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W numerze:

28 stycznia minie rok od tragedii, do jakiej doszło podczas wystawy gołębi pocztowych na Międzynaro-

dowych Targach Katowickich. O godz. 17.15 dach jednego z pawilonów wystawienniczych nie wytrzymał

naporu zalegającego na nim śniegu i stalowa konstrukcja runęła na zgromadzonych wewnątrz ludzi.

Zginęło 65 osób, ponad 140 zostało rannych.

Rok zmian
Rok 2007 może przynieść znaczące zmia-
ny w funkcjonowaniu służby zdrowia.
Przewodnicząca Regionalnego Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"
Ewa Fica podkreśla, że ministerstwo przy-
jęło wiele kierunków tzw. naprawy resor-
tu, nie wiadomo tylko, jakie koszty plano-
wanych reorganizacji poniosą placówki
medyczne, a jakie zatrudnieni w nich pra-
cownicy.
W ciągu najbliższych miesięcy wejdzie w
życie nowa ustawa o Zakładach Opieki
Zdrowotnej. Dokument jest już po konsul-
tacjach. Budzi jednak wiele kontrowersji,
gdyż pominięto w nim stronę społeczną.

Czytaj na stronie 4

Dziennikarze u wojewody
- Wejście w nowy rok jest okresem pewnych
podsumowań i zobowiązań na przyszłość - po-
wiedział wojewoda śląski Tomasz Pietrzykow-
ski, inaugurując 18 stycznia w Sali Złotej Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach tradycyjne
spotkanie noworoczne z przedstawicielami ślą-
skich mediów - W moim przypadku jest to po-
dwójnie uzasadnione, ponieważ urząd wojewo-
dy objąłem na przełomie ubiegłego roku, więc
dla mnie jest to koniec roku urzędowania.
Podsumowując miniony rok T. Pietrzykowski
przypomniał swoje priorytetowe  przedsięwzię-
cia.                                   Czytaj na stronie 4

Wciąż oszukiwani
W Polsce jest już ich około 8 milionów. O tej
licznej grupie społecznej politycy pamiętają tyl-
ko przed kolejnymi wyborami parlamentarny-
mi. Wszak głosy wyborcze nietrudno kupić za
obietnicę podwyżki lub rewaloryzacji. Później
emeryci i renciści zostają sami ze swoją biedą,
problemami i żalem.
17 stycznia gośćmi spotkania zorganizowane-
go przez Sekretariat Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność" byli posłowie Prawa i
Sprawiedliwości: Stanisław Szwed i Grzegorz
Janik. Podczas dyskusji dotyczącej rewalory-
zacji świadczeń zaplanowanej na 2007 r człon-
kowie Sekretariatu nie kryli żalu i rozgorycze-
nia. Padło wiele gorzkich słów.

Czytaj na stronie 4

- Przedstawiciele rządu liczyli, że załogi ko-
palń w znacznej mierze opowiedzą się prze-
ciwko akcji protestacyjnej - powiedział szef
górniczej "S" Dominik Kolorz - Z tak zmaso-
wanym atakiem propagandowym wymierzo-
nym przeciwko górnikom, nie mieliśmy do
czynienia od końca lat 80. W dniu referen-
dum w kopalniach dochodziło do żenujących
działań inicjowanych przez zarządy spółek
węglowych i przedstawicieli rządu. Pracodaw-
cy kompromitowali się mówiąc, że po strajku
postoje kopalń będą trwały dłużej, bo np. nie
będzie się dało uruchomić maszyn i koniecz-
ne będą ich przeglądy.    Czytaj na stronie 5

Górnicze referendum
na „tak”
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Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci z Biur Terenowych ZR

Komunikat dla Komisji Zakładowych
Komisje nie posiadające aktualnej ankiety, analizy składek oraz numeru Regon

i NIP, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji KZ i MKZ. Ponadto przypominamy

o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych: CIT-8

do 31 marca 2007 r., załączniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja

dodatkowa, uchwała o zatwierdzeniu bilansu) nie później niż do 30 czerwca

2007 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-

nych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2006 upływa 31 marca 2007 r.

Więcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84 25 wew. 112.)

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl, udostępnił

do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej -

załączniki do CIT-8.

Główna Księgowa Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Msza za Grzegorza
1 lutego 2007 r. o godz. 8.00 w kościele p.w.

Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim odpra-
wiona zostanie Msza św. w rocznicę urodzin Grzegorza
Kolosy, tragicznie zmarłego przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”.

Zapraszamy komisje zakładowe NSZZ „S” oraz poczty
sztandarowe.

BT Gliwice

17 stycznia w siedzibie gliwickiego BT
odbyło się pierwsze w nowym roku spotka-
nie zarządu Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "Solidarność" Gliwic i Powiatu Gli-
wickiego, w trakcie którego związkowcy
ustalili harmonogram spotkań z organizacja-
mi związkowymi na I półrocze 2007 roku.

Spotkania zaplanowane zostały na 25
stycznia, 22 lutego, 29 marca, 26 kwietnia,
24 maja, 21 czerwca. Każde z posiedzeń
odbywać się będzie w siedzibie BT. Rozpo-
częcie comiesięcznych spotkań o godz. 12.

W trakcie posiedzenia zarząd TSK podjął
decyzję o zaproszeniu w marcu na spotka-
nie ze związkowcami prezydenta miasta
Zygmunta Frankiewicza. O terminie spo-
tkania poinformujemy na łamach TŚD.
Przedstawiciele zarządu ustalili również na
9 września br. termin nabożeństwa za NSZZ
"S", które tradycyjnie koncelebrować będzie
ks. bp. Gerard Kusz.

***
Od stycznia w BT w Gliwicach dyżury

pełni specjalista ds. księgowości, który
udziela pomocy organizacjom związkowym
w zakresie rozliczeń podatkowych z urzę-
dami skarbowymi, a także wyjaśnia w jaki
sposób powinna być prowadzona księgo-
wość związkowa.

- W trakcie pierwszego dyżuru nie spo-
dziewaliśmy się tak dużego zainteresowa-
nia, dlatego kolejny zorganizowaliśmy po
niespełna tygodniu, 22 stycznia - mówi Be-
ata Piotrowska z gliwickiego BT - Wszyst-
kie komisje zakładowe, które mają jakiekol-
wiek trudności w prowadzeniu księgowości
gorąco zachęcamy do skorzystania z bezpłat-
nych porad.

BT Jastrzębie

Jastrzębskie BT wspólnie z Inkubatorem
Przedsiębiorczości ogłasza nabór związkow-
ców na dwumiesieczne szkolenie kompute-
rowe, finansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej. Kurs prowadzony będzie w dwóch
15-osobowych grupach. Szkolenie rozpocz-
nie się 29 stycznia, a zajęcia odbywać się
będą popołudniami i w soboty.

- Chcemy, by członkowie naszego Związ-
ku byli bardziej konkurencyjni w swoich
miejscach pracy - podkreśla kierownik BT
w Jastrzębiu Danuta Jemioło.

***
Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ "S"

Wodzisławia i Powiatu Wodzisławskiego
podpisała porozumienie z posłem ziemi wo-
dzisławskiej Andrzejem Markowiakiem o
powstaniu biura, które będzie udzielać miesz-
kańcom porad m.in. z zakresu prawa pracy.

Otwarcie biura nastąpi 1 lutego o godz.
11, w obecności starosty powiatu i prezy-
denta miasta.

BT Bytom

Na 23 stycznia bytomskie BT zaplanowało
szkolenie ekonomiczne dla związkowców z
obszaru działania Biura. Zajęcia prowadzić
będzie Halina Murzyn, specjalista z Biura
Ekonomiczno-Prawnego ZR. Początek szko-
lenia o godz. 10.

BT Sosnowiec

15 stycznia w siedzibie BT w Sosnowcu z
udziałem wiceprzewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej "S" Władysława Molęckiego,
posłów PiS Ewy Malik, Jacka Kościelnia-
ka, Waldemara Anzelma oraz związkow-
ców z urzędów skarbowych z terenu Zagłę-
bia odbyło się spotkanie dotyczące działal-
ności "S" w tych placówkach i notowanego
tam mobbingu pracowników. Następne spo-
tkanie poświęcone tym problemom odbędzie
29 stycznia o godz. 8.

BT Tarnowskie Góry

19 stycznia związkowcy z tarnogórskie-
go BT wzięli udział w spotkaniu z władza-
mi gminy Krupski Młyn, gdzie przewodni-
czącym rady gminy jest członek prezydium
Komisji Zakładowej NSZZ "S" Nitron Krup-
ski Młyn Jacek Pyda. Celem ich wizyty
było nawiązanie współpracy z władzami
gminy. Podobne spotkania z przedstawicie-
lami władz samorządowych związkowcy
inicjują w całym powiecie tarnogórskim.

***
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz.

12 w siedzibie BT w Tarnowskich Górach
odbywają się spotkania przewodniczących
komisji zakładowych z obszaru działania
Biura. Najbliższe zaplanowane zostało na 31
stycznia.

BT Zawiercie

Przyszłość zakładu i zatrudnionych w nim
pracowników była głównym tematem roz-
mów podczas spotkania związkowców "So-
lidarności" RPWiK Zawiercie z Władysła-
wem Molęckim, wiceprzewodniczącym
Śląsko-Dąbrowskiej "S". Zawierciańskie
"wodociągi", których właścicielem jest w
100 proc. Skarb Państwa, zostały przezna-
czone do prywatyzacji. Jednocześnie wła-
dze miasta planują wystawienie na przetarg
oczyszczalni ścieków, która jest jego wła-
snością.

- Problem nie dość, że trudny, to jeszcze
jest skutecznie komplikowany - mówi Zo-
fia Wódka, przewodnicząca "Solidarności"
RPWiK Zawiercie. - Oczyszczalnię nasza
firma dzierżawiła od miasta, ale umowa zo-
stała wypowiedziana jesienią. Samorząd
chciał wnieść ją do spółki aportem i skomu-
nalizować pozostałe udziały, ale minister-
stwo skłaniało się do sprzedaży przedsiębior-
stwa za gotówkę inwestorowi strategiczne-
mu.

- Niestety, w pogoni za pieniądzem prze-
stał się liczyć interes pracowników i miesz-
kańców miasta - dodaje Małgorzata Benc,
szefowa zawierciańskiego Biura Terenowe-
go Śląsko-Dąbrowskiej "S" i radna miejska.
- W przypadku cywilizacyjnych usług ko-
munalnych najważniejsza powinna być ich
dostępność, a nie rachunek ekonomiczny.

Co więcej w lutym mija termin wypowie-
dzenia umowy dzierżawy oczyszczalni. Póź-
niej nie wiadomo, jak ma ona funkcjonować,
ani kto będzie ją obsługiwać. Zatrudnione
tam osoby są pracownikami RPWiK (a nie
miasta), a spora część związkowcami "S".
Mirosław Mazur, prezydent Zawiercia, za-
mierza ogłosić przetarg na prowadzenie
oczyszczalni, ale procedury do końca lute-
go na pewno się nie zakończą.

- Tu potrzeba jasnego planu działania i sta-
nowczych decyzji - podkreśla Zofia Wód-
ka. - Ważne są bowiem nie intencje urzęd-
ników, ale ich skuteczne wykonanie.

- Jesteście małą komisją z wielkimi pro-
blemami. Zawsze jednak możecie liczyć na
pomoc Zarządu Regionu. Tak zresztą, jak i
wszystkie inne aktywne komisje - stwierdził
Władysław Molęcki.

W ubiegłym roku związkowcy z „S”
RPWiK ostro protestowali m.in. przeciwko
obniżeniu przez Skarb Państwa nagród z zy-
sku dla pracowników ("zaoszczędzone" pie-
niądze przeznaczono na dywidendę zasila-
jącą budżet), przypominając ministrowi
Wojciechowi Jasińskiemu, że podobnie jak
górnicy znają drogę do Warszawy. Pewnie
dlatego w tym roku kierownictwo spółki
nagrody pracownikom planuje wypłacić
przed podziałem zysku, tak aby nie dało się
ich zamienić na wyższą dywidendę.

(zaw)

14,9...
... tyle wyniosła stopa bezrobocia w grudniu. To o 0,1 więcej niż w listopadzie - wynika

ze wstępnych wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Resort pracy poinformował, że na koniec grudnia bez pracy było 2,31 mln osób. Mie-

siąc wcześniej o 24 tys. mniej. Grudniowy wzrost bezrobocia był spowodowany ponow-
nym rejestrowaniem się w urzędach pracy osób zatrudnionych do prac sezonowych (m.in.
w budownictwie) i tych, które poprzednio były objęte tzw. aktywnymi formami przeciw-
działania bezrobociu. Mimo grudniowego wzrostu ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę
sytuacji na rynku pracy. Od stycznia 2006 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad
462 tys. osób Wskaźnik bezrobocia, który w grudniu 2005 r. wynosił 17,6 proc., spadł o
2,7 pkt proc. To najniższy notowany w grudniu wskaźnik bezrobocia od 1999 roku.

