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Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim nauczycielom dużo radości z wykonywanej pracy, 

wdzięczności Waszych podopiecznych oraz powodzenia w życiu osobistym.
Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”

Trwa świetna passa fabryki 
Fiata w Tychach. W ciągu 9 
miesięcy tego roku z taśm 
produkcyjnych zjechało aż 
438,7  tysięcy nowych sa-
mochodów. To o ponad 72 
tysiące więcej, niż w tym 
samym okresie roku ubie-
głego.

Fiat jest jedynym koncer-
nem samochodowym w Pol-
sce, który w okresie kryzysu 
zwiększył produkcję. Pozo-
stałe notują znaczne spadki. 
W tym samym czasie z taśm 
produkcyjnych gliwickiego 
Opla zjechało zaledwie 67 
tysięcy nowych aut. Tyska 
fabryka nie zamierza zwalniać 
tempa. Chce pobić ubiegło-

roczny rekord i wyproduko-
wać w tym roku, w sumie 
ponad 600 tys. aut. Jednak 
jak podkreślają związkowcy 
z „Solidarności”, w ślad za 
dynamicznie rosnącą pro-
dukcją nie podąża wzrost 
płacy podstawowej 

 – Czy ktoś zdaje sobie 
sprawę z tego, jakim kosztem 
ta praca jest wykonywana? 
Część osób przychodzi do 
pracy w nadgodzinach, bo 
chce. Większość robi to, bo 
musi. To jest bardzo uciąż-
liwe i odbija się na zdrowiu 
wielu osób – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca 
„Solidarności” w spółkach 
Grupy Fiata. Podkreśla, że 

to płaca podstawowa, a nie 
nadgodziny, powinna być 
zabezpieczeniem bytu pra-
cowników i ich rodzin. Tym-
czasem stawka godzinowa w 
Fiacie waha się między 12 a 
14 złotych brutto, 15 proc. 
premii plus ewentualnie 
dodatek stażowy.

– To nie jest wysokie wyna-
grodzenie, jak na taką fi rmę
i pracę. Płaca zasadnicza po-
winna systematycznie wzrastać 
– zaznacza Wanda Stróżyk.

Dlatego zakładowa „Soli-
darność” od początku bieżące-
go roku zabiega o rozpoczęcie 
rozmów na temat podwyżki 
zbiorowej w wysokości 650 
zł dla każdego pracownika. 

Zdaniem związkowców, żą-
danie jest uzasadnione, bo 
zakład się bogaci. Powstały 
nowe oddziały: hala produk-
cyjna i lakiernia, rozwija się 
spawalnia. Jednak pracodaw-
ca o podwyżkach rozmawiać 
nie chce i coraz bardziej dys-
kredytuje związek.

– Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby nie organizowa-
nie pracy w soboty w nadgo-
dzinach, wprowadzenie co 
drugiej soboty wolnej i utwo-
rzenie nowych stanowisk, 
żeby zwiększona produkcja 
mogła być wykonywana od 
poniedziałku do piątku – 
podkreśla Stróżyk.

AK

Fiat bije rekordy kosztem pracowników

Dobra passa w tyskiej fabryce Fiata trwa, mimo to pracodawca
nie chce rozpocząć rozmów z „Solidarnością” na temat podwyżek

Ćwierć wieku temu ks. Jerzy Popiełuszko gościł w Bytomiu. Sfi nansowany przez Śląsko-Dąbrowską 
„Solidarność” i mieszkańców regionu pomnik upamiętnia tę niezwykłą wizytę.

Region uczcił księdza
Jerzego Popiełuszkę
8 

października – do-
kładnie w 25. rocz-
nicę  mszy,  jaką 
w bytomskim koście-
le pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego odprawił 
ks. Jerzy, na placu przed tym 
kościołem prezydent Piotr 
Koj i przewodniczący Piotr 
Duda odsłonili pomnik. Jak 
podkreślał w swym wystąpie-
niu szef Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności”, dla naszego 
związku symbolami stanu 
wojennego i męczeńskiej 
śmierci są górnicy z „Wujka” 
i właśnie ks. Jerzy. – Kapelan 
„Solidarności”, ale przede 
wszystkim skromny, dobry 
i ciepły człowiek, który poka-
zał Polakom jak należy wal-
czyć (…) – nie karabinami, ale 
na kolanach i Słowem Bożym 
– mówił Piotr Duda.  

Odsłonięcie monumentu 
miało uroczysty przebieg. By-
tomscy harcerze zaciągnęli 
przed nim warty honorowe. 
Oprawę muzyczną zapewniła 

Orkiestra Dęta Bytom. List 
do uczestników uroczystości 

wystosował Lech Kaczyński, 
odczytała go prezydencka mi-

nister Bożena Borys–Szopa. 
„Niech życie tego wybitnego 

duszpasterza, świadka żywej 
wiary, wreszcie męczennika 
pozostanie dla nas inspira-
cją do ciągłego ponawiania 
chrześcijańskiego, społeczne-
go i narodowego rachunku 
sumienia” – napisał pre-
zydent. 

Uroczystość poprzedziła 
msza św.pod przewodni-
ctwem biskupa gliwickiego 
Jana Wieczorka. Homilię 
wygłosił kapelan Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
ks. Stanisław Puchała. Przy-
pomniał w niej nauki ks. Je-
rzego. – Są one nieustannie 
aktualne i ciągle są dla nas 
pouczeniem, wypływającym 

z serca człowieka głębokiej 
wiary – mówił ks. Puchała. 
Podkreślił, że na odbiór nauk 
ks. Popiełuszki wpłynęła 
jego nagła i tragiczna śmierć. 
– To, że żył, jak żył i że gło-
sił, to co głosił, sprawiło, że 
jego śmierć stała się, mówiąc 
słowami Norwida, ofiarą 
w przyszłość. Ta śmierć wciąż 
boli, ale też wciąż paradok-
salnie daje nadzieję. 

Odsłonięcie pomnika to 
nie jedyne wydarzenie w By-
tomiu upamiętniające pobyt 
ks. Jerzego w tym mieście 25 
lat temu. W kopalni „Bobrek
-Centrum” prezentowana 
była wystawa poświęcona 
ks. Jerzemu, a w Muzeum 
Górnośląskim odbyła się kon-
ferencja popularno-nauko-
wa z udziałem naukowców 
z IPN. W kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
odprawiane były msze w in-
tencji beatyfi kacji kapelana 
„Solidarności”.

WOJCIECH GUMUŁKA

Mierzącą ok. 2,4 metra postać kapłana wyrzeźbił kielecki artysta Grzegorz Łagowski

Śmierć ks. Jerzego 
Popiełuszki stała 
się ofi arą w 
przyszłość. Wciąż 
boli, ale też wciąż daje 
nadzieję. 

Foto: TŚD

Foto: internet
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INNI napisali

mija od wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. 16 października 1987 r.,  
odbyło się drugie w tym roku konklawe 
(po 33–dniowym pontyfi kacie
i śmierci Jana Pawła I). Wynik wyboru 
ogłoszono o 16:16. Wtedy rozpoczął 
się trzeci co do długości pontyfi kat 
w historii Kościoła Katolickiego 
(po pontyfi kacie Świętego Piotra 
i bł. Piusa IX). Jan Paweł II był papie-
żem przez 26 i pół roku (9666 dni). 
Beatyfi kował i kanonizował o wiele 
więcej osób niż jakikolwiek poprzedni 
papież. Ogłosił błogosławionymi 
w sumie 1338 osób, kanonizował
51 z wszystkich 482 świętych.

LICZBA tygodnia

31 lat 

Będzie praca 
w strefach 
ekonomicznych 
woj. śląskiego

W 
KSSE, w którą zainwesto-
wano ponad 3,5 mld euro 
powstają stabilne miejsca 

pracy. Dziś jest ich około 37 tysięcy, 
działa tam już 170 fi rm. Niebawem 
ruszą kolejne. 

– Przez pierwsze trzy kwartały 2009 roku 
w strefi e pojawiło się sześć nowych projek-
tów inwestycyjnych - mówi Wojciech Rusek 
z działu promocji KSSE. - Przeprowadzą je 
między innymi fi rmy Euros Polska Sp. z o.o., 
Haberkorn Ulmer Sp. z o.o., MCS Sp. z o.o. 
i Assembly Centre Gliwice Sp. z o.o. 

MCS i Assembly Centre to motoryza-
cja, ale pojawią się także nowe projekty 
z branży energii odnawialnej. Tylko w 
tym roku fi rmy zainwestują około 128 
milionów złotych i utworzą około 480 
nowych miejsc pracy. 

– Kilka projektów pozostaje jeszcze 
w zaawansowanych fazach negocjacji 
i liczymy na to, że części z nich uda się 
wydać zezwolenia jeszcze w tym roku – 
ujawnia Wojciech Rusek. 

Gdyby rząd wydał zgodę na powięk-
szenie strefy do niemal 1917,7 hektarów, 
szansę dostałyby niewielkie miejscowo-
ści, takie jak choćby Rajcza czy Ujazd. 
Z kolei Zabrze mogłoby zmienić wizerunek 
z górniczego – na miasto nowoczesnych 
technologii dzięki nowym inwestorom. 
Np. spółka Stolzle Częstochowa zamierza 
za 175 mln zł postawić nowy piec szklarski
i linie do produkcji szkła gospodarczego. 
– Będą nowatorskie pod względem tech-
nologicznym – zaręczają eksperci Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 
Politechniki Rzeszowskiej. Pracę zyskaliby 
hutnicy, którzy ostatnio są częściej redu-
kowani niż zatrudniani. (…)

Na jaką pracę w poszerzonej strefi e 
można liczyć? W Rajczy na terenie by-
łego terminalu ulokowanego na grani-
cy polsko-słowackiej mogą na nią liczyć 
kierowcy, logistycy, suwnicowi. Podobnie 
w Rybniku i Lublińcu. W innych miej-
scowościach potrzebni będą robotnicy 
przemysłowi, magazynierzy, kierowcy, 
wózkowi, pakowacze. 

