rodzi-
nami ofi ar górniczej tragedii. 
Prawdopodobnie jeszcze w 
tym tygodniu związkowcy 
zdecydują, w jaki sposób 
rozdysponowane zostaną 
środki, które dotychczas 
zasiliły konto.    

Przerwane spekulacje
Przyczyny katastrofy bada spe-
cjalna komisja, w skład której 
wchodzą górniczy eksperci 
z WUG, a śledztwo, mające 
ustalić, kto ponosi winę za 
wypadek, prowadzi katowi-
cka Prokuratura Okręgowa. 
Już po pierwszej wizji lokalnej 
członkowie komisji ucięli spe-
kulacje, dotyczące fałszowania 

w kopalni czujników pomiaru 
metanu. Wstępne ustalenia 
wykazały jednak, że chodni-
ki przyścianowe w feralnym 
wyrobisku były zbyt długie, 
co uniemożliwiało ich prawid-
łowe wentylowanie.

– Obecnie nie ma jasnej 
odpowiedzi, co konkretnie 
było przyczyną zapalenia 
się metanu. Komisja zleciła 
przeprowadzenie dodatko-
wych ekspertyz – przyznaje 
Piotr Bieniek, przewodniczą-
cy „Solidarności” w kopalni 
„Śląsk” 

Prawo serii?
Tymczasem w poniedziałek, w 
niespełna dwa i pół tygodnia 
po wybuchu metanu w kopal-
ni „Wujek-Śląsk”, okazało się, 
że zadziałało katastrofi czne 

prawo serii. W zabrzańskiej 
kopalni „Makoszowy”, w 
trakcie likwidowania wyro-
biska, przygnieciony został 

górnik, który poniósł śmierć 
na miejscu. Do kolejnego 
wypadku doszło w kopalni 
„Bielszowice” w Rudzie Ślą-
skiej na głębokości 1000 m 
pod ziemią. Tam w wyniku 
silnego wstrząsu zasypanych 
zostało 5. górników. Wszy-
scy zostali uratowani dzięki 
błyskawicznie podjętej akcji 
ratowniczej i przewiezieni 
do szpitali z urazami głowy, 
barku, klatki piersiowej, rąk 
i nóg. Nazajutrz w kopalni 
„Wesoła” w Mysłowicach 
zginął górnik, zatrudniony 
na samodzielnym stano-
wisku pracy. – Tajemnicę, 
w jaki sposób zginął, zabrał ze 
sobą – mówi Adam Byzdra, 
przewodniczący „Solidarno-
ści” w „Wesołej”.  

  BEATA GAJDZISZEWSKA

Do 20 śmiertelnych ofi ar wzrosły rozmiary katastrofy, do której 18 września doszło 
na poziomie 1050 m ruchu „Śląsk” połączonej  kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej. 

Coraz większe rozmiary 
katastrofy w „Śląsku”

Solidarni z ofi arami 
z kopalni „Wujek-Śląsk” 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Śląsk” 
utworzyła specjalne konta bankowe, na których 
gromadzone są środki fi nansowe przeznaczone 
na pomoc rodzinom poszkodowanych górników, 
członków NSZZ „Solidarność”:
52 105013311000009096627330 „Pomoc 
dla ofi ar wypadku w kopalni „Śląsk”
41102025280000050201323708 
z dopiskiem „Śląsk”
Za każdą pomoc fi nansową „Solidarność” KWK „Śląsk” 
serdecznie dziękuje. 

W Milmecie zamiast 
zwolnień będą przyjęcia

10-lecie GCP z „Solidarnością”

Wciąż 
nie wiadomo, 
co doprowadziło 
do wybuchu 
metanu 
w kopalni

Wstępne ustalenia 
wskazują, że chodniki 
przyścianowe 
w feralnym wyrobisku 
były zbyt długie, co 
uniemożliwiało 
ich prawidłowe 
wentylowanie.
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P
rojekt ustawy o racjo-
nalizacji zatrudnienia 
w jednostkach budże-
towych, funduszach 
celowych i agencjach 

łamie prawo. – Może stanowić 
wygodne narzędzie do swobod-
nego zwalniania pracowników 
z pominięciem obowiązujących 
zasad, co odbiera zatrudnio-
nym część należnych im praw 
– podkreślają związkowcy 
z „Solidarności”.

Projekt dotyczący pra-
cowników m.in. administra-
cji rządowej, Instytutu Pamięci 
Narodowej, KRUS-u i ZUS-u, 
zakładający  ograniczenie za-
trudnienia w tych instytucjach o 
10 proc., został już przesłany do 
uzgodnień międzyresortowych. 
Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” nie zostawiła na nim 
suchej nitki i wniosła o natych-
miastowe przerwanie procesu 
legislacyjnego. Związkowcy nie 
zgadzają się, że poprzez zwol-
nienia pracowników można 
osiągnąć większą efektywność. 
– Takie założenia należy uznać 
za mające na celu odwrócenie 
uwagi od prawdziwego celu 
projektu, jakim jest ogranicze-
nie środków publicznych prze-
znaczonych na wynagrodzenia 
w tych podmiotach – czytamy 
w stanowisku Komisji Krajowej 
przyjętym w tej sprawie. 

Zdaniem związkowców, 
projekt ustawy w sposób rażą-
cy ingeruje w przepisy prawa 
pracy. Umożliwia likwidację 
dwóch identycznych stanowisk, 
nawet wówczas, gdy zatrud-
nione na nich osoby zostały 
pozytywnie zweryfi kowane. 
Niedopuszczalne jest również 
pozbawianie pracowników na-
bytych wcześniej praw.

– Jeżeli ustawa w takiej for-
mie wejdzie w życie umożliwi 
kierownikom tych instytucji 
pozbywanie się najbardziej 
niewygodnych pracowników, 
czyli m.in. działaczy związko-

wych – mówi Zbigniew Bartoń, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Administracji 
Rządowej i Samorządowej 
NSZZ „Solidarność”.

Ustawa ma wejść w życie 
1 stycznia 2010 r. Do 1 lutego 
jednostki podlegające racjonali-
zacji będą musiały przedstawić 
premierowi ograniczony stan 
zatrudnienia na 30 czerwca.

Zbigniew Bartoń zaznacza, że 
obowiązek dokonania redukcji 
będzie spoczywał na kierow-
niku, który w przypadku jej 
nieprzeprowadzenia zostanie 
ukarany. – Od wielu lat żaden 
projekt ustawy nie budził tylu 
wątpliwości, co ten – podkre-
śla Bartoń.

Zdaniem pracowników 
urzędów skarbowych, podczas 
typowania osób do zwolnienia 
kierownicy będą mieli zbyt 
dużo swobody, a to z kolei może 
prowadzić nawet do korupcji. 
Skarbowcy alarmują również, 
że oszczędności wynikające 

z redukcji zatrudnienia będą 
niewspółmiernie niskie do kwot 
odprowadzanych każdego roku 
do budżetu państwa. 

AGNIESZKA KONIECZNY

40 tysięcy 
urzędników 
do zwolnienia
Projekt ustawy dotyczy 
również całej administra-
cji rządowej: ministerstw, 
urzędów wojewódzkich, 
administracji zespolnej, 
czyli wszystkich wojewódz-
kich inspekcji oraz pracowni-
ków skarbowości: urzędów 
skarbowych i izb skarbowych. 
„Solidarność” szacuje, że we 
wszystkich instytucjach, któ-
rych ustawa dotyczy, pracę 
może stracić ponad 40 tysięcy 
urzędników.

Ten spór się
nie skończy?
Zdaniem związkowców 
z „Solidarności”, zakończenie 
sporu zbiorowego w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim jest 
niemożliwe bez rządowej 
kontroli.

Na wniosek strony związkowej 
w Warszawie odbyło się posiedze-
nie zespołu doraźnego ds. pracow-
ników samorządowych i służby 
cywilnej poświęcone konfl iktowi 
w urzędzie. Porozumienia nie 
udało się osiągnąć mimo obecno-
ści zastępcy Głównego Inspektora 
Pracy, Anny Tomczyk. 

W trakcie rozmowy związkow-
cy podkreślali, że niedopuszczalna 
jest sytuacja, w której spór zbioro-
wy trwa prawie trzy lata, a strona 
rządowa nie wykazuje dobrej woli, 
żeby go zakończyć. Jednym sposo-
bem jest eliminowanie związkow-
ców poprzez wręczanie im wypo-
wiedzeń. – Wicewojewoda śląski 
Stanisław Dąbrowa powiedział, że 
konfl ikt ma charakter ogólnopolski, 
polityczny i nie można go rozwią-
zać – relacjonuje Zbigniew Bartoń, 
przewodniczący „Solidarności” 
w urzędzie.

Zbigniew Bartoń przypomina, 
że o zakończenie sporu apelo-
wał już m.in. szef służby cywilnej 
Sławomir Brodziński. – Podczas 
dyskusji przedstawiliśmy również 
stanowisko Piotra Dudy, w którym 
przewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej „S” uznał, że postawa praco-
dawcy narusza w sporze w sposób 
istotny ustawę o związkach zawo-
dowych i społecznych inspektorach 
pracy – dodaje Bartoń.

Nadwykonania kontraktów 
były jednym z najważniejszych 
tematów poruszonych przez 
związkowców z Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
podczas spotkania z dyrekto-
rem Śląskiego Oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, 
Zygmuntem Klosą. 

Związkowcy podkreślali, 
że w ostatnich miesiącach 
roku pojawia się najwięcej 
problemów związanych z roz-

liczeniem usług medycznych 
wykonanych po wyczerpa-
niu limitu kontraktowego. 
Ich zdaniem, w tej chwili 
w najtrudniejszej sytuacji 
znajdują się niektóre odziały 
ginekologiczno-położnicze i 
kardiologiczne. 

Innym poważnym prob-
lemem, na który zwrócili 
uwagę dyrektora są wydłu-
żające się kolejki do lekarzy 
specjalistów.

AK

Służba zdrowia rozmawia
o nadwykonaniach 
i kolejkach do specjalistów

Coraz mniej umów na czas 
nieokreślony, coraz więcej 
umów czasowych , zmu-
szanie pracowników do 
tzw. „samozatrudnienia” i 
nadużywanie formuły pracy 
tymczasowej.  Sekretariat 
Metalowców NSZZ „Solidar-
ność” protestuje ciągłemu 
obniżaniu standardów za-
trudniania w Polsce. 

Niestabilność i niepewność 
zatrudnienia to zjawiska, 
które  pracownicy branży 
metalowej  obserwują i od-
czuwają na co dzień. - Wielu 
pracodawców traktuje zatrud-
nionych nie jak podmiot, ale 
jak przedmiot, który można 
wynająć, wyeksploatować, 
a następnie odesłać na zło-

mowisko -  mówi  Adam 
Ditmer, szef Sekretariatu 
Metalowców

    Od 3 do 10 paździer-
nika obchodzony jest Glo-
balny Tydzień Akcji Przeciw 
Niestabilnemu Zatrudnie-
niu, proklamowany przez 
Międzynarodową Federację 
Metalowców(MFM). Związ-
kowcy z Sekretariatu Me-
talowców zaapelowali do 
komisji zakładowych o zama-
nifestowanie w tych dniach 
swojego sprzeciwu poprzez 
wywieszenie w zakładach 
pracy ulotek opracowanych  
przez MFM oraz o poinfor-
mowanie pracodawców o 
prowadzonej akcji.

BG 

„Solidarność” mówi: NIE
zwolnieniom urzędników

7 października związki za-
wodowe na całym świecie 
będą obchodzić Światowy 
Dzień Godnej Pracy. Akcja 
organizowana jest już po 
raz drugi i w tym roku ma 
zwrócić uwagę na społecz-
ne skutki kryzysu.

– Kryzys ekonomiczny 
stanowi poważne zagroże-
nie dla stabilności zatrud-
nienia i przyszłości wielu 
ludzie na świecie. Dekady 
deregulacji oraz nadmierna 
chciwość niewielkiej grupy 
ludzi zepchnęły świat w 
najgłębszą recesję od 1930 
roku – podkreśla w wyda-
nym z tej okazji komunika-

cie Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”. –  Godna 
praca musi znaleźć się w 
centrum działań rządowych, 
by spowodować ponowny 
wzrost gospodarczy i budo-
wać globalną gospodarkę 
nowego typu, stawiają-
cą na pierwszym miejscu 
człowieka 

Podobnie, jak w zeszłym 
roku, tak i w tym Komisja 
Krajowa zachęca do skła-
dania podpisów pod ape-
lem o Godną Pracę oraz 
raportowania wszelkich 
działań promujących jej 
standardy.

RED.

Światowy Dzień
Godnej Pracy

Obchodzimy Tydzień 
Akcji Przeciwko 
Niestabilnemu Zatrudnieniu

Prezydent Lech Kaczyń-
ski wystosował pismo do 
Śląsko-Dąbrowskiej „So-
lidarności”.

Podziękował w nim za 
zaproszenie na obchody 
29. rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzęb-
skiego.  „Było to dla mnie 
niezwykle ważne spotka-
nie, podczas którego w 
imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej mogłem uhono-

rować zasługi bohaterów 
społecznego protestu z 
Sierpnia 1980 r. – napisał 
prezydent. 

W liście Lech Kaczyń-
ski  złożył  też życzenia 
osobis te j  i  zawodowej 
pomyślności dla wszyst-
kich członków Śląsko-Dą-
browskiej „Solidarności” 
oraz satysfakcji z pracy 
związkowej.

RED.

List z Pałacu
Prezydenckiego 

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia łamie prawo. – Może stanowić 
wygodne narzędzie do swobodnego zwalniania pracowników z pominięciem 
obowiązujących zasad. Tym samym odbierze zatrudnionym część należnych im praw
– podkreślają związkowcy z „Solidarności”.

Lech Kaczyński pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego
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Zdaniem związkowców 
projekt ustawy 
w sposób rażący 
ingeruje w przepisy 
prawa pracy. 

– Pracę 
może stra-
cić nawet 
40 tys. 
urzędników 
– alarmuje 
Zbigniew 
Bartoń

Foto: archiwum
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P
rzez lata działalno-
ści Huty Szopienice 
proces produkcji po-
zostawał niezmien-
ny, za to z roku na 

rok przybywało coraz więcej 
niebezpiecznych odpadów. 
Zdaniem pracowników za-
kładu, mieszkańców oko-
licznych bloków oraz związ-
kowców skala problemu jest 
ogromna. Chodzi o skażenie 
terenu przekraczającego 8 
hektarów powierzchni. – Na-
stępuje przenikanie niebez-
piecznych pierwiastków do 
gruntów i ich przesączanie do 
wód podziemnych. Podczas 
procesu prywatyzacyjnego 
huty otrzymaliśmy infor-
mację, że w wodach kopalni 
„Wieczorek” został wykryty 
cynk – mówi Dagobert Droż-
dżowski, członek rady pra-
cowniczej HMN Szopienice, 
który brał udział w procesie 
prywatyzacyjnym. – Ciągle 
pojawiają się informacje, że 
na tym terenie padają ptaki i 
zwierzyna. W Urzędzie Wo-
jewódzkim otrzymaliśmy 
informację, że składowisko 
jest już nieaktywne. Infor-
macje od ludzi są zupełnie 
inne i ja byłbym w stanie w 
nie uwierzyć – dodaje wi-
ceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarność” 
Bogdan Biś.

Najgroźniejszy jest tal
Tymczasem już kilka lat temu 
naukowcy z Wydziału Biolo-
gii Uniwersytetu Warszaw-
skiego odkryli, że w pobliżu 
huty Szopienice stężenie 
niezwykle niebezpieczne-
go pierwiastka, jakim jest 
tal, kilkaset razy przekracza 
dopuszczalne normy. Media 

alarmowały wówczas, że jest 
to pierwiastek bardzo tok-
syczny, dawniej wykorzysty-
wany do produkcji środków 
owadobójczych i trutek na 
szczury. Dobrze wchłania 
się przez skórę, dlatego za-
stosowanie znajdował także 
w depilatorach. U ludzi może 
wywoływać m.in. nadmierną 
ospałość lub ożywienie. 

Jednak związkowcy suge-
rują, że zabrakło dokładnych 
szacunków, dotyczących 
rzeczywistych ilości tego 
i innych niebezpiecznych 
pierwiastków znajdujących 
się w zalegających szlamach. 
Ich zdaniem, za ich przepro-
wadzenie odpowiedzialny 
powinien być m.in. Śląski 
Urząd Wojewódzki. Tym 
bardziej, że problem znany 
jest już od lat. – Już w latach 
siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku badaniom zostały 
poddane dzieci z okolicy. Aż 
u 29 proc. z nich stwierdzono 
objawy ołowicy – przypomi-
nają związkowcy. 

Drożdżowski podkreśla, 
że kary za zanieczyszczanie 

środowiska nałożone na 
hutę były tak ogromne, że 
ich uwolnienie, już wcześ-
niej mogło grozić likwidacją 
zakładu.

Tylko 1500 ton miesięcznie
Proces utylizacji niebezpiecz-
nego składowiska rozpoczął 
się w 1977 roku. – Z obliczeń 
wynika, że połowa tych od-
padów zutylizowana zostanie 
dopiero w 2013 roku. Trze-
ba sobie uświadomić, jak 
dużo czasu potrzeba, żeby 
to wszystko uporządkować 
– mówi przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutni-
ctwa NSZZ „Solidarność”, 
Andrzej Karol. Firma, która 
się tym zajmuje jest w sta-
nie zutylizować zaledwie od 
1000 do 1500 ton odpadów 
miesięcznie.

Zdaniem związkowców, 
problem likwidacji składo-
wiska może zostać jeszcze 
bardziej skomplikowany 
ze względu na likwidację 
HMN Szopienice, o której we 
wrześniu 2008 roku w War-
szawie zdecydowało Walne 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Na razie proces likwidacji 
został wstrzymany decyzją 
sądu, ale ostateczny wyrok 
w tej sprawie za kilka tygo-
dni wyda Sąd Apelacyjny w 
Katowicach.

Problem się rozmyje?
Dagobert Drożdżowski przy-
pomina, że za dalszą utylizację 
składowiska odpowiedzialny 
jest Impexmetal, obecny właś-
ciciel huty, który kupując za-
kład miał świadomość istnienia 
niebezpiecznych odpadów. 
Z tego powodu cena huty 
została obniżona. – Podczas 
procesu prywatyzacyjnego 
przyjęta została koncepcja, 
że przedsiębiorstwo, które 
powstanie na bazie HMN 
„Szopienice” będzie zajmo-
wało się dalszą utylizacją
i ponosiło jej koszty – mówi 
Drożdżowski. Przypomina, 
że w tym celu stworzona 
została spółka z Bukownem. 
– Wszystko byłoby dobrze, 
gdyby zakład wywiązywał 
się ze swoich powinności
i za utylizację płacił. Umowa 
została podpisana, ale po 
sprywatyzowaniu zabrakło 
fi nansowania w pełnym za-
kresie i nie ma go do tej pory 
– podkreśla. Jego zdaniem, 
problem utylizacji nie jest 
problemem technologicznym, 
lecz fi nansowym.

– Dopóki huta istniała, 
była szansa na zutylizowa-
nie składowiska. Obawiamy 
się, że jeżeli proces likwidacji 
zostanie utrzymany właś-
ciciel wyznaczy sobie inne 
priorytety, a miasto zostanie 

z tym bałaganem – dodaje 
Andrzej Karol. 

Zdaniem związkowców, 
Urząd Miasta Katowice i Śląski 
Urząd Wojewódzki powin-
ny na bieżąco monitorować, 
co dzieje się ze szlamami. 
Powinien zostać również 
opracowany i przedstawiony 
mieszkańcom Szopienic plan 
utylizacji składowiska.

Bomby ekologiczne na Śląsku
Składowisko szlamów cynko-
wych po hucie Szopienice nie 
jest jedyną poprzemysłową 
bombą ekologiczną. Inne te-
reny niebezpieczne dla ludzi i 
środowiska to doły kwasowe 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
składowisko odpadów przy 
zakładach azotowych w Ja-
worznie, zwałowisko odpa-
dów niebezpiecznych po 
Zakładach Chemicznych w 
Tarnowskich Górach oraz 
składowisko odpadów azbe-
stowych po zakładach „Izo-
lacja” w Ogrodzieńcu.

AGNIESZKA KONIECZNY

Początki HMN 
Szopienice...
sięgają 1834 roku, kiedy 
w Szopienicach uru-
chomiona została huta 
cynku „Wilhelmina”. 
Na początku XX wieku huta 
stała się największym produ-
centem metali nieżelaznych 
na Śląsku i znaczącym 
w świecie producentem 
kadmu.
Nazwa Huta Metali Nieżela-
znych „Szopienice” pojawiła 
się w dopiero w 1972 roku. 
W 2000 roku zakład został 
skomercjalizowany i stał się 
częścią grupy kapitałowej
Impexmetal.
We wrześniu 2008 roku 
Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy zdecydowało 
o likwidacji huty. Dwa miesią-
ce później, na wniosek Skarbu 
Państwa, sąd wstrzymał tę 
decyzję. Kolejna rozprawa od-
będzie się w Sądzie Apelacyj-
nym w Katowicach.

– Szlamy poprodukcyjne składowane na terenie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” zagrażają 
zdrowiu okolicznych mieszkańców – alarmują związkowcy z „Solidarności”.

Kłopotliwe składowisko 
po Hucie Szopienice

Fundacja 
ekologiczna 
PRO-EKO 
Szopienice szacuje, 
że na składowisku 
mogą zalegać 
nawet 174 tony 
niebezpiecznych 
odpadów. Wśród 
nich najgroźniejszym 
pierwiastkiem 
chemicznym jest tal.

Składowisko poprodukcyjne HMN „Szopienice” może wpływać na zanieczyszczenie metalami ciężkimi wód podziemnych o powierzchni 
ponad 8 hektarów.

Posiedzenie komisji ochrony 
środowiska
Dzięki staraniom NSZZ 
„Solidarność” problem li-
kwidacji i zagrożeń zwią-
zanych ze składowiskiem 
odpadów poprodukcyj-
nych HMN „Szopienice” 
został poruszony podczas 
sierpniowego posiedze-
nia komisji ochrony zdro-
wia w Urzędzie Miasta 
w Katowicach.

– Pomimo zobowiązania 
się Inwestora do rekultywacji 
tego terenu, do dnia dzisiej-
szego szlamy dalej pozosta-
ją na miejscu składowania, 
co zagraża życiu i zdrowiu 
rodzin tam zamieszkujących. 
Naszym zdaniem miasto 

Katowice powinno podjąć 
zdecydowane kroki i wymu-
sić na Inwestorze realizację 
wcześniejszych zobowiązań 
– fragment pisma, w którym 
Regionalna Sekcja Hutni-
ctwa NSZZ „Solidarność”, 
zwróciła się o podjęcie tego 
tematu podczas posiedze-
nia komisji. – Apelujemy do 
Urzędu Miasta Katowice i do 
Urzędu Wojewódzkiego, aby 
służby odpowiedzialne za 
ochronę środowiska dopro-
wadziły do opracowania
i przedstawienia mieszkań-
com Szopienic, planu utyliza-
cji tego składowiska – mówi 
Andrzej Karol.

Foto: archiwum
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§
Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ustawa Kodeks pracy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych

Kup
cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego 

Popiełuszki w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limitowany nakład

5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

i we wszystkich Biurach Terenowych.

„Jest taka pamięć, która nie umiera” 

Przepełnieni ogromnym smutkiem i żalem 
żegnamy koleżankę i członka naszego związku

DANUSIĘ SOŁTYSIK.
Szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie 
składają 

członkowie ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Sejm 25 września br. uchwa-
lił nowelizację ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych oraz Ordy-
nacji podatkowej. Zgodnie 
z nowelizacją pracodawcy 
będą zobowiązani od 2011 
r. rozliczyć PIT za osoby, 
które są zatrudnione tylko 
u nich. Jeśli pracownik do 
15 stycznia danego roku nie 
poinformuje pracodawcy, 
że chce z uzyskanych do-
chodów rozliczyć się samo-
dzielnie, pracodawca zrobi 
to za niego.

Sprzeciw pracodawców, 
którzy obawiają się nowych 
obowiązków i związanych 
z nimi obciążeń, zwłasz-
cza w czasie kryzysu, na 
niewiele się zdał. Na plus 
należy jednak ocenić to, 
że nowe przepisy nie będą 
obowiązywały od 2010 
r., tak jak to zakładano 
w projekcie ustawy, ale od 
2011 r. Dzięki temu po-
datnicy i przedsiębiorcy, 
a także urzędy skarbowe 
będą mieć więcej czasu 
na przygotowanie się do 

wprowadzenia w życie 
nowych uregulowań. 

Nowelizacja ustawy za-
kłada, że każdy pracodaw-
ca będzie musiał obliczyć 
podatek pracowników, wy-
pełnić deklarację i wysłać 
ją do urzędu skarbowego. 
W rozliczeniu uwzględnione 
będą ulgi podatkowe oraz 
wniosek o przekazanie 1% 
podatku na organizacją po-
żytku publicznego.

Przypominamy, że do-
tychczas pracownicy, którzy 
chcieli, aby to pracodaw-

ca rozliczył ich docho-
dy i obliczył podatek za 
dany rok, musieli poin-
formować go o tym do 10 
stycznia roku następnego. 
Z możliwości tej korzystało 
niewielu podatników. Od 
2011 r. sytuacja będzie od-
wrotna – brak stosownego 
oświadczenia będzie zobo-
wiązywać pracodawcę do 
rozliczenia PIT-u za jego 
pracownika.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

P
racuję od 15 lat 
w fi rmie, która nie-
bawem będzie w sta-
nie likwidacji lub 
upadłości. Mam 

podpisaną odpowiedzialność 
materialną. Obowiązuje mnie 
3-miesięczny okres wypowie-
dzenia. Czy likwidator musi 
zachować minimalny 1-mie-
sięczny okres wypowiedzenia, 
czy może pożegnać się ze mną 
od razu? Czy można otrzymać 
wypowiedzenie 31 dnia miesią-
ca, które będzie obowiązywać od 
pierwszego następnego miesiąca? 
Jeśli w ciągu skróconego jednomie-
sięcznego okresu wypowiedzenia 
zachoruję i będę na zwolnieniu 
nadal po ustaniu tego miesiąca, 
to czy likwidator ma obowiązek 
wypłacić mi rekompensatę za 
pozostałe dwa miesiące wypo-
wiedzenia i ekwiwalent za nie-
wykorzystany urlop?

Likwidator nie będzie mógł 
rozwiązać wiążącego stosun-
ku pracy z dnia na dzień, jeśli 
nie wyrazi Pan na to zgody 
w formie np. porozumienia 
stron. Porozumienie stron 
to tryb rozwiązania umowy, 
który zezwala na zakończenie 
umowy o pracę w dowol-
nym momencie, w sytuacji 
kiedy obie strony wyrażają 
taką wolę.

Zgodnie z przepisami Ko-
deksu pracy likwidator będzie 
musiał zastosować wypowie-
dzenie umowy o pracę, ale 
będzie też miał prawo skrócić 
Pana okres wypowiedzenia 
do 1 miesiąca. Tak wynika 
z art. 361 § 1 K.p., który mówi: 
„Jeżeli wypowiedzenie pracow-
nikowi umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony następuje 
z powodu ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy albo 
z innych przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, pracodawca 
może, w celu wcześniejszego 
rozwiązania umowy o pracę, 
skrócić okres trzymiesięczne-
go wypowiedzenia, najwyżej 
jednak do 1 miesiąca. W takim 
przypadku pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia 
za pozostałą część okresu wy-
powiedzenia”.

Pracodawca – zgodnie 
z wyżej zacytowanym ar-
tykułem K.p. – zobowiąza-
ny jest do wypłaty odszko-
dowania za skrócony okres 
wypowiedzenia w ostatnim 
dniu stosunku pracy (tzn. po 
upływie skróconego okresu 
wypowiedzenia), niezależnie 
od występujących w tym mo-
mencie okoliczności, takich jak 
choroba pracownika.

Pracownik jednak nie na-
będzie za skrócony okres wy-
powiedzenia żadnych innych 
uprawnień pracowniczych, 
takich jak urlop wypoczyn-
kowy (lub w przypadku jego 
niewykorzystania – ekwiwa-
lent), ponieważ w tym czasie 
stosunek pracy już nie istnieje. 
Urlop może zostać naliczony 
jedynie za faktycznie zastoso-
wany okres wypowiedzenia, 
np. jeśli okres ten został skró-
cony do jednego miesiąca, 
to tylko za ten jeden miesiąc 
pracodawca powinien nali-
czyć urlop.

Zgodnie z uchwałą Sądu 
Najwyższego z 9 lipca 1992 (I 
PZP 20/92, OSNCP 1993, z. 1-2, 
poz. 2): skrócenie przez zakład 
pracy okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę na podstawie 
art. 361 § 1 K.p. powoduje roz-
wiązanie tej umowy z upływem 
skróconego okresu.

Z uzasadnienia uchwały 
wynika, że okres, za który 
przysługuje odszkodowanie z 
art. 361 § 1, nie jest ani okresem 
zatrudnienia, ani zrównanym 
z okresem zatrudnienia, ale 
wyłącznie okresem, który jest 
zaliczany z mocy art. 361 § 2 
K.p. do okresu zatrudnienia 
przy jego obliczaniu na po-
trzeby stwierdzenia nabycia 

uprawnień pracowniczych, 
uzależnionych od posiada-
nia określonego stażu pracy. 
W okresie, za który przyzna-
no pracownikowi odszkodo-
wanie (do końca pozostałej 
części okresu wypowiedze-
nia), pracownik nie nabywa 
żadnych uprawnień, których 
warunkiem jest istnienie sto-
sunku pracy.

W odpowiedzi na pytanie 
dotyczące czasu obowiązywa-
nia wypowiedzenia wyjaś-
niam, że okres wypowiedzenia 
umowy o pracę obejmujący 
miesiąc albo ich wielokrot-
ność kończy się odpowiednio 
w ostatnim dniu miesiąca. 
W związku z tym początek 
okresu wypowiedzenia jest 
zdeterminowany jego koń-
cem – jeśli wypowiedzenie 
jest liczone w miesiącach, to 
jego bieg zaczyna się zawsze w 
pierwszym dniu miesiąca.

Wypowiedzenie otrzyma-
ne np. w 29, 30 lub 31 dniu 
danego miesiąca swój bieg 
rozpocznie od 1 dnia miesiąca 
następnego i zakończy się w 
ostatnim dniu tego miesiąca 
(bądź po upływie jego wielo-
krotności).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Skrócony okres
wypowiedzenia

Rozliczanie PIT-ów za pracownika – od 2011 r.

„Człowiek tak długo żyje, dopóki żyje w naszej pamięci.”

Rodzinie i Przyjaciołom
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

KOL. DANUTY SOŁTYSIK
składa

 
w imieniu Solidarności Ziemi Zawierciańskiej 

kierownik BT Małgorzata Benc
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Bilety można zamówić za pośrednictwem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” – drogą mailową lub faksem. 
W zamówieniu należy podać dane Komisji Zakładowej potrzebne do wystawienia 
faktury, określić formę płatności oraz wskazać dokładną liczbę zamawianych 
biletów i ich cenę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

G
łównym powo-
dem akcji było 
bezprawne wy-
powiedzenie na 
początku wrześ-

nia umowy o pracę Kazimie-
rzowi Staszewskiemu, szefowi 
Komisji Zakładowej w ZTE 
Radom i członkowi Komisji 
Krajowej „Solidarności”. Ofi -
cjalnym powodem zwolnienia 
była „utrata zaufania”. A tak 
naprawdę przewodniczący 
„S” w ZTE Radom upominał 
się o prawa pracowników 
i wskazywał nieprawidło-
wości w działalności fi rmy. 
Zdaniem przedstawicieli z 
radomskiej „Solidarności”, 
w fi rmie mogło dochodzić 
do wymuszaniu na pracow-
nikach sprzedaży udziałów 
i rezygnacji z członkostwa 
w Związku. 

Do Radomia pojechało 
blisko stu związkowców ze 
Śląsko–Dąbrowskiej „Solidar-
ności”, głównie z Jastrzębia 
Zdroju i Zawiercia. – Takich 
zachowań pracodawców, któ-
rzy są zwalniani za działania w 
obronie praw pracowniczych, 
nie wolno tolerować – mówi 
szef Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności” Piotr Duda, 
który również uczestniczył w 
radomskim proteście. – Kpiną 
jest, że szef ZTE Radom jest 
równocześnie reprezentan-

tem pracodawców w Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego na Mazowszu. 
To pokazuje, jakie znaczenie 
tamta strona przywiązuje do 
dialogu ze związkami zawo-
dowymi. 

O tym, że w Polsce pro-
wadzona jest antyzwiązko-
wa krucjata, mówił też w 
Radomiu szef Komisji Krajo-
wej Janusz Śniadek. –  Elity 
gospodarcze i polityczne 
tworzą antyzwiązkowy kli-
mat. Opowiadanie o tym, 
że związki to relikt PRL-u, 
przeszkoda w rozwoju kraju 
- to wszystko tworzy klimat 

nagonki i walki ze związkami 
zawodowymi – mówił szef 
Komisji Krajowej. 

Śniadek podkreślił, że Sta-
szewski jako szef komisji za-
kładowej „S” i radny miejski 
podlegał przy zwalnianiu po-
dwójnej ochronie. – Nie zacho-
wano procedury konsultacji 
decyzji, ani ze związkami, ani 
z Radą Miejską w Radomiu, 
którą o zamiarze zwolnienia 
radnego powiadomiono w 
tym samym dniu, w którym 
dostał on wypowiedzenie - 
podkreślił przewodniczący 
„Solidarności”. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Działacze „Solidarności” 
i organizatorzy strajku 
w 1980 roku w tarnogór-
skim FAZOSIE Leonard Warda 
i Marek Skwarczyński, którzy 
podczas tegorocznych uro-
czystości w Jastrzębiu Zdroju 
uhonorowani zostali przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego Krzyżami Ofi cerskimi 
Orderu Odrodzenia Polski, 
podziękowali „Solidarności” 
za otrzymane medale.

Leonard Warda skierował 
pismo do Zarządu Regionu, 
w którym podziękował za 
docenienie jego działań w 
pracy na rzecz Niepodle-
głej Polski. – W szczególny 
sposób dziękuję przewodni-
czącemu Związku Więźniów 
Politycznych Stanisławowi 
Płatkowi jak i przewodni-
czącemu Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” Panu Piotrowi Dudzie. 
W swych podziękowaniach 
nie zapominam o strukturach 
miejskich Tarnogórskiej Soli-
darności i Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” FAZOS. 

Dziękując całej Solidarności 
życzę wielu sukcesów i dal-
szej determinacji w obronie 
praw pracowniczych – napi-
sał Leonard Warda.

Natomiast Marek Skwar-
czyński swój medal zadedy-

kował tarnogórskiej „Soli-
darności” oraz wszystkim 
–  obecnym i byłym –  związ-
kowcom „S” z FAZOS-u.

Podziękowania do Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidarności” 
wystosował też odznaczony 
pod pomnikiem w Jastrzębiu 
Stanisław Czarnota. „Byłem 
pod wielkim wrażeniem
i pełen podziwu, jak pięk-
nie zorganizowane były to 
uroczystości. Tak w kościele, 
jak i pod pomnikiem miałem 
w myślach to piękne słowo 
„Solidarność”, przez które 
przeszli żywi ludzie, kole-
dzy pierwszych dni walki 
i strajków, stanu wojen-
nego i Wy, którzy dzisiaj 
kontynuujecie tę ciężką 
pracę na rzecz drugiego 
człowieka” – napisał w li-
ście do Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności” założyciel 
i pierwszy przewodniczą-
cy „Solidarności” w KWK 
Jaworzno, który od 1984 
mieszka w Stanach Zjed-
noczonych.

RED.

Echa uroczystości 
w Jastrzębiu ZdrojuW Radomiu walczą z „S”

Od lewej: Piotr Duda, Kazimierz Staszewski i Janusz Śniadek

Ponad tysiąc związkowców z „Solidarności” 
uczestniczyło w proteście w obronie praw pracowniczych, 
który w miniony piątek odbył się w Radomiu. 
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– Byłem pod wielkim
wrażeniem i pełen podziwu, 
jak pięknie zorganizowane były 
to uroczystości – napisał w liście 
do Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
Stanisław Czarnota
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