Związkowcy chcą powstrzymać proces dal-
szego rozwarstwienia płac i poszerzania się ob-
szarów biedy. Uważają, że po 17 latach reform
płace powinny wzrastać podobnie jak PKB. Dzi-
siaj jest inaczej, skutkiem czego poziom życia
w Polsce spada, mimo wzrostu gospodarcze-
go. Powiększa się grupa osób biednych. Już co
8 Polak jest człowiekiem żyjącym na granicy
minimum egzystencji.(...)

Niskie zarobki powodują obniżenie poziomu
życia, zwiększają falę emigracji zarobkowej,
wynagrodzenie, jak i płaca minimalna są wie-
lokrotnie wyższe niż w Polsce. W 2006 r. w
płaca minimalna w naszym kraju wynosiła 234
euro, w Irlandii 1293 euro. głównie ludzi wy-
kształconych i młodych, a także narastające w
wielu branżach konflikty płacowe.

Jacek Rybicki, sekretarz Komisji Krajowej
"S" twierdzi, że niezrealizowanie obietnic pod-
wyżek płac np. w oświacie, czy służbie zdro-
wia jest spychaniem polskich rodzin do pozio-
mu minimum egzystencji. Dlatego tak ważna
jest ochrona minimalnej płacy. Solidarność chce,
aby płaca minimalna wzrosła do 60 proc. płacy
przeciętnej. Obecnie minimalne wynagrodze-
nie jest na poziomie 35-36 proc. średniej mie-
sięcznej płacy brutto w sektorze przemysłu i
usług.

Prof. Zofia Jacukowicz z Instytutu Pracy i
Spraw Socjalnych podkreśla, że w Polsce wzra-
sta liczba osób otrzymujących minimalne pła-

ce. W 1998 r. było 3,3 proc., a rok później już
4,5 proc. Przy takim podejściu rządu oraz pra-
codawców niemożliwe jest porozumienie trój-
stronne.

- Będę usatysfakcjonowany, jeśli płaca mini-
malna w Polsce znajdzie się na poziomie mini-
malnej średniej europejskiej - mówi Janusz
Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "S". -
Oczekujemy sześciokrotnego wzrostu, przy
czym nie jestem w stanie określić, ile na to po-
trzeba czasu, bo oczywiście to musi być rozło-
żone w czasie. Na razie postulat "S" jest taki,
żeby wzrost płac w Polsce, co najmniej nadążał
za wzrostem wydajności. Dysproporcja, na którą
wskazują ekonomiści nie sprzyja rozwojowi go-
spodarczemu.

Zdaniem "S" właśnie niskie wynagrodzenia
stanowią barierę w rozwoju Polski. Konieczne
jest wprowadzenie zasadniczych zmian syste-
mowych. Towarzyszyć temu powinno wprowa-
dzenie w życie zapisów Europejskiej Karty Spo-
łecznej, mówiące o prawie do godziwej zapła-
ty. Związek będzie domagał się podniesienia
płacy minimalnej, zmian prawnych ogranicza-
jących nieuczciwą konkurencję, wprowadzenia
prorodzinnego systemu podatkowego, ograni-
czenia biurokracji m.in. poprzez ograniczenie
utrudnień w rejestracji i prowadzeniu działal-
ności gospodarczej oraz ograniczenia szarej stre-
fy w zatrudnieniu (ok. 1,5 mln osób pracuje w
szarej strefie).

Niskie płace barierą rozwoju
(Tygodnik Solidarność, Maria Giedz, 19 stycznia 2007 r.)
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W siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" są do kupienia komiksy o pacyfika-
cji kopalni "Wujek". Wydawnictwo, o którym kilkakrotnie informowaliśmy na łamach
TŚD,  jest na rynku od 3 tygodni i cieszy się wielkim powodzeniem. W księgarniach
kosztuje 24,90 zł i w dodatku nie zawsze można je tam znaleźć.

Tymczasem w Biurze Administracyjnym Zarządu Regionu komiks "1981. Kopalnia
Wujek" jest do kupienia tylko za 15 zł! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym
wyjątkowym wydawnictwem.

Komiksy o „Wujku” do kupienia
Czy Paweł Poncyljusz przestanie być

odpowiedzialnym za polskie górnictwo?
To prawdopodobne - jak informuje najnow-

szy tygodnik "Wprost", zeznania o tym, że wi-
ceminister gospodarki wziął
50 tys. zł za odstąpienie Bog-
danowi Tyszkiewiczowi
miejsca na liście AWS w
wyborach samorządowych
w 1998 r., trafiły do Central-
nego Biura Śledczego.

Zeznania te złożyła ofice-
rom CBŚ Katarzyna P., była
konkubina Tyszkiewicza -
warszawskiego samorzą-
dowca zamordowanego w
2005 r. Jak pisze "Wprost",
Tyszkiewicz był łącznikiem
między mafią pruszkowską
a politykami tzw. układu
warszawskiego. Stołeczna
prawica nie chciała się zgo-
dzić na start Tyszkiewicza w
warszawskich wyborach sa-
morządowych z list AWS - przeszkadzał jej
m.in. wcześniejszy związek Tyszkiewicza z

NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia
skierowany do Sejmu przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego projekt ustawy o od-
powiedzialności za czyny przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową.

Projekt ustawy wprowadza odpowiedzialność
pracodawców (w tym również podmiotów po-
wierzających wykonywanie pracy zarobkowej
na innej podstawie niż stosunek pracy) za prze-
stępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, popełnione
przez osoby działające w imieniu pracodawców.
Warunkiem odpowiedzialności pracodawcy bę-
dzie prawomocne ukaranie reprezentanta pra-
codawcy za popełnienie wskazanego w usta-
wie przestępstwa lub wykroczenia, którego wy-
nikiem była lub mogła być korzyść pracodaw-
cy. Projekt ustawy przewiduje możliwość orze-
kania wobec pracodawców kar pieniężnych,
których wysokość uzależniona została od po-
tencjału ekonomicznego pracodawcy i stopnia

naruszenia przepisów chroniących prawa pra-
cownicze.

- Wysokie bezrobocia i liberalizacja kodeksu
pracy spowodowały w ostatnich latach ogrom-
ną przewagę pracodawców nad pracownikami.
To dobrze, że władza ustawodawcza zauważy-
ła te problemy i chce pomóc w ich rozwiązaniu
- mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W 2005 r. aż 56 proc. skontrolowanych przez
Państwową Inspekcję Pracy pracodawców nie
wywiązywało się uczciwie z obowiązku płace-
nia za pracę. Wszędzie tam, gdzie pracownicy
organizują się w związki zawodowe, pracodaw-
cy zastraszają ich i zwalniają z pracy. Kilka dni
temu za działalność związkową został zwolnio-
ny przewodniczący organizacji związkowej w
warszawskim hotelu Mariott. W grudniu pracę
za próbę założenia związku stracili pracownicy
podwrocławskiego Selgrosa czy lubelskiej sie-
ci sklepów Stokrotka.       Dział Informacji KK

Kończy się proces kanonizacyjny Jana
Pawła II.

Kanonizacja może nastąpić nawet w tym roku.
Dlatego też Komisja Krajowa apeluje do człon-

ków "S" o rozpoczęcie przygotowań do piel-
grzymki do Rzymu, tak, aby w momencie ogło-
szenia przez Stolicę Apostolską terminu uroczy-
stości wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział.

Nie będzie natomiast dużej pielgrzymki
członków związku do Rzymu w drugą roczni-
cę śmierci Jana Pawła II. Chętni do wyjazdu
mogą skorzystać z oferty biura podróży współ-

pracującego z Komisją Krajową. Programy
wraz z cennikiem dostępne są na stronie inter-
netowej www.solidarnosc.org.pl.

 red.

Komisja Krajowa:

Pielgrzymka na kanonizację

Komisja Krajowa:

Kary dla pracodawców

Czy Paweł Poncyljusz

straci stanowisko?

Górnictwo

I po Poncyljuszu?

Unią Wolności oraz to, że nie wypełnił on
oświadczenia o współpracy z PRL-owską bez-
pieką. "Wprost" podaje, że konkubina Tyszkie-
wicza twierdzi, iż Paweł Poncyljusz - będący

wówczas członkiem zespo-
łu negocjacyjnego z ramie-
nia Ruchu Stu - za 50 tys. zł
miał pomóc Tyszkiewiczo-
wi znaleźć się na pierwszym
miejscu listy kandydatów
na radnych gminy Centrum.

- Nigdy nie wziąłem od
Tyszkiewicza żadnych pie-
niędzy, dlatego nie wiem
skąd wzięły się te zeznania
- oświadczył "Wprost" wi-
ceminister gospodarki. - Re-
prezentowałem tak małą
partię, która w ostatniej ko-
lejności była brana pod
uwagę, jeśli chodzi o AWS
i układanie list - powiedział
Poncyljusz, który podkre-
ślił, że jest cały czas do dys-

pozycji premiera i będzie mu przedstawiał
wszelkie wyjaśnienia.                                red.
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W Polsce jest już ich około 8 milionów. O
tej licznej grupie społecznej politycy pamię-
tają tylko przed kolejnymi wyborami par-
lamentarnymi. Wszak głosy wyborcze nie-
trudno kupić za obietnicę podwyżki lub re-
waloryzacji. Później emeryci i renciści zo-
stają sami ze swoją biedą, problemami i
żalem.

17 stycznia gośćmi spotkania zorganizowa-
nego przez Sekretariat Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność" byli posłowie Prawa i
Sprawiedliwości: Stanisław Szwed i Grze-
gorz Janik. Podczas dyskusji dotyczącej re-
waloryzacji świadczeń zaplanowanej na 2007
r członkowie Sekretariatu nie kryli żalu i roz-
goryczenia. Padło wiele gorzkich słów.

W Sejmie odbyły się już bowiem dwa gło-
sowania Ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oba pro-
jekty przepadły. Jeden zakładał wzrost świad-
czeń o 30 proc., drugi o 20. Pozostał ostatni.
Przewiduje on, że emerytury i renty wzrosną
o 5 proc. i wskaźnik inflacji lub osoby pobie-
rające te świadczenia otrzymają jednorazowo
30 zł.

- Byłby to tylko jednorazowy zasiłek nie
wchodzący do podstawy rent i emerytur - mówi
Tadeusz Albiński, przewodniczący MKK
Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność"
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Głosowanie nad projektem zaplanowane
zostało na 24 stycznia. Jeżeli ustawa wejdzie
w życie rewaloryzacja rent i emerytur będzie
naliczana zgodnie z jej zapisami już od 1 mar-
ca br.

- To żenada i kolejne nieporozumienie - pod-
kreślali podczas spotkania przedstawiciele
Sekretariatu. - Żeby nie można było przygo-
tować środków na podwyżki dla emerytów i
rencistów. Co się stało z naszymi pieniędzmi?
Jak ma żyć osoba, która za 1200 zł musi utrzy-
mać trójkę dzieci?

Zdaniem RSEiR konieczne są również zmia-
ny zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Świadczeń Społecznych, m.in. przy-
wrócenie istniejącego do 1 stycznia 2003 r.
dofinansowania wczasów, wycieczek i kolo-
nii zagranicznych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.

Dążenie do uproszczenia procedur związa-
nych z odprowadzeniem 1 proc. podatku do-
chodowego na instytucje pożytku publiczne-
go i objęcie 10-procentowym podatkiem zry-
czałtowanym wszystkich świadczeniobiorców
ZFŚS - to kolejne kwestie poruszone podczas
burzliwej dyskusji z parlamentarzystami.

Stanisław Szwed i Grzegorz Janik zobowią-
zali się, że opinie emerytów i rencistów prze-
każą na posiedzeniach klubowych. Są również
gotowi uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.

Agnieszka Konieczny

- Wejście w nowy rok jest okresem pew-
nych podsumowań i zobowiązań na przy-
szłość - powiedział wojewoda śląski Tomasz
Pietrzykowski, inaugurując 18 stycznia w
Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach tradycyjne spotkanie noworoczne z
przedstawicielami śląskich mediów - W
moim przypadku jest to podwójnie uzasad-
nione, ponieważ urząd wojewody objąłem na
przełomie ubiegłego roku, więc dla mnie jest
to koniec roku urzędowania.

Podsumowując miniony rok T. Pietrzykow-
ski przypomniał swoje priorytetowe  przedsię-
wzięcia. Z jego inicjatywy rozpoczął prace ze-
spół, którego zadaniem jest opracowanie me-
rytorycznych założeń do projektu tzw. Ustawy
aglomeracyjnej. Dokument ten ma wskazać
prawne i instytucjonalne ramy współpracy kil-
kunastu miast w ramach aglomeracji śląskiej w
zakresie polityki rozwojowej miast i ich wspól-
nych, strategicznych projektów. Wsparcie dla
pomysłu powołania ustawowego związku miast
aglomeracji górnośląskiej zadeklarował wice-
premier Ludwik Dorn, który zamierza w cią-
gu kilku najbliższych miesięcy wnieść projekt
ustawy pod obrady Sejmu.

- W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy
zamierzam także dokończyć, bardzo zaniedba-
ną w ostatnich latach, sprawę przekształceń
własnościowych - oświadczył T. Pietrzykow-
ski

Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2005
roku, wojewoda śląski pełnił funkcję organu
założycielskiego dla 120 przedsiębiorstw pań-

stwowych. Jednak, aż 84 spośród nich znajdo-
wały się już w stanie upadłości lub likwidacji.
Dlatego też w minionym roku wojewoda po-
wołał profesjonalny doradczy zespół ekspercki

ds. przekształceń przedsiębiorstw państwo-
wych. Zespół opracował specjalny program sta-
nowiący spójną i kompleksową strategię prze-
kształceń, która ma doprowadzić do zakończe-
nia do końca 2007 roku procesów przekształ-
ceń własnościowych we wszystkich prowadzą-
cych działalność gospodarczą przedsiębior-
stwach państwowych, pozostających pod nad-
zorem wojewody śląskiego.

Rok 2007 może przynieść znaczące zmia-
ny w funkcjonowaniu służby zdrowia. Prze-
wodnicząca Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Ewa
Fica podkreśla, że ministerstwo przyjęło wie-
le kierunków tzw. naprawy resortu, nie wia-
domo tylko, jakie koszty planowanych reor-
ganizacji poniosą placówki medyczne, a ja-
kie zatrudnieni w nich pracownicy.

W ciągu najbliższych miesięcy wejdzie w ży-
cie nowa ustawa o Zakładach Opieki Zdrowot-
nej. Dokument jest już po konsultacjach. Budzi
jednak wiele kontrowersji, gdyż pominięto w nim
stronę społeczną. Ustawa przewiduje powoływa-
nie komisji akredytacyjnych, które na wniosek
ministra zdrowia będą kontrolowały placówki i
wnioskowały o akredytacje dla nich. W komi-
sjach tych zabrakło miejsca dla przedstawicieli
organizacji związkowych.

- Zwróciliśmy się do ministra zdrowia z wnio-
skiem, by stronie społecznej przywrócone zosta-
ło prawo uczestniczenia we wszystkich przemia-
nach, jakie mają miejsce w służbie zdrowia -
mówi Ewa Fica i przypomina ustawę o ZOZ-
ach z 1991 r.

Związkowcy wskazują na zapisy nowej usta-
wy dotyczące "zaliczania do czasu pracy dyżu-
rów lekarskich". Zapisy te mogą przynieść zmia-
nowość pracy dla tej grupy zawodowej, co bę-
dzie wymagało zatrudnienia większej liczby spe-
cjalistów. Specjalistów, których już dzisiaj bra-
kuje w wielu placówkach.

- Trzeba wreszcie umożliwić lekarzom robie-
nie specjalizacji. To jest ograniczone prawo, z

którego korzysta wąska grupa - dodaje przewod-
nicząca RSOZ.

25 stycznia w ministerstwie zdrowia odbędzie
się konferencja uzgodnieniowa, podczas której
przedstawiciele RSOZ przedstawią swoje uwa-
gi dotyczące Ustawy. W spotkaniu wezmą udział
konsultanci krajowi, wojewodowie i centrale
związkowe.

Krajowa sieć szpitali

Wiele ostatnio mówi się również o tzw. "kra-
jowej sieci szpitali" i dodatkowym filarze ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Wciąż nie ujawniono, które placówki wejdą
do sieci, a które będą musiały zmienić profil.
Może okazać się, że część szpitali ulegnie likwi-
dacji i jest to scenariusz, którego obawiamy się
najbardziej - podkreśla Ewa Fica. - Z informacji,
które do nas docierają wynika, że większość ślą-
skich placówek nie będzie w stanie spełnić wy-
mogów stawianych podczas tworzenia sieci.
Wciąż czekamy na konkretne informacje.

Związkowcy obawiają się, że na budowaniu
krajowej sieci szpitali najbardziej ucierpi właśnie
Śląsk. Tutaj funkcjonuje najwięcej placówek
medycznych.

- Najwięcej będzie zależało od organów zało-
życielskich podejmujących decyzje dotyczące
losu placówek medycznych funkcjonujących na
ich terenie - podkreśla E. Fica.

Jak zapowiada ministerstwo zdrowia krajowa
sieć szpitali ma powstać w ciągu 5 lat i będzie
tworzona etapami.

Agnieszka Konieczny

Emeryci i renciści:

Wciąż oszukiwani

17 stycznia o tegorocznej rewaloryzacji rent i emerytur przedstawiciele

Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów rozmawiali z posłami

Prawa i Sprawiedliwości

Służba zdrowia:

Rok zmian

Urząd Wojewódzki:

Dziennikarze u wojewody

Noworoczny toast wojewody i dziennikarzy

T. Pietrzykowski podkreślił, że w minionym
roku znacznie przyspieszony został proces prze-
kształceń własnościowych, jak również zwięk-
szono nadzór i tempo przebiegu procesów li-

kwidacyjnych przedsiębiorstw, które dotychczas
niejednokrotnie ciągnęły się przez wiele lat.

Jednym z priorytetów w pracy wojewody ślą-
skiego jest również zainicjowanie procedury
przygotowawczej do budowy autostrady A1.
Jej rozpoczęcie zaplanowane zostało na drugą
połowę 2007 roku.

Beata Gajdziszewska



nych przez zarządy spółek węglowych i przed-
stawicieli rządu. Pracodawcy kompromitowali
się mówiąc, że po strajku postoje kopalń będą
trwały dłużej, bo np. nie będzie się dało uru-
chomić maszyn i konieczne będą ich przeglą-
dy.

Górnicza "Solidarność" i inne związki
działające w branży domagają się m. in. za-
przestania ingerencji w zbiorowe układy pra-
cy przez rząd, która jest bezprawna i może
doprowadzić do obniżenia wynagrodzeń dla
części pracowników branży. Chcą też rezy-
gnacji z wiązania płacy z wydajnością pra-
cy. Ich zdaniem to kuriozalny zapis - po tra-
gedii na "Halembie" spółki węglowe podję-
ły decyzję o przyjęciach nowych pracowni-
ków, a wydobycie z powodów technologicz-
nych początkowo nie będzie wyższe. Gór-
nicze związki zawodowe domagają się tak-
że wycofanie się rządu z planów prywaty-
zacji sektora, zgodnie z przedwyborczymi
obietnicami Prawa i Sprawiedliwości

Podczas konferencji
prasowej po obliczeniu
wyników referendum
górniczy związkowcy po-
informowali, że podtrzy-
mują w mocy scenariusz
planowanej akcji prote-
stacyjnej. - Wbrew opi-
niom wiceministra Paw-
ła Poncyljusza strajk w
zdecydowanej większości
kopalń będzie całkowicie
legalny, gdyż funkcjonu-
jące tam związki zawodo-
we spełniły procedurę
ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych - po-
informowali.

bg, wg
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28 stycznia minie rok od tragedii, do ja-
kiej doszło podczas wystawy gołębi pocz-
towych na Międzynarodowych Targach
Katowickich.

O godz. 17. 15 dach jednego z pawilonów
wystawienniczych nie wytrzymał naporu

zalegającego na nim śniegu i stalowa kon-
strukcja runęła na zgromadzonych wewnątrz
ludzi. Zginęło 65 osób, ponad 140 zostało
rannych. Natychmiast podjęta zo-
stała niezwykle trudna, trwająca
całą noc, akcja ratunkowa. Przez
wiele godzin spod zwałów śniegu
i ton stali ekipy ratunkowe wycią-
gały żywych ludzi. Rannych od-
wożono do postawionych w naj-
wyższy stan gotowości śląskich
szpitali. Nazajutrz wokół miejsca
katastrofy zaczęli gromadzić się
wstrząśnięci mieszkańcy Śląska.
Zapłonęły setki zniczy. Była to
największa katastrofa budowlana
w ostatnich latach.

Śledztwo w sprawie tragedii
wciąż prowadzi katowicka proku-
ratura. Najprawdopodobniej za-
kończy się ono w lutym. Już po-
stawiono zarzuty dziewięciu oso-
bom. W aresztach przebywa sześć
z nich, m.in. szefowie Międzyna-
rodowych Targów Katowickich
oraz projektanci i jeