
r. Wiadomości SOLIDARNOŚCI J$}
W  niniejszym serwisie wykorzystano teleksy z M K Z-K atow ice  (M K Z ), M KZ-G dańsk (bips), M KZ-M azowsze (sim) oraz źródła  własne. O dpow iedzia lny 

za rzetelność i kompletność in form acji: O a c e k  C i e ś l i c k i  O dpow iedzia lno za korektę maszynopisu: K . Ź b i k

W ydawanie teczek z „W S "  w y ł ą c z n i e  w godz. 8.00 —  10.00 w sekreta riac ie  Komisji Zakładow ej. Tel. red.: 89-05, tłx: 031274172. M ateria ły  do „W S ”  prosimy 

składać w sekretariacie  K Z  podpisane i z  podanym numerem telefonu, lub potw ierdzone przez „So lidarność” . Przyjmujemy ogłoszenia drobne, opłata: 50  kopert A *

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HUTA KATOWICE: Informacja ze spotkania przedstawicieli NSZZ "Solidarność" Huty Katowice z wojewodami katowic 
kimi z dn. 11.06.1981 r. W spotkaniu wzięli udział: 1/ Oacek Kilian - przew.KZ NSZZ "Solidarność" H .K-ce.2/ 
Henryk Grzelakowskl - v-ce prżew. KZ NSZZ "S" H.K-ce. 3/ Włodzimierz Pajdak - członek Zarządu KZ NSZZ ”S" 4/ 
Henryk Zander - przew.KOSM Sosnowiec-Zagórze os.B. 5/ dr Polak - członek KW NSZZ "S" PZOZ H.K-ce oraz v~woje 
wodowie katowiccy: 1/ Gorczyca, 2/T.Wnuk, 3/ Brzeziński. W trakcie omawiania ogólnej sytuacji gospodarczej 
woj.katowickiego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego odczytali pismo wojewody katowickiego do Premiera Rz.i 
du PRL Wojciecha Jaruzelskiego informujące o pogarszających się ustrojach »powodowanych przede wszystkim tir,', 
kiem w zaopatrzeniu, nierealizowaniu dostaw przez inne województwa. Przede wszystkim dotyczy to zaopatrzenia 
w żywność, środki piorące, artykuły spożywcze itp. Urząd Wojewódzki zobowiązał się wystąpić do MO z wniosui,::
0 wzmożenie kontroli na placach handlowych w celu ukrócenia spekulacji. Odnośnie zorganizowania punktów i- 

surowców wtórnych w Sosnowcu-Zagórzu informację przedstawi v-ce wojewoda Wnuk do końca czerwca br. w zwi;-, ; 
z pracami nad infrastrukturą osiedla Sosnowiec-Zagórze w dniu 12.Q6.31r. Prezydent m.Sosnowiec, Sp-nio Mi., 
kaniowa "Hutnik" i wykonawca PBP "Budostal-4" organizuję spotkanie na którym zapadną decyzje odnośnie bar«;, 
nogramu prac. V-ce wojewoda Gorczyca zobowiązał się przedłożyć na tym spotkaniu żądanie przedstawicieli MS* 
"Solidarność”, aby w harmonogramie w pierwszej kolejności uwzględniono wykończenie przedszkola i ogrzewanie 
mieszkań. Budowa Szpitala Hutniczego uzależniona jest od uzyskania nakładów z Min.Hutn. Aktualnie na terenie 
województwa istnieje 7 nieukończonych szpitali i Urząd Wojewódzki nie dysponuje naukładami na ich wykończeni 
a tymbardziej na rozpoczęcie nowego szpitala resortowego. Do rozważenia przedłożona została propozycja woje
wodów zawarcia porozumienia pomiędzy Ministerstw.Hutnictwa i Górnictwa co do wspólnego korzystania przoz oby 
dwa resorty ze Szpitala Górniczego w Sosnowcu do czasu zrealizowania Szpitala Butniczego. W dniu 23.06.81r. 
odbędzie się spotkanie z projektantami osiedla Sosnńaiec-Zagórze dotyczące rozbudowy Zakładów "Poltex" w So
snowcu. Na tym spotkaniu zapadną decyzje wygospodarowania dodatkowych terenów rekreacyjnych dla osiedla. 
Sprawy działalności sieci handlowej na osiedlu znajdujące się w gestii v-ce wojewody Niglusa zostaną unormo
wane bezpośrednio pomiędzy -v-ce wojewodą a K0SM - Osiedla B w Zagórzu, szczególnie jeśli chodzi o kontro.l ■
1 zaopatrzenie sklepów. V~ce wojewoda Gorczyca zobowiązał się wystąpić do Ministra Górnictwa z wnioskiem o 
zwiększenie dostaw węgla pozwalających na lepsze realizowanie deputatów przysługujących pracownikom Huty na 
podstawie Układu Zbiorowego Hutnictwa. W ciągu 14-tu dni Urząd Wojewódzki udzieli informacji o terminie i sp 
sobie przekwaterowania mieszkańców Osiedla B z budynków przeznaczonych do remontu wskutek zagrzybienia spowo 
dowanego wadami projektanta i wykonawcy. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Jednoznacznie postawili sprawę 
oddawania nowych osiedli do eksploatacji. Muszą one być wykończone, posiadać odpowiednią infrastrukturę.Na 
osiedlach Zgórze, Gołonóg, Będzin wszystkie te sprawy wymagają uzupełnienia i w najbliższym czasie wysiłki 
muszą się koncentrować na uzupełnieniu występujących niedociągnięć ze strony inwestora i wykonawców. W sto
sunku do lekceważących swoje obowiązki należy bezwzględnie wyciągnąć konsekwencje służbowe. Dr Polak z Prze
mysłowej Służby Zdrowia Huty Katowice przedstawił problem kontroli Domów Dziecka i Szkół Zawodowych szczegół 
nie jeśli chodzi o opiekę wychowawców w internatach i w trakcie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych. Wojewoda 
Gorczyca zobowiązał się do wystąpienia do Kuratorium Oświaty w celu upoważnienia dr Polaka do kontroli w m-c 
sierpniu br.Domów Dziecka a w m-cu wrześniu szkół zawodowych. Na tym spotkanie zakończono./-/Oacek Kilian.

HUTA KATOWICE: Minister Hutnictwa mgr inż.Zbigniew Szałajde.Warszawa. Na podstawie dokumentów dostarczonych 
przez Ob.St.Żyłę oraz po dokładnym skontrolowaniu i przeanalizowaniu w/w dokumentów z wystąpieniem NIK Nr 
PCM-41209—1-80 z dnia 1.12.1980 r. pragniemy zwrócić uwagę Ob.Ministra na: 1/ brak konkretnego sprecyzowania 
w wyciągu z księgi służb /Dział Planowania, Dostaw, Bilansowania i Sprawozdawczości/ odpowiedzialności kie
rownika w/w działu za stan rzeczy jaki panował w rejonach inwestycyjnych. 2/ w wystąpieniu NIK nic nie mówi 
się o odpowiedzialności Głównego Ekonomisty Inwestycji i kierowników rejonów inwestycyjnych, którzy to noszy 
zdaniem są także odpowiedzialni za bałagarr na poszczególnych odcinkach swojej działalności. 3/ na pobrane 
maszyny, urządzenia do montażu były wystawiane przez Kompleksy Inwestycyjne zatwierdzone dowody rozchodów 
“RW" oraz przekazane do Księgowości Inwestycyjnej. W ten sposób zostały zdjęte ze stanu księgowego. Nie było 
więc praktycznie podstaw do wykazywania tych urządzeń w zapasach magazynowych. W związku z powyższym Komisja 
Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Hucie Katowice odwołuje stanowisko zajęte w piśmie nr 33/81 z dnia 16.02.Bli
do Obywatela Ministra dot.Ob.St.Żyły. Zważywszy na fakt, że pismo to zostało opublikowane w "Wolnym Związków 
cu" deklarujemy się jednocześnie odwołanie w/w stanowiska KZ NSZZ "Solidarność" w naszym biuletynie. Zn Ko
misję Zakładową NSZZ “S" /-/ Krzysztof Rutkowski.

A ZBOŻA MAMY W BRt)D. Oednym z ostatnich posunięć reglamentacyjnych żywności było rozdzielenie niemal wszyst
kich produktów mączno-zbożowych na kartki. Uzasadniono to, podobnie jak w innych grupach żywnościowych, dras 
tycznym ograniczeniem i wręcz brakiem niezbędnych do przetwórstwa zbóż. Tymczasem otrzymaliśmy ze szczeciń' 
skiego portu zatrważające sygnały, że przy nabrzeżach i na redzie są ogromne przestoje, co w efekcie stwarza 
horrendalne koszty i inne straty. W ubiegłym tygodniu około 10 statków z zawartością blisko 30 tys. ton zbói 
oblegało paraliżująco portowe nabrzeża i redę. Minimalne wykorzystywanie możliwości rozładunkowych portu tłu 
maczono, brakiem miejsca w elewatorach i magazynach zbożowych. Dla przykładu brak rozdzielników wysyłkowych 
spowodował, że statek "Kopalnio Gottwaid" z zawartością 16,5 tys.ton jęczmienia bezskutecznie czeka od 3 cze 
wca do dziś na rozładunek. Stanowisko osób kompetentnych było tu jednoznaczne: nie ma gdzie składować albo 
Jest ten jęczmień po prostu dla kraju niepotrzebny! Straty dobowe za sam tylko przestój wyooszą 150-200 tys. 
a do tego dochodzą jeszcze straty z tytułu braku eksploatacji. Podobnie było ze statkami innymi. Np."Kopal
nia Miechowiec" i "Kościerzyna" z pszenicą. “Sonia Hore" i "Huta Zygmunt" z żytem. "Black Sea" z owsem..., 
Wsżędzie ogromne koszty przestojowe /średnio zackres około tygodnia/ brak rozdzielników gdzie te zboża maj? 
iść w głąb kraju, brak wagonów, ogromny paraliż. 3ak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Portu Szczecin od dyr. 
Szynkowskiego na przyszły tydzień nie ma dotąd żadnych sygnałów o kolejnych dostawach zbóż, jednak nie dla
tego, że w porcie i w magazynach jest go w bród, ale dlatego, że Polsko nie wywiązuje się z umówionych na bi 
Ząco zapłat. Czy siły antysocjalistyczne mamy Już i w zbożu? /Jarosław Piwar/.

SPODEK: Zamówienia na bilety na spektakl pt."Dziady-Kordian” /Tragedia Romantyczna/ w wykonaniu grupy aktorój 
warszawskich /szczegóły w afiszach w terminie późniejszym/' należy składać u przewodniczących Komisji Wydzia
łowych NSZZ "Solidarność". Bilety w ceriie 170-120,-zł Spektakl odbędzie się w dniach 6-14 lipca codziennie 
o godz.18,oo w WHSW /Spodek/ w Katowicach. Ilość biletów ograniczona j- decyduje kolejność zgłoszeń. Przed
sięwzięciu patronuje MKZ Katowice. Scenografia wykonana jest przez Hutę Katowice. Wspaniałe widowisko te;, re 
ne. Zapraszamy. /-/ Oacek Kilian.

W następnych Wiadomościach podamy kilka słów informacji o Koleżance,której głos wszyscy znamy z RadiostuJ i.j.

0 « .  r o i le r .  M K . 4 9 3 ,’ / « !  !C 0 0  < « l.

\