W tych zawodach już dziś brakuje ludzi. 
– Obecnie defi cytowe są takie zawody jak: 
nauczyciele zawodu i instruktorzy, kierowcy 
i operatorzy pojazdów, pracownicy obsłu-
gi biurowej, pracownicy w sferze handlu 
i usługach, pracownicy obrotu pieniężnego 
i obsługi klienta, robotnicy pomocniczy 
w górnictwie, przemyśle, budownictwie 
i transporcie, operatorzy i monterzy ma-
szyn, górnicy i robotnicy budowlani - 
wylicza Aleksandra Skalec, rzeczniczka 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Ruch w strefach spowoduje też wzrost 
zapotrzebowania na budowlańców wszel-
kiej maści, a potem - na nauczycieli, bo 
powstaną przedszkola i szkoły, łącznie 
z ustawicznym kształceniem dorosłych. 

Ocenia się, że zmiana granic stre-
fy pozwoli na utworzenie co najmniej 
19.953 nowych, trwałych miejsc pracy na 
terenie samej strefy i co najmniej 3.990 
nowych miejsc pracy w zasięgu oddzia-
ływania strefy. 

» Dziennik Zachodni, 
9 października 2009, Beata Sypuła

Ciąża i dziecko 
nadal utrudniają 
kobietom powrót 
do pracy

N
ie pomagają zmiany w Kodeksie 
pracy ani rządowe akcje skiero-
wane do pracodawców: Polki, 

które po urodzeniu dziecka chcą wrócić 
do pracy, wciąż napotykają poważne 
problemy.

Są przesuwane na niższe stanowiska, 
pomijane przy awansach, a zdarza się nawet, 
że pod pozorem reorganizacji pracodaw-
ca likwiduje ich stanowisko. Nagminną 
praktyką jest też namawianie matek, by 
nie wracały do fi rmy, tylko skorzystały 
z bezpłatnego urlopu wychowawczego.

Jak wynika z najnowszego rapor-
tu Ministerstwa Pracy, wśród polskich 
bezrobotnych najwięcej jest młodych 
kobiet. Dlaczego? Bo to im najtrudniej 
jest pogodzić pracę z rodzicielstwem. 
Podobne dane podaje Główny Urząd 
Statystyczny: aż 57 proc. wszystkich 
bezrobotnych to panie.

Eksperci nie mają wątpliwości, że jedną z 
przyczyn takiej sytuacji jest dyskryminacja 
matek wracających do fi rmy po urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych. – Ten 
problem rzeczywiście się nasila. Tylko 
w ostatnim czasie zajmowałam się kil-
koma przypadkami kobiet, które zostały 
zwolnione, bo chciały jednocześnie pra-
cować i korzystać z urlopu wychowaw-
czego. Jako ofi cjalną przyczynę wypo-
wiedzenia umowy podano reorganizację 
w przedsiębiorstwie – przyznaje Grażyna 
Buczyńska, prawniczka w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej.(…)

Jak tłumaczy Sylwia Chutnik z war-
szawskiej Fundacji MaMa, polscy praco-
dawcy powszechnie uważają, że matka 
jest gorszym i mniej dyspozycyjnym pra-
cownikiem. Sytuacji nie poprawiają nawet 
korzystne dla kobiet zmiany w Kodeksie 
pracy ani rządowe akcje medialne mające 
przekonać pracodawców, że matka jest 
wartościowym pracownikiem.

Zdaniem Sylwii Chutnik jedynym 
czynnikiem, który realnie ułatwia kobie-
tom powrót na rynek pracy, są dotacje 
z Unii Europejskiej. – Coraz więcej ko-
biet jest świadomych, że takie fundusze 
są dostępne, i coraz chętniej z nich ko-
rzystają. Za unijne pieniądze zakładają 
własne przedsiębiorstwa i są same dla 
siebie szefami. 

» www.gazetaprawna.pl, 
13 października 2009, Klara Klinger

TRZY pytania
Grzegorz Łagowski, artysta-rzeźbiarz, twórca pomnika 
ks. Jerzego Popiełuszki

W Bytomiu działo się coś wyjątkowego 
Jest pan autorem nie tylko pomnika ks. 
Jerzego w Bytomiu, ale i tego, który 
stoi w Kielcach. Jak porównałby pan 
oba te dzieła?

– Są do siebie podobne, trudno ocze-
kiwać, że to będą zupełnie różne prace. 
Różnią się nieco detalami – podczas prac 
nad pomnikiem bytomskim zmieni-
łem dłonie, poprawiłem głowę i twarz 
ks. Jerzego. Ks. Popiełuszko w Bytomiu 
jest nieco młodszy i szczuplejszy. Mimo 
to sama rzeźba jest nieco większa od tej 
w Kielcach. Waży blisko 400 kg, ma ok. 
240 cm wysokości. To są drobiazgi, ale 
bardzo istotne. Wbrew pozorom, sama 
praca nad pomnikiem bytomskim nie 
była dużo łatwiejsza, niż przy przygo-
towywaniu tego w Kielcach. Czasem 
łatwiej stworzyć coś od początku, niż 
udoskonalać gotowe dzieło. 

Jak przygotowywał się Pan do stwo-
rzenia rzeźby ks. Jerzego? 

– Zanim przystąpi się do prac, 
trzeba poznać postać, którą się wy-
rzeźbi, przestudiować jej dokonania, 
przeczytać teksty, które stworzyła. 
Dlatego najpierw musiałem przy-
pomnieć sobie nauki ks. Jerzego. To 
była charyzmatyczna postać. Im bar-
dziej zagłębiałem się w jego naucza-
nie, tym bardziej ks. Jerzy stawał się 

mi bliski. Prace nad rzeźbą tę relację 
pogłębiły.
Uczestniczył pan w czwartkowych 
uroczystościach w Bytomiu…

– To było niezwykłe wydarzenie, 
bardzo silne przeżycie. Oczywiście 
każda uroczystość odsłonięcia pomni-
ka niesie ze sobą silne emocje, ale to, 
co działo się w Bytomiu, było czymś 
wyjątkowym. Niezwykłe podejście 
ludzi do mojej pracy wyczuwałem 
nie tylko na czwartkowej uroczysto-
ści, ale i wcześniej, już podczas prac 
montażowych i wykończeniowych. 
Mieszkańcy Bytomia nie przechodzili 
obok pomnika obojętnie, czułem że to 
co dzieje się przed kościołem Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, jest dla nich 
bardzo ważne. 

WG

Im bardziej zagłębiałem 
się w jego nauczanie, 
tym bardziej ks. Jerzy 
stawał się mi bliski.

Większość osób pracujących w państwowej sferze 
budżetowej nie otrzyma podwyżek wynagrodzenia 
zasadniczego w 2010 roku. Tak wynika z projektu 
ustawy budżetowej na 2010 rok. 

Kwota bazowa dla m.in.: członków korpusu służby 
cywilnej, pracowników samorządowych kolegiów odwo-
ławczych, regionalnych izb obrachunkowych ma wynosić 
tyle, co obecnie, czyli 1835,35 zł. Nie wzrośnie również 
kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe, m.in.: ministrów, sekretarzy i podsekreta-
rzy stanu. Co prawda projekt budżetu przewiduje 1-proc. 
wzrost wynagrodzeń, ale złożą się na niego m.in. wzrost 
wynagrodzenia rocznego oraz podwyżki dla policjantów
i funkcjonariuszy Służby Celnej. Brak podwyżek w admi-
nistracji krytykuje NSZZ „Solidarność”. Związkowcy do-
magają się 3-proc. wzrostu płac.

Z kolei projekt tzw. ustawy okołobudżetowej zakłada 
likwidację dodatku specjalnego. Od 2008 roku otrzymują 
go wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej. W ubie-
głym roku wynosił średnio 87 zł miesięcznie. W tym roku 
na pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnio-
nych w policji, administracji skarbowej oraz inspekcjach 
wojewódzkich przypadnie średnio 47 zł miesięcznie, 
a w pozostałych urzędach – 34 zł. 

Projekt ustawy budżetowej przewiduje jedynie wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli. Od 1 września 2010 r. kwota 
bazowa, będąca podstawą wyliczania średniego wyna-
grodzenia nauczycieli, wzrośnie o 7 proc., czyli z obecnie 
obowiązujących 2286,75 zł do 2446,82 zł. Od września 
przyszłego roku tyle wyniesie więc średnie wynagrodzenie 
nauczyciela stażysty. Natomiast nauczyciela kontraktowego 
wzrośnie z 2538 zł do prawie 2716 zł. Podwyższenie wy-
nagrodzeń dla nauczycieli nastąpi nie później niż do 
30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 września. 

Z podwyżkami od września nie zgadza się Sekcja 
Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. – Brak 
podwyżki od stycznia będzie skutkować mniejszym od-
pisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdyż 
przyjętą kwotą bazową do naliczania ZFŚS w 2010 roku 
będzie kwota bazowa ze stycznia 2009 r. – mówi Wojciech 
Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”.

RED.

Podwyżki marne 
albo żadne 
w budżetówce

Foto: internet
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P
o katastrofi e w ko-
palni „Wujek-Śląsk” 
pojawiło się w me-
diach sporo niespra-
wiedliwych głosów, 

że związki zawodowe  wcale 
nie troszczą się o to, czy pra-
codawcy dbają o warunki 
pracy i bezpieczeństwo pra-
cowników. Zapomniano przy 
tym o instytucji społecznego 
inspektora pracy, którymi 
z reguły są właśnie związkow-
cy. Jak podkreśla szef Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”, 
instytucja społecznej inspekcji 
pracy jest kluczowa w stara-
niach o bezpieczną pracę.

– Społeczni inspektorzy mają 
zadbać o to, aby pracodawca 
zafascynowany mordowaniem 
kosztów, nie zamordował bez-
pieczeństwia pracowników. 
Jeśli dobrze i skutecznie wypeł-
niają swoje obowiązki praco-
dawcy czują wobec nich respekt, 
a pracownicy mają do nich 
zaufanie – podkreśla szef 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” Piotr Duda.

Wyniki ankiety posłużą 
nie tylko do napisania raportu 
o stanie bezpieczeństwa, ale 
także pozwolą ocenić skutecz-
ność SIP-owców w wypełnia-
niu ich trudnych obowiązków. 
– Bezpieczeństwo kosztuje, 
a przecież każdy pracodawca 
zastanawia się prawie wyłącznie 
nad tym, jak koszty ciąć. Cza-
sami udaje się go przekonać, 
że wydatki na poprawę stanu 
BHP przyniosą mu korzyści, 
czasami przekonać się nie 
daje i wtedy jedyną drogą jest 
zawiadomienie Państwowej 
Inspekcji Pracy – mówi Ka-
tarzyna Jureczko, SIP-owiec 
z Zespołu Wojewódzkich 
Przychodni Specjalistycznych 
w Katowicach.

Choć pewnie wielu wydaje 
się, że SIP-owiec niepotrzebnie 
dubluje obowiązki zakładowego 
inspektora BHP i inspektorów 
PIP, to zdaniem Jureczko jest 
w błędzie. Behapowiec zawsze 
będzie wykonywał to, co zleci 
mu pracodawca. Inspektor 
państwowy kontroluje bezpie-
czeństwo w fi rmie tylko doraź-
nie. Społeczny inspektor może 
zareagować szybciej i stoi po 
stronie pracownika. Poza tym 
pracownicy w obawie przed 
ewentualnymi szykanami 
boją się zwrócić uwagę praco-

dawcy czy behapowców. – Do 
inspektora społecznego mogą 
zwrócić się bez strachu i obaw, 
że spotkają ich konsekwencje 
– podkreśla Jureczko. 

To społeczny inspektor 
wdając się w spór z praco-
dawcą naraża się na proble-

my. Ale ma taką samą ochro-
nę jak działacze związkowi. 
Jest powoływany na 4-letnią 
kadencję i w czasie trwania 
tej kadencji oraz rok po jej 
zakończeniu pracodawca 
nie może go zwolnić. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Na łamach „Dziennika Za-
chodniego-Polska” uka-
zał się felieton Michała 
Smolorza „Przejedzone 
kopalnie”.

Ten, kto go przeczytał, 
już wie, że za wszystkie tra-
giczne wydarzenia, które 
mają miejsce w kopalniach 
odpowiedzialni są… związ-
kowcy. Gdyby redaktorowi 
Smolorzowi skwaśniało dzi-
siaj mleko to wiadomo, że 
ktoś do tego mleka nasikał 
i nie były to krasnoludki. 
To działacze związkowi si-
kali. Gdyby tekst redaktora 
został zbrukany drobnym 
błędem interpunkcyjnym, 
to wiadomo, że winny 
jest członek związku za-
wodowego chochlików 
drukarskich. Pieszy wcho-
dzący na pasy tuż przed 
samochodem publicysty to 
związkowiec, kierowca wy-
muszający pierwszeństwo 
na pieszym publicyście to 
związkowiec bez dwóch 
zdań. Oni są wszędzie 
i czyhają. Czy to fobia, czy 
zwykły koniunkturalizm, 
bo antyzwiązkowy trend to 
salonowy obowiązek – nie 
mnie rozstrzygać. Przejdź-
my do faktów. 

Michał Smolorz napisał: 
„Nikt z nas nie pamięta, 
by jakikolwiek związek 
zawodowy domagał się 
w ostatnich latach zwięk-
szenia wydatków na bez-
pieczeństwo górników”. 
Albo skleroza, albo zła 
wola. Stawiam na sklerozę, 
bo szanując dziennikarski 
dorobek Michała Smolorza 
o złą wolę nie chciałbym 
redaktora podejrzewać. 

W ostatnich latach przed-
stawiciele związków za-
wodowych wielokrotnie 
publicznie alarmowali, 
że w kopalniach z powo-
du braku przyjęć tworzy 
się luka pokoleniowa i że 
grozi to drastycznym po-
gorszeniem bezpieczeństwa 
pracy. Trwające od kilku-
nastu miesięcy związkowa 
walka o sfi nansowanie tzw. 
inwestycji początkowych w 
górnictwie to przecież też 
walka o bezpieczeństwo 
pracy górników. Jest mało 
widowiskowa, nieokraszo-
na spektakularnym miota-
niem jajkami w okna biur 
decydentów, ale felietoniści, 
nawet ci, dla których związ-
ki zawodowe to przyczy-
na wszystkich życiowych 
niepowodzeń, nie mogą jej 
nie zauważyć. Wystarczy 
przeglądać gazety, które 
drukują ich felietony.

Oprócz widowiskowych 
manifestacji i sporów ist-
nieje też ta najważniejsza 
część działalności związków 
zawodowych – codzienna 
praca związkowa. Nieste-
ty, z przykrością muszę 
stwierdzić, że red. Smo-
lorzowi brakuje elemen-
tarnej wiedzy na temat 
działań, jakie podejmuje 
Śląsko-Dąbrowska „Solidar-
ność” w ramach poprawy 
i kontroli warunków pracy 
w naszym województwie. 

Nie ma tej wiedzy, albo-
wiem nigdy poważnie się 
nią nie interesował. 

W większości zakładów 
produkcyjnych powołu-
jemy tzw. społecznych 
inspektorów pracy. Są to 
osoby odpowiedzialne 
za kontrole i interwencje 
w sytuacjach, kiedy pra-
codawca łamie przepisy 
bezpieczeństwa. Działają 
niezależnie od zakładowych 
„behapowców”. Tylko 
w tym roku wspólnie 
z Państwową Inspekcją 
Pracy przeszkoliliśmy bli-
sko 500 osób, które podjęły 
się tego odpowiedzialnego 
zadania. Mamy świado-
mość, że nawet najlepszy 
SIP-owiec nie jest w stanie 
zapobiec wszystkim wypad-
kom w pracy. Jednak ich 
działalność minimalizuje 
możliwość występowania 
wypadków, podobnie jak 
rzetelne sprawdzenie fak-
tów minimalizuje ryzyko 
dziennikarskiej wpadki.

Wiele kontroli Państwo-
wej Inspekcji Pracy jest in-
spirowanych przez związki 
zawodowe. Nie wspomnę 
już o setkach interwen-
cji dokonywanych przez 
moich związkowych ko-
legów w poszczególnych 
przedsiębiorstwach. Nikt 
nie prowadzi statystyk, do 
ilu wypadków nie doszło 
właśnie dzięki ich aktyw-
ności. Mało kto wie, że naj-
więcej wypadków w pracy 
odnotowuje branża budow-
lana. Nie górnictwo. Jestem 
przekonany, że jednym 
z powodów takiego stanu 
rzeczy jest słabe uzwiązko-
wienie budowlańców. Brak 
związków zawodowych 
powoduje nagminne ła-
manie przepisów bezpie-
czeństwa pracy. 

Red. Smolorz w swym 
felietonie stwierdza, że jak 
zawsze podczas doraźnych 
dyskusji na temat katastrof 
w górnictwie większość 
wypowiedzi ślizga się po 
powierzchni problemu. 
Doceniam tę samokryty-
kę autora. Zarzut, że to 
związkowcy są odpowie-
dzialni za złe warunki pracy 
w kopalniach można jedy-
nie porównać do oskarże-
nia policjantów o bijatyki 
kibiców na stadionach. 
Kompletny nonsens. Nie-
stety, z reguły przydarza się 
on ludziom, którzy w swej 
pysze zakładają, że znają 
się na wszystkim. 

Ale co gorsza, tej pysze 
towarzyszy kompletny brak 
taktu i szacunku wobec 
ofi ar tragedii i i ich bliskich. 
Prawie wszyscy górnicy, 
którzy zginęli w kopalni 
Wujek-Śląsk, byli związ-
kowcami. Red. Smolorz 
wykorzystując katastrofę 
do ataku na związki zawo-
dowe zdaje się zapominać, 
że tym samym obraża po-
ległych górników.

PIOTR DUDA
PRZEWODNICZĄCY

 ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ
„SOLIDARNOŚCI”

Antyzwiązkowa 
fobia i brak taktuSIP po stronie pracownika

Śląsko-Dąbrowska „S” przygotowuje raport na temat bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach w regionie. Dokument będzie oparty m.in. na 
wynikach ankiety, jaką związek rozesłał wśród społecznych inspektorów pracy.

– Główny inżynier górniczy 
z kopalni Śląsk rozpoczynał 
podział obowiązków wśród 
pracowników dozoru od przy-
pomnienia, że on tutaj jest dy-
rygentem, a jego dyrygencką 
batutą jest siekiera. Każdego 
straszył, że jak nie wykona jego 
poleceń, to tą siekierą „rozp...
li” mu głowę – tak podczas 
Zespołu Trójstronnego ds. 
Bezpieczeństwa Socjalnego 
Górników  opisywał stosun-
ki panujące w kopalni Śląsk 
Piotr Bienek, szef zakładowej 
„Solidarności” 

Pierwsze po tragedii w ko-
palni Wujek-Śląsk posiedzenie 
Zespołu zdominował temat 
bezpieczeństwa pracy. Premier 
Donald Tusk zignorował wy-
stosowane przez stronę związ-
kową zaproszenie do udziału 
w obradach. – Tusk widocznie 

ma problemy z tym, że jego 
ludzie i on zamieszani są w 
aferę hazardową i stoczniową 
– skomentowali związkowcy 
nieobecność szefa rządu.

W trakcie posiedzenia stro-
na związkowa skarżyła się na 
złą współpracę z instytucjami 
powołanymi do oceny bez-
pieczeństwa. Pracodawcy nie 
byli w stanie odpowiedzieć, 
w jaki sposób realizują zale-
cenia i wnioski w zakresie 
bezpieczeństwa, podejmowa-
ne przez funkcjonującą przy 
Wyższym Urzędzie Górniczym 
komisję, powołaną w 2001 r. 
na wniosek strony związko-
wej. Związkowcy zażądali 
od pracodawców, by na ko-
lejnym posiedzeniu Zespołu 
zapoznali jego uczestników z 
raportami z realizacji zaleceń 
i wniosków. Chcą też infor-

macji na temat wydatków na 
bezpieczeństwo pracy.

– Według prezesów spółek 
węglowych te nakłady wciąż 
rosną, ale do nich często doli-
cza się zakup nowej obudowy 
zmechanizowanej czy liny 
do urządzeń szybowych. Prze-
cież to nie są nakłady na bez-
pieczeństwo pracy – mówi 
Dominik Kolorz, szef górniczej 
„Solidarności”

W kontekście medialnych 
ataków, obarczających związki 
zawodowe winą za tragedię 
w kopalni „Wujek-Śląsk”, 
przedstawiciele „Solidarności” 
przypomnieli, że od 2006 r. 
strona związkowa bezskutecz-
nie wnioskuje do rządu o środ-
ki na inwestycje początkowe 
w górnictwie.

– Trzykrotnie zwracaliśmy 
się o pieniądze na rozcinkę tzw. 

bezpiecznych pokładów, jede-
naście razy podnosiliśmy kwe-
stie związane ze zwiększeniem 
nakładów na bezpieczeństwo 
– wylicza Dominik Kolorz – 
W listopadzie ub. roku infor-
mowaliśmy, że zmniejszyły się 
nakłady na profi laktykę związa-
ną z zagrożeniem metanowym. 
Nasza informacja przeszła bez 
echa i może właśnie dlatego 
doszło do kolejnej tragedii 
w górnictwie – mówi Kolorz.

W przyjętym po raz pierw-
szy od trzech lat wspólnym 
stanowisku związkowcy 
i pracodawcy zwrócili się 
do parlamentarzystów, by 
w pracach nad budżetem na 
2010 r. uwzględnili stanowi-
sko Zespołu Trójstronnego 
w sprawie bezpieczeństwa 
w kopalniach. 

BEATA GAJDZISZEWSKA  

Premier nie chciał rozmawiać
o bezpieczeństwie w kopalniach

Tam, gdzie nie 
ma związków 
i SIP, częściej  
dochodzi do 
wypadków 
przy pracy. 
W 2008 r. 
w wypadkach 
w budowni-
ctwie zginęły 
122 osoby, 
ponad 160 
zostało ciężko 
rannych 

Foto: internet

Społeczni inspektorzy 
mają zadbać o to, 
aby pracodawca 
zafascynowany 
mordowaniem 
kosztów, nie 
zamordował 
bezpieczeństwa 
pracowników.

Zgodnie z ustawą spo-
łeczni inspektorzy pracy 
mają prawo kontrolować 
stan budynków, maszyn, 
urządzeń technicznych 
i sanitarnych. Mają też 
prawo kontrolować przestrze-
ganie przepisów prawa pracy, 
m.in. w zakresie  urlopów
i czasu pracy, świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. Mają 
prawo wstępu w każdym czasie 
do pomieszczeń i urządzeń za-
kładu pracy. Gdy stwierdzą, że 
przepisy są łamane, informują 
o tym kierownika zakładu
i wydają mu zalecenie usunię-

cia nieprawidłowści Mogą też  
wydać zalecenie wstrzymania 
robót lub pracy urządzenia. 

Społeczni  inspektorzy 
pracy powinni wykonywać 
swoje czynności w zasadzie 
poza godzinami pracy, ale 
w razie konieczności wykony-
wania swoich czynności 
w godzinach pracy  zachowu-
ją prawo do wynagrodzenia. 
Mogą również otrzymywać 
dodatkowe miesięczne wyna-
grodzenie zryczałtowane do 
wysokości nie przekraczającej 
wynagrodzenia za 30 godzin 
pracy osoby pełniącej funkcję 
społecznego inspektora pracy.
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Tarnowskie Góry
» 19 PAŹDZIERNIKA o godz. 17.30 
w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Miasteczku Śląskim odpra-
wiona zostanie uroczysta msza święta 
w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci kape-
lana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki. 
Mszę poprzedzi nabożeństwo różańcowe. 

Jastrzębie Zdrój
» 6 PAŹDZIERNIKA odbyło się zebranie 
Terenowej Sekcji Problemowej Miasta Wodzi-
sław Śląski. Związkowcy omówili m.in. sytu-
ację w zakładach pracy powiatu wodzisław-
skiego oraz sprawy wewnątrzzwiązkowe.

» W MIEJSKIM OŚRODKU Pomocy Spo-
łecznej w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęła 
działalność Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność”. Funkcję przewodniczącej pełni 
Jolanta Przybyła.

» STRONA SPOŁECZNA zakończyła prace 
nad projektami zmian w Ponadzakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy obejmu-
jącym jednostki, w których organem zało-
życielskim jest prezydent Jastrzębia Zdroju. 
Teraz związkowcy oczekują na wyznaczenie 
przez Urząd Miasta terminu negocjacji.

Gliwice
» OD 5 DO 6 LISTOPADA w gliwickim 
Biurze Terenowym zorganizowane zostanie 
szkolenie dla działaczy związkowych 
z zakresu psychologii pracy. Tematami zajęć 
będą m.in. stres pracowniczy, mobbing, 
dyskryminacja, negocjacje i mediacje.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyj-
mowane są w siedzibie Biura do 23 paź-
dziernika. Koszt szkolenia wynosi 30 zł. 

Zawiercie
» ŚREDNIO O 20 PROC. wyższe premie 
kwartalne otrzymają pracownicy Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego (ZLA) 
w Zawierciu. W minionym tygodniu dyrek-
cja ustaliła ze związkami zawodowymi jej 
„widełki”. Na więcej pieniędzy mogą liczyć 
szczególnie pracownicy, którzy przez ostatnie 
trzy miesiące nie narzekali na brak pracy. 
Wysokość premii uzależniona jest od liczby 
pacjentów leczonych lub objętych opieką 
przez poszczególne przychodnie ZLA.
– Dyrekcja zgodziła się, aby wszelkie dodat-
kowe pieniądze otrzymane dzięki zaangażo-
waniu pracowników, trafi ały do ich kieszeni 
– mówi Małgorzata Benc, szefowa Biura Te-
renowego Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 
w Zawierciu. Wzrost premii kwartalnej ozna-
cza, że pod koniec roku pielęgniarki mogą 
liczyć na dodatkowe ok. 900 zł brutto, czyli 
nieco ponad 600 zł „na rękę”. Przy okazji 
dodatkowe kwoty trafi ą do cierpiących na 
chroniczny defi cyt budżetów państwa i ZUS.

Z BIUR 
terenowych

N
a  znak pro-
t e s t u  o r -
g a n i z a c j e 
związkowe 
zbojkotowa-

ły cykliczne spotkanie 
z pracodawcą, dotyczące 
realizacji zapisów pakietu 
socjalnego. Związkow-
cy poinformowali, że nie 
mają zamiaru brać udziału 
w powtarzanej co pół roku 
farsie, którą  pracodawca 
nazywa „wspólną oceną re-
alizacji zobowiązań pakietu 
socjalnego oraz dialogiem 
społecznym, prowadzonym 
wg standardów Grupy Ar-
celorMittal”.  

W koncernie, z powo-
du kryzysu, od początku 
roku wielu zatrudnionych 
skorzystało z programu do-
browolnych odejść. Teraz 
pracodawca, wykorzy-
stując fakt, że podpisany 
w 2004 r. pakiet socjalny 
obowiązuje tylko do końca 
2009 r., zamierza przekazać 
2 tys. pracowników do 
spółki Manpower. Ci lu-
dzie, obecnie zatrudnieni 
na czas nieokreślony, otrzy-
maliby zaledwie 12-mie-
sięczną gwarancję pracy 
i zatrudnienia. 

Ich przeniesienie do 
Działu Alokacji Pracow-
ników i Usług w spół-
ce Manpower, zdaniem 

związkowców stworzonego 
tylko po to, by pozorować 
legalność bezprawnych 
działań, oznaczałoby, że w 
koncernie po raz kolejny 
doszło do złamania zasa-
dy trwałości stosunków 
pracy zapisanej w pakie-
cie socjalnym. W opinii 
zakładowej „Solidarności” 
te działania są sprzeczne 
z zasadami stosowania 
przepisów prawa pracy.- 
Możemy mieć do czynie-
nia z pozornym przeka-

zaniem zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa 
ArcelorMittal Poland wraz 
z pracownikami – przewi-
dują związkowcy.

Argumentują, że dalsze 
zmniejszanie zatrudnienia 
na stanowiskach technolo-
gicznych i wspomagających 
produkcję jest niedopusz-
czalne. To stwarza niebez-
pieczeństwo wypadkowe 
dla pracowników i zagraża 
wielkości oraz efektywności 
produkcji – Obecny stan 

zatrudnienia w hutach kon-
cernu jest niewystarczający, 
nawet przy zmniejszonej 
produkcji i nie jesteśmy 
już w stanie wykonywać 
podstawowych zadań pro-
dukcyjnych – informują 
związkowcy.

 Jerzy Goiński, szef za-
kładowej „Solidarności” 
wskazuje, że w grupie osób, 
które mają zostać przeka-
zane do Manpowera, są 
najlepsi fachowcy, którzy 
niejednokrotnie w hucie 

przepracowali ponad 30 
lat. - Najprawdopodobniej 
nigdy nie będą mieli szans 
powrotu do poprzedniej 
struktury zatrudnienia. Tym 
bardziej, że przez najbliższe 
2 lata nie przewiduje się uru-
chomienia, wygaszonego w 
tym roku wielkiego pieca. 
Manpower najprawdopo-
dobniej będzie dla naszych 
pracowników krótkotrwałą 
poczekalnią na ewentualne 
zapotrzebowanie na ich pracę 
w hucie. Naszym zdaniem, 
za ich sztucznym przekaza-
niem do tej spółki, kryje się 
zamysł pracodawcy, by wy-
mienić starszych pracowni-
ków, na młodszych, którzy 
wprawdzie fachowcami nie 
są, ale są tańsi  - mówi Jerzy 
Goiński.

BEATA GAJDZISZEWSKA

MITTAL POZBYWA
SIĘ FACHOWCÓW

Związki zawodowe z dąbrowskiego ArcelorMittal Poland kategorycznie sprzeci-
wiają się planom zarządu koncernu dotyczącym przekazania 2 tys. pracowników do spółki 
Manpower Polska.

Obchody 25. rocznicy męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 
kapelana „Solidarności”
18 października 2009 roku
– tama we Włocławku:
godz. 13.00 – uroczysta Msza św.
godz. 14.00 – składanie wieńców 
pod Krzyżem pomnikiem ks. Jerzego
19 października 2009 roku 
– Warszawa Żoliborz: 
godz. 17.00 – koncert
godz. 18.00 – uroczysta Msza św.

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”, którzy chcą wziąć udział 
w tych uroczystościach, proszeni są 
o kontakt z Urszulą Kaczmarską – prze-
wodniczącą Regionalnego Sekretariatu 
Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, 
nr telefonu 0 607 286 190 lub 032 
353 84 25 wew. 218.

Utrzymania dotychczaso-
wych miejsc pracy i przed-
stawienia rzeczywistych 
skutków planowanej reor-
ganizacji domagali się pra-
cownicy spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe, którzy 13 
października demonstrowali 
przed warszawską siedzibą 
przedsiębiorstwa.

Była to już druga pikie-
ta, podczas której kolejarze 
i związkowcy z całej Polski 
wyrazili swoje niezadowo-
lenie ze zmian zapowiedzia-
nych przez zarząd spółki. 
Pierwsza manifestacja zor-
ganizowana została pod 
koniec września w Tarnow-
skich Górach. Związkow-
cy zapowiadali wówczas, 
przeprowadzenie kolejnych 
protestów, ich zaostrzenie
 i nie wykluczyli rozpoczęcia 
głodówki.

Rzecznik Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
Stanisław Kokot podkreśla, 

że już na początku listopada 
mają zostać powołani peł-
nomocnicy odpowiedzialni 
za przeprowadzenie zmian. 
– Projekt nowego regulami-
nu organizacyjnego spółki 
przedstawiony przez dy-

rekcję został negatywnie 
zaopiniowany przez kole-
jowe centrale związkowe. 
Uważamy, że nie zawiera 
żadnego uzasadnienia me-
rytorycznego i ekonomicz-
nego, i grozi zwolnieniami 

– zaznacza rzecznik kole-
jarskiej „S”. 

Wynika z niego, że z 27 
zakładów PLK, działają-
cych do tej pory na terenie 
Polski, pozostanie tylko 17. 
Duże zmiany zaplanowane 
zostały również na Śląsku, 
gdzie zakład w Tarnowskich 
Górach ma zostać przejęty 
przez Częstochowę, zakład 
w Katowicach – przez Gliwice, 
a gliwicka sekcja eksploatacji 
trafi  do Opola.

– Jeżeli dojdzie do takich 
zmian pracownicy sami 
zaczną odchodzić z pracy, 
ponieważ nie będą mieli 
czym do niej dojeżdżać 
– mówi Stanisław Kokot. 
Największe zdziwienie 
w środowisku kolejarskim 
wywołała zapowiedź likwi-
dacji zakładu w Tarnowskich 
Górach, gdzie znajduje się 
największy w Polsce i jeden
z większych w Europie 
węzłów kolejowy.

Związkowcy przypomina-
ją, że na kolei przeprowadzo-
no już wiele zmian organiza-
cyjnych, z których niewiele 
wynikało i pytają, czy spółkę 
stać na następne, nieprzemy-
ślane eksperymenty. – Kto 
poniesie odpowiedzialność 
za kolejne zmiany i koszty 
z tytułu ich wdrażania? – pyta 
Stanisław Kokot.

AK

Centrale związkowe 
działające w spółce 
PKP Polskie Linie Kole-
jowe żądają:
– utrzymania dotychczaso-

wych miejsc pracy,
– przedstawienia wiary-

godnych skutków ekono-
micznych planowanych 
zmian organizacyjnych,

– wstrzymania likwidacji 
dotychczasowych jedno-
stek organizacyjnych.

Dalsze redukcje na stanowiskach technologicznych i produkcyjnych są niedopuszczalne

W dąbrowskim 
ArcelorMittal 
Poland fachowcy  
nie są potrzebni. 
Koncern, na 
urągających 
warunkach, planuje 
przekazać 2 tys. 
pracowników do 
spółki Manpower 
Polska.

Foto: TŚD

Kolejarski protest w stolicy

Zjednoczeni związkowcy – na zdjęciu szef kolejarskiej 
„Solidarności” Henryk Grymel (trzeci z lewej), przewodni-
czacy „S” Janusz Śniadek (w środku) i szef OPZZ Jan Guz 
(trzeci z prawej)

Foto: internet
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I
dea budowy pomnika 
w Bytomiu zjednoczyła 
miasto. Pomysł uczcze-
nia w ten sposób wizyty 
w mieście w 1984 r. ka-

pelana „Solidarności” poparł 
prezydent Piotr Koj, bytomscy 
radni, tamtejsze organizacje 
społeczne. W budowę aktywnie 
włączyła się Śląsko-Dąbrowska 
„Solidarność”, zarówno poprzez 
znaczące wsparcie fi nansowe, 
jak i przeprowadzenie publicz-
nej zbiórki pieniężnej. 

8 października – dokładnie 
w 25. rocznicę mszy, jaką w koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego odprawił ks. Jerzy, na 
placu przed świątynią prezydent 
Piotr Koj i przewodniczący Piotr 
Duda odsłonili pomnik. Jak 
podkreślał w swym wystąpieniu 
szef Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności”, dla naszego związku 
symbolami stanu wojennego 
i męczeńskiej śmierci są gór-
nicy z „Wujka” i właśnie ks. 
Jerzy. – Kapelan „Solidarności” 
ale przede wszystkim skromny, 
dobry i ciepły człowiek, który 
pokazał Polakom jak należy 
walczyć (…) – nie karabina-
mi, ale na kolanach i Słowem 
Bożym – mówił Piotr Duda. – 
Żyjemy dziś w wolnej Ojczyź-
nie, ale wciąż mamy przykłady 
przedmiotowego traktowania 
człowieka i dziewiętnastowiecz-
nego kapitalizmu. Gdyby dziś 
ks. Jerzy był z nami, mówiłby 
nam: obłudę, fałsz i populizm 
prawdą zwyciężaj. 

Prezydent Bytomia Piotr Koj 
w swym wystąpieniu zaznaczył, 
że wielu bytomian ma wciąż 
w pamięci wizytę ks. Jerzego 
w mieście, jej przesłanie i owoce, 
jakie wydała. – Ta msza miała 
szczególny charakter, a wygło-
szona przez kapłana homilia 
w kontekście wydarzeń, które 
w ciągu następnych kilkunastu 
dni miały nastąpić, nadała jej 
szczególny wymiar – mówił 
prezydent. – Msze odprawiane 
przez ks. Jerzego dawały nadzie-

ję i otuchę tysiącom Polaków. 
Były wyspą wolności w morzu 
kłamstwa i nieprawości. W swo-
ich homiliach ks. Popiełuszko 
przypominał odwieczne ewan-
geliczne prawdy, jasno nazywał 
dobro dobrem, a zło złem. 

Pomnik kapelana „Soli-
darności” poświęcił biskup 
gliwicki Jan Wieczorek. Jak 
mówił, życie księdza Po-
piełuszki pełne było pracy, 
cierpienia i ofi arności. – Tej 
umiejętności chcemy się dziś 
od księdza Jerzego uczyć. On 
za Polskę zapłacił najwyższą 
cenę. Prośmy Boga, by ze-
chciał go włączyć w grono 
świętych i błogosławionych. 
By był dla nas wzorem i orę-
downikiem. 

Odsłonięcie monumentu 
miało uroczysty przebieg. 
Bytomscy harcerze zaciąg-
nęli przed nim warty hono-
rowe. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta 
Bytom. List do uczestników 
uroczystości wystosował 
prezydent Lech Kaczyń-
ski, odczytała go prezy-
dencka minister Bożena 
Borys-Szopa. 

Mierzącą ok. 2,4 metra 
postać kapłana wyrzeźbił 
kielecki artysta Grzegorz Ła-
gowski   twórca m.in. stoją-
cych już w tym mieście rzeźb 
św. Wojciecha i Milesa Davisa. 
Wykonany z brązu pomnik 
przedstawia kapelana „Soli-
darności” w sutannie, prostym 
ornacie i z przewieszoną przez 
szyję stułą.

WOJCIECH GUMUŁKA

W Bytomiu odsłonięto ufundowany przez Śląsko-Dąbrowską „Solidarność” 
pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyło kilkaset osób. 

Pomnik kapelana „S” 
zjednoczył Bytom

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytu-
cjom zaangażowanym w budowę i odsłonięcie pomnika 
ks. Jerzego Popiełuszki. Słowa wielkiej wdzięczności kieru-
ję przede wszystkim do wszystkich ofi arodawców, dzięki 
hojności których prace nad monumentem zostały w dużej 
części sfi nansowane. 

Szczególne podziękowania za pomoc w budowę po-
mnika składam prezydentowi Bytomia Piotrowi Ko-
jowi oraz bytomskim radnym, a także proboszczowi 
parafii   pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ojcu Stanisła-
wowi Szloskowi OFM.  Pamiętam też o nieocenionym 
zaangażowaniu w powstanie pomnika kolegów Piotra 
Boruszewskiego i Mirosława Truchana.

Za obecność na uroczystościach w dniu 8 października 
dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, Orkiestrze Gór-
niczej Bytom oraz bytomskim harcerzom. A także wszystkim 
pozostałym uczestnikom zeszłotygodniowej uroczystości, 
dzięki udziałowi których odsłonięcie pomnika ks. Jerzego 
miało wyjątkowy i niezapomniany charakter. 

Piotr Duda 
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

Niczego nie pragnął dla siebie 
i zawsze starał się dawać świa-
dectwo prawdzie – był wzorem 
kapłana. Poświęcenie pomnika 
ks. Jerzego Popiełuszki poprze-
dziła konferencja popularno-
naukowa w Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu.
On całkowicie za swoje miał 
słowa: Niech wasza mowa bę-
dzie tak tak, nie nie – mówił 
poeta i historyk Janusz Kotański 
podczas konferencji pt. „Tyś jest 
kapłanem na wzór – ks. Jerzy Po-
piełuszko 1947-1984”. – Przepro-
wadziłem kilkadziesiąt rozmów 
z ludźmi, którzy znali księdza 

Jerzego. Wszyscy mówili, że był 
człowiekiem bezinteresownym, 
pomagał innym, niczego nie 
pragnął dla siebie. Nie potrafił 
kłamać i był szalenie odważny 
- podkreślał Kotański.

Jego zdaniem, ksiądz Jerzy 
spełnił wszystkie warunki ko-
nieczne do tego, by mógł zostać 
ogłoszony świętym. – Zginął 
śmiercią męczeńską za Kościół 
i za Polskę. Mógł tej śmierci 
uniknąć, nie nienawidził swo-
ich prześladowców i do końca 
zachowywał się z godnością – 
podkreślał historyk. Jego zda-
niem niezwykła osobowość 

księdza Jerzego w pełni została 
odkryta w wojsku, do którego 
został powołany jako kleryk. 
Tam, ten cichy chłopiec z pod-
laskiej wioski, stał się przywódcą 
modlących się kleryków. Za to 
poddawano go licznym repre-
sjom, podtapiano podczas nauki 
pływania, kazano stać przez 
wiele godzin na mrozie boso 
z pełnym obciążeniem.

– Służba bezpieczeństwa nie 
złamała księdza Jerzego, ale za-
brała mu zdrowie – powiedział 
Janusz Kotański.

Po święceniach kapłańskich 
kilka razy zmieniał parafi ę, aż 

został przeniesiony do koś-
cioła św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu. 
W 1980 roku został zaproszony 
do robotników strajkujących 
w hucie „Warszawa”. Szybko 
związał się z tym środowi-
skiem. Odprawiane przez 
niego Msze za Ojczyznę po 
wprowadzeniu stanu wo-
jennego gromadziły tysiące 
wiernych z całej Polski. Stał 
się obiektem szczególnego 
zainteresowania SB. Mimo, 
inwigilacji i zastraszania po-
został nieugięty.

AGA

Kapucyn ojciec Ryszard Śle-
boda przez wielu nazywany 
jest bytomskim Popiełusz-
ką. Żartując mówił czasem 
o sobie, że jest „jak cudow-
ny obraz, który wędruje 
z  paraf i i  do  paraf i i” . 
O jego sile decydowała od-
waga i bezkompromisowość 
w głoszeniu prawdy.

Jan Benedykt Śleboda 
(Ryszard – to imię zakonne) 
urodził się w 1938 roku w 
Poznaniu. Tam chodził do 
szkoły powszechnej, potem 
do liceum. – Był naocznym 
świadkiem tego, co działo 
się w Poznaniu w 1956 roku. 
Jego pozorna niepokorność 
była związana z subtelną 
i delikatną naturą – mówił 
podczas bytomskiej konfe-
rencji ks. dr Józef Marecki 
z krakowskiego Oddzia-
łu IPN.

Chociaż dokładne powody 
wstąpienia do zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów nie 
są znane, wiadomo, że od sa-
mego początku wokół jego 
osoby działy się rzeczy, które 
nie były typowe dla zakon-
nika. Jako jeden z niewie-
lu braci przez dwadzieścia 
miesięcy służył w wojsku, 
gdzie był ośmieszany i dys-
kredytowany. Jako jeden 
z niewielu zakonników był 
też internowany po wprowa-
dzeniu stanu wojennego.

Ojciec Ryszard dał się 
poznać już w 1970 roku, 
gdy trafi ł do parafii   w Pile. – 
Tam podczas katechez mówił 
o bohaterach Armii Krajowej 
i o mordzie w Katyniu – opo-
wiada ks. Marecki.

Do Bytomia ojciec Śleboda 
został przeniesiony w 1980 
roku. Miał się zająć dusz-
pasterstwem pielęgniarek, 
ale szybko przyciągnął do 
siebie całe środowisko robot-
nicze. – W kazaniach mówił 
o przeszłości Polski, trafnie 
używał słowa komunista 
i podkreślał, że wolność zo-
stała nam przyniesiona na 
bagnetach – dodaje ks. Józef 
Marecki.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego był ze związkow-
cami z kopalni Dymitrow, 
udzielał im noclegu. Naj-
prawdopodobniej to spra-
wiło, że został zatrzymany 
na 7 dni.

Po internowaniu prze-
wodniczącego „Solidarności” 
w kopalni, Piotra Boruszew-
skiego napisał list do generała 
Jaruzelskiego, w którym po-
prosił, by zatrzymano jego, 
a Boruszewskiego, „ojca ma-
łych dzieci”,  zwolniono. Pismo 
pozostało bez odpowiedzi, 
ale Boruszewski dość szybko 
wyszedł na wolność.

Ojciec Ryszard Ślebo-
da zmarł w grudniu 2003 
roku w Krakowie, po długiej 
i ciężkiej chorobie nowo-
tworowej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zamknij ten twój pysk 
niewyparzony i prze-
stań się zgrywać, bo 
ci się coś złego może 
przytrafi ć, jak temu 
sku... z piekła rodem 
Popiełuszce. Warto by 
ci było łeb uciąć, a jeszcze 
lepiej ten bluźnierczy ozór 
wyrwać z korzeniem i oczy 
zapaćkać gorącą smołą. 
Dla ciebie wszarzu takie 
męki, jak kiedyś stosowała 
święta inkwizycja to jeszcze 
mało. Warto by cię było 
rżnąć w pasy, solić i pole-
wać octem, byłaby to zale-
dwie pieszczota dla ciebie. 
Wasze kazania to wycie 
wściekłych wilków wśród 
śnieżnej zawiei. Szkoda, 
że Polską rządzi taki czło-
wiek o głębokim sercu – to 
fragment listu, który ojciec 
Ryszard Śleboda otrzymał 
w 1985 roku.

Dawał świadectwo prawdzie

Ojciec Ryszard Śleboda 
– bytomski Popiełuszko

Pomnik 
odsłonili: 
przewodniczą-
cy Piotr Duda, 
proboszcz Sta-
nisław Szlosek 
oraz prezy-
dent Piotr Koj

Życie księdza 
Popiełuszki pełne 
było pracy, cierpienia 
i ofi arności. Tej 
umiejętności chcemy się 
dziś od księdza Jerzego 
uczyć.

Fragment listu prezydenta
Lecha Kaczyńskiego
„Jako prezydent Rzeczypospolitej pochylam głowę od-
dając hołd niezłomnemu kapłanowi, który dla milionów 
rodaków stał się drogowskazem etycznym, świadkiem 
żywej wiary oraz gorącego i mądrego patriotyzmu. (…)

Ten niezachwiany człowiek Narodu i Kościoła w bezpośrednim 
kontakcie okazywał się osobą niesłychanie skromną, pełną spokoju 
udzielającego się innym, ale też niewzruszenie trwającą przy pod-
stawowych pryncypiach.  Ks. Jerzy Popiełuszko wiedział, iż najwięk-
szym zwycięstwem będzie ocalenie w sercach Polaków wzajemnego 
szacunku i solidarności. Niech życie tego wybitnego duszpasterza, 
świadka żywej wiary, wreszcie męczennika, pozostanie dla nas inspi-
racją do ciągłego ponawiania chrześcijańskiego, społecznego i naro-
dowego rachunku sumienia” – napisał prezydent Lech Kaczyński.

Foto: TŚD

Ojciec Ryszard Śleboda przeby-
wał w Bytomiu dwukrotnie, 
pierwszy raz w latach 1980-
1982

Foto: archiw
um
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Szkoda mi Szpakowskiego, 
musiał to oglądać do końca...

***
Reklama: 
Jąkasz się? 
Nie wymawiasz „r”?
Pomożemy Ci. Pytaj 
w aptekach o cyklopentano-
perhydrofenaltren.

***
Do pracy przyjmują
nowego pracownika.
– Jak długo był pan 
w poprzednim zakładzie?
– Trzynaście lat.
– Opuścił go pan wskutek 
wypowiedzenia?
- Nie, dzięki amnestii!

***
Słowo „wegetarianin” 
pochodzi z jednego 
z narzeczy indiańskich 
i oznacza „za głupi, aby 
polować”.

***
– Jak witają się ludzie
na pustyni?
– Cień dobry...

***
Amerykanie słusznie 
zdecydowali o usunięciu 
ze szkół matematyki 
– cała była naszpikowana 
arabskimi cyframi.

***
Jesteś żonaty? 
Obejrzyj od tyłu wideo 
ze swojego ślubu. 
Ten moment kiedy ona 
oddaje obrączkę, wychodzi 
z kościoła i odjeżdża w siną 
dal...

***
Dlaczego tak późno 
wróciłeś z podwórka? 
– pyta mama Bolka.
– Bo bawiliśmy się 
w pociąg, który miał 
2 godziny spóźnienia.

***
Dyrektor krzyczy na 
sprzątaczkę:
– Co pani narobiła?!
– Ja nic nie zrobiłam. 
Ja tylko wytarłam ściereczką 
kurz z biurka.
– No właśnie! Miałem tam 
zapisane wszystkie ważne 
telefony!

A TO znacie?

Odpowiedzi: Łatwo o poślizg-
nięcie się na drodze najmniej-
szego oporu; Liczba: 45

ZNALEZIONE  www sieci
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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 Kodeks pracy

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

K
ilka dni po usta-
niu zatrudnienia 
byłam na L4. Po 
tym czasie złoży-
łam papiery do 

ZUS, żeby uzyskać zasiłek 
chorobowy. Dopiero po cho-
robie zarejestrowałam się w 
urzędzie pracy i uzyskałam 
prawo do zasiłku dla bezrobot-
nych. Czy należy mi się zasiłek 
chorobowy, jeśli mam zasiłek 
dla bezrobotnych?

Osoba niezdolna do pracy 
nie może nabyć statusu 
bezrobotnego, a co za tym 
idzie – nie może ubiegać się 
o zasiłek dla bezrobotnych. 
Oznacza to, że zgodnie z 
prawem mogła Pani zare-
jestrować się w urzędzie 
pracy dopiero po odzy-
skaniu zdolności do pracy. 
Tym samym miała Pani 
prawo, po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia, do zasiłku 
chorobowego, zgodnie z 
poniższym przepisem usta-
wy z dnia 25 czerwca 1999 
r. o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 267 
z późn. zm.):

„Art. 7. Zasiłek choro-
bowy przysługuje również 
osobie, która stała się nie-
zdolna do pracy po usta-
niu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego, jeżeli nie-
zdolność do pracy trwała 
bez przerwy co najmniej 
30 dni i powstała:
1. nie później niż w ciągu 

14 dni od ustania tytułu 
ubezpieczenia chorobo-
wego; 

2. nie później niż w ciągu 
3 miesięcy od ustania 
tytułu ubezpieczenia 
chorobowego – w razie 
choroby zakaźnej, której 
okres wylęgania jest dłuż-
szy niż 14 dni, lub innej 
choroby, której objawy 
chorobowe ujawniają 
się po okresie dłuższym 
niż 14 dni od początku 
choroby”.

Należy jednocześnie 
zwrócić uwagę, że zgodnie 
z art. 13 pkt 1 ww. ustawy 
zasiłek chorobowy z tytu-
łu niezdolności do pracy, 
powstałej w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowe-
go, jak i z tytułu niezdol-
ności do pracy powstałej 
po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia, nie przysługuje 
za okres po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowe-
go, jeżeli osoba niezdolna 
do pracy:
1. ma ustalone prawo do 

emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności 
do pracy; 

2. kontynuuje działalność 
zarobkową lub podjęła 
działalność zarobkową 
stanowiącą tytuł do ob-
jęcia obowiązkowo lub 
dobrowolnie ubezpie-
czeniem chorobowym 
albo zapewniającą prawo 
do świadczeń za okres 
niezdolności do pracy 
z powodu choroby; 

3. nie nabyła prawa do zasił-
ku w czasie ubezpieczenia, 
w przypadkach określo-
nych w art. 4 ust. 1; 

4. jest uprawniona do zasiłku 
dla bezrobotnych, zasił-
ku przedemerytalnego, 
świadczenia przedeme-
rytalnego lub nauczy-
cielskiego świadczenia 
kompensacyjnego; 

5. podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników okre-
ślonemu w przepisach 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. 
 Jeśli więc po wyzdro-

wieniu zarejestrowała się 
Pani i uzyskała prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, 
nie przysługuje Pani zasiłek 
chorobowy od momentu 
rejestracji w urzędzie pracy. 
Nie jest bowiem możliwe 
pobieranie obu zasiłków 
w tym samym czasie.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

16 października 2009 r. 
wejdzie w życie rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 września 2009 
r. w sprawie formy opieki 
medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do 
dodatku z tytułu urodze-
nia dziecka (Dz. U. Nr 163, 
poz. 1305). Rozporządzenie 
wykonuje zapisy ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 ze zm.), która 
obowiązuje od 1 stycznia 
2009 r.

 Przepisy rozporządze-
nia regulują zasady, które 
muszą być spełnione, aby 
wnioskodawca mógł uzyskać 
dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka oraz jednorazową 
zapomogę z tytułu urodze-
nia się dziecka.

 Z g o d n i e  z  u s t a w ą 
o świadczeniach rodzinnych 
ww. świadczenia przysłu-
giwać będą pod warun-
kiem, że:
1. kobieta będzie pozo-

stawać pod opieką me-
dyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży aż 
do porodu, 

2. świadczenie zdrowotne, 
o którym mowa poniżej, 
będzie udzielone kobiecie 
co najmniej raz w każ-
dym trymestrze ciąży.
 Opieka medyczna nad 

kobietą w ciąży może być 
sprawowana w formie świad-
czeń zdrowotnych udzie-

lanych w ramach: podsta-
wowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych lub leczenia 
szpitalnego.

To, że kobieta przebywa 
pod opieką medyczną, będzie 
potwierdzać zaświadczenie 
od lekarza, sporządzone na 
druku, którego wzór jest 
załącznikiem do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 września 2009 
r. w sprawie formy opie-
ki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do 
dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka.

Obowiązek potwier-
dzenia opieki medycznej 
nad kobietą w ciąży będzie 
obowiązywał od 1 listo-

pada 2009 r. Oznacza to, 
że wnioskodawca, który 
o świadczenie będzie wnio-
skować od 1 listopada 2009 
r., będzie musiał dołączyć 
do wniosku zaświadczenie 
lekarskie potwierdzają-
ce pozostawanie kobiety 
pod opiekę medyczną nie 
później niż od 10 tygo-
dnia ciąży do porodu. Jeśli 
wnioskodawca nie speł-
ni tego warunku, spotka 
się z odmową przyznania 
świadczenia.

 Z dostarczania zaświad-
czenia będą zwolnieni tylko 
opiekunowie prawni lub 
faktyczni dziecka.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zasiłek chorobowy 
i zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego kolegę

ŚP. 

JERZEGO MILDNERA
 – wieloletniego przewodniczącego

„Solidarności”  w PEC sp. z o.o. w Bytomiu.

Łączymy się bólu
z pogrążoną w żałobie

 rodziną
MOZ NSZZ „Solidarność”
PEC Spółka z o.o Bytom
STS Inżynieria Spółka

17 października o godz. 
18.00 w hali MCKiS w Ja-
worznie odbędzie się kon-
cert charytatywny „Nie 
lękajcie się” – najpiękniejsze 
piosenki z Tryptyku Święto-
krzyskiego”, w wykonaniu 
Filharmonii 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-Ho-
mini 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 kon-
certy pod nazwą „Głosy dla Ho-
spicjów” odbywają się na całym 
świecie od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. 

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

Biuro Administracyjne ZR, nr tel. 
032 353 84 25 wew. 199.

RED.

Koncert dla hospicjum
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T
egoroczny Zjazd bę-
dzie ostatnim spra-
wozdawczym zjaz-
dem w tej kadencji. 
W części roboczej 

delegaci wysłuchają i omówią 
informację z prac Związku 
w ostatnim roku. W tym czasie 
powstało ponad 200 nowych 
organizacji zakładowych. Nowi 
członkowie to z reguły ludzie 
młodzi. Zmiana struktury za-
trudnienia i przewaga - tak jak 
w całej Europie – sfery handlu 
i usług, kieruje uwagę naszego 
Związku na problemy pracow-
ników zatrudnionych w tych 
sektorach. 

Miejsce Zjazdu – Białystok 
nie jest przypadkowe. W tym 
roku mija 25 lat od męczeń-
skiej śmierci ks. Jerzego Po-
piełuszki, a Podlasie to jego 
rodzinne strony. 

Gośćmi KZD będą dwaj 
kluczowi polscy politycy, za-
razem wielcy przyjaciele „So-
lidarności”. W czwartek do 
Białegostoku przyjedzie pre-
zydent Lech Kaczyński. Tego 
samego dnia spodziewana jest 

również wizyta Jerzego Buzka, 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego. 

Działania Związku w sy-
tuacji kryzysu gospodarczego 
będą z pewnością dominowały 
w dyskusjach podczas obrad 
KZD. Groźba upadku prze-
mysłu stoczniowego i brak 
faktycznych działań antykry-
zysowych rządu, niepokoją 
przedstawicieli „Solidarności”. 
– Nie sądzę jednak, by na Zjeź-
dzie zapadły jakieś kluczowe 
decyzje. Na pewno będziemy 
rozmawiać o sytuacji w kraju, o 
naszych zakładach i branżach. 
Dzieje się wiele złego, jak choć-
by projekt przyszłorocznego 
budżetu – mówi szef Śląsko

–Dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotr Duda

Po raz pierwszy część Zjazdu 
będzie poświęcona na pracę 
w panelach dyskusyjnych, 
poświęconych m. in. zagad-
nieniom rozwoju związku, 
społecznej gospodarki ryn-
kowej i społeczeństwu oby-
watelskiemu. 

Krajowy Zjazd Delegatów 
jest najwyższą władzą stano-
wiącą w NSZZ „Solidarność”. 
Stanowią go delegaci wybrani 
przez walne zebrania delegatów 
regionów. Delegaci wybierani 
są według klucza wyborczego 
uchwalanego przez Komisję 
Krajową. Liczba miejsc man-
datowych przypadających 
poszczególnym regionom 
jest proporcjonalna do liczby 
członków Związku zrzeszo-
nych w tym regionie. 

Ponadto w skład KZD wcho-
dzą przewodniczący: zarządów 
regionów i rad krajowych 
sekretariatów branżowych. 
Obecnie KZD liczy 344 de-
legatów. 

DZIAŁ INFORMACJI KK, WG

– Nie zamierzamy w najbliż-
szym czasie przekształcać, 
a tym bardziej likwidować, 
jedynego szpitala w naszym 
powiecie – stwierdził Leszek 
Wojdas, wicestarosta zawier-
ciański, podczas otwartego 
zakładowego zebrania szpital-
nej „Solidarności”. Słysząc te 
słowa większość pracowników 
odetchnęła z ulgą. 

– To ważna deklaracja – mówi 
Małgorzata Grabowska, prze-
wodnicząca „S” Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. 
– Tylko rzetelne informowanie 
załogi o wszystkich planach
i zamiarach, zarówno dyrekcji, 
jak i organu założycielskiego, 
może zapewnić poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności.

O to ostatnio trudno, w sytu-
acji, gdy borykającą się z ogrom-
nymi problemami fi nansowymi 

placówka, od lipca kierowało pięć 
różnych osób – trzech powoła-
nych dyrektorów oraz dwóch 
pełniących ich obowiązki. Co 
więcej powołana pod koniec 
sierpnia młoda dyrektor zrezyg-
nowała po dwóch tygodniach, 
gdy okazało się, że... nie spełnia 
wymogów formalnych określo-
nych w ministerialnym rozpo-
rządzeniu. Choć brzmi to jak 
kiepski żart, ale – jak twierdził 
cytowany wicestarosta – komisji 
konkursowej tak spodobało się 
CV kandydatki, że zapomnia-
ła sprawdzić jej kwalifikacje. 
A chodziło o osobę, która miała 
wyprowadzić z zapaści poważ-
nie zadłużony szpital.

Dlatego nie powinno dziwić, 
że zakładowa „Solidarność” 
zwróciła się o wyniki kontroli 
wewnętrznej przeprowadzonej 
w szpitalu przez starostwo oraz 

ocenę placówki dokonaną przez 
fi rmę audytorską.

– Te informacje są niezbędne, 
aby przygotować się do meryto-
rycznej dyskusji na temat działań 
naprawczych nowej dyrekcji – 
dodaje Małgorzata Grabowska. – 
Trzeba pamiętać, że chodzi tu nie 
tylko o wskaźniki ekonomiczne, 
ale również miejsca pracy oraz 
zdrowie mieszkańców.

Cały czas realne bowiem jest 
zagrożenie, że nowy dyrektor – 
wzorem swojej poprzedniczki, 
cieszącej się od kilku miesięcy 
emeryturą – szpitalne fi nanse 
będzie usiłował ratować oszczęd-
nościami uzyskanymi kosztem 
załogi. Tyle, że po dziesięciu 
latach takiego „odchudzania” 
powoli brakuje już miejsca na 
kolejne dziurki w pasie zaciska-
nym pracownikom.

ZAW

Zawierciański szpital bez spółki

Skrócony czas pracy, 2 mie-
siące wakacji, ferie i wresz-
cie 7-procentowe podwyżki 
w przyszłym roku – to sie-
lanka, której zazdroszczą 
nauczycielom pracownicy 
innych grup zawodowych. 
Czego im jeszcze życzyć do 
pełni szczęścia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej?

– Pytanie brzmi sarka-
stycznie, ale wierzę, że jest 
przewrotne. Przypomnę, że z 
podwyżkami byliśmy często 
oszukiwani. Już teraz wiemy, 
że w 2010 r. nie osiągną one 7 
proc. A nauczycielom należy 
przede wszystkim życzyć ciszy 
i spokoju. A nade wszystko 
stabilizacji zawodowej oraz 
mądrości samorządów te-
rytorialnych prowadzących 
szkoły, które często traktują 
szkołę, jak fi rmę, na której 
należy zaoszczędzić. Należy 
nam również życzyć wiary, 
że to, co robimy, robimy do-
brze. 
Komu brakuje zaufania do 
nauczycieli?

– Resortowi oświaty, który 
to zaufanie podważa, fun-
dując nam wciąż nowe re-
formy, zmiany programów 
i podręczników. To nie służy 

polskiej oświacie. Nauczyciele 
zmuszeni są zapoznawać się 
z nowymi ustawami i rozpo-
rządzeniami i zastanawiać 
się, co minister ma na myśli. 
A przecież ich powinnością jest 
nauczanie oraz wychowanie 
dzieci i młodzieży.
Politycy często podkreślają, 
że pracujecie za mało...

– A „Solidarność” ripostuje, 
że warunki pracy w polskich 
szkołach są o wiele trudniejsze 
niż w innych krajach unij-
nych, do których politycy 
porównują nasze rodzime 
szkolnictwo. U nas nakłady 
z budżetu na oświatę są o 
wiele niższe, szkoły są gorzej 
wyposażone, nauczyciele 

często z własnych środków 
muszą zabezpieczyć sobie 
materiały do pracy. Dyżury na 
przerwach w przepełnionych 
polskich szkołach są bardziej 
męczące od lekcji. Jesteśmy 
przemęczeni i znerwicowani, 
dużo bardziej niż nauczyciele 
w innych krajach. 
Czy w tej sytuacji nie nale-
żałoby przeprowadzić badań 
nad funkcjonowaniem i kon-
dycją polskich szkół ?

– Tego właśnie domagamy 
się od rządu. Słaba kondycja 
szkół rzutuje na jakość pracy. 
W ub. tygodniu podczas spot-
kania z rządem na temat czasu 
pracy nauczycieli była mowa 
o przepisach narzucających 
na nauczycieli wiele obowiąz-
ków, lecz często sprzecznych 
z prawem. Przykład: nauczyciel 
podczas przerwy ma obowią-
zek zadbać o bezpieczeństwo 
uczniów, ale także ma prawo 
skorzystać z toalety. Razem 
z rządem będziemy próbować 
obliczyć nasz czas pracy, bo to 
jest również mnóstwo zawo-
dowych zajęć wykonywanych 
w domu. Do tego dochodzi 
kosztowne dokształcanie się, 
za które płacimy z własnych 
kieszeni. 

Pracownicy Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie 
nie będą mieli najprawdo-
podobniej swojego przed-
stawiciela w radzie nad-
zorczej. 

Takiego scenariusza nie 
zakładają opracowane przez 
zarząd spółki propozycje 
zmian w statucie parku, które 
15 października przyjmie bądź 
odrzuci Walne Zebranie Ak-
cjonariuszy. Do tych propo-
zycji nie można mieć formal-
nych zastrzeżeń, bo zostały 
przygotowane umiejętnie, 
zgodnie z literą prawa. 

Związkowcy z „Solidar-
ności” przewidują, że wy-
eliminowanie przedstawi-
ciela pracowników z rady 
nadzorczej parku, służyć 
będzie dalszej parcelacji 
WPKiW.  – Najwyższy czas, 
by w parku zrobić jesienne 
porządki. Za dużo tam nie-
jasności – mówią.

Władze Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” już przesła-
ły pismo do marszałka wo-
jewództwa o utrzymanie 
dotychczasowego parytetu 
w składzie rady nadzorczej.

– Sprawowanie kontroli 
przez przedstawicieli załogi 
w dotychczasowym zakresie 
zapewniało załodze wpływ 
na jej funkcjonowanie – ar-
gumentują związkowcy. 

Ich zdaniem, decyzja 
Rady Miasta Chorzowa 
o wpisaniu WPKiW do reje-
stru zabytków może urato-

wać Park przed systematycz-
nym „kurczeniem się”.    

– Kiedyś, gdy „zniknął” 
hektar Parku, to media pod-
niosły wielki krzyk. Teraz 
gdy WPKiW „skurczył” się 
o blisko 100 hektarów, ten 
problem nie jest nagłaśniany 
– zwraca uwagę Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”.

Związkowcy zapowiadają, 
że zainteresują przedstawi-
cieli mediów tym kontro-
wersyjnym tematem. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że 
w walce o park znaleźli so-
jusznika w osobie senatora 
Kazimierza Kutza. – W tym 
przypadku nie jest ważne, 
jaką partię reprezentuje. 
Liczy się fakt, że w słusz-
nej sprawie jesteśmy po 
jednej stronie barykady – 
podkreślają.

Apelują także, by mieszkań-
cy regionu stanęli w obronie 
„zielonych płuc Śląska”, by 
zakładali stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju parku. Jednak 
to przede wszystkim radni 
wojewódzcy powinni zażądać 
od władz parku konkretnej 
wizji jego przyszłości.

WPKiW otrzymał fi-
nansową pomoc publiczną 
z budżetu państwa pod wa-
runkiem, że na koniec roku 
wykaże zyski. W przeciw-
nym razie pieniądze trzeba 
będzie zwrócić. Związkowcy 
obawiają się, że komuś może 
zależeć na tym, by park do-
chodów nie osiągnął, a wów-
czas najprostszym sposobem 
będzie postawienie go pod 
młotek. – A przecież park 
powinien służyć ludziom. 
Nie po to został stworzony, 
by na nim zarabiać.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W czwartek 15 października w Białymstoku rozpoczyna się 
23. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

OSTATNI ZJAZD 
PRZED WYBORAMI

Z Lesławem Ordonem, przewodniczącym Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty „S” rozmawia Beata Gajdziszewska.

Ministerstwo nie ma
zaufania do nauczycieli

Ofi cjalny plakat tegorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów w Białymstoku

Gośćmi KZD będą 
dwaj kluczowi polscy 
politycy, zarazem 
wielcy przyjaciele 
„Solidarności”: Lech 
Kaczyński i Jerzy 
Buzek.

Pora na jesienne porządki w parku

Foto: TŚD

Załoga parku obawia się, że parkowi grozi dalsza parcelacja

Foto: internet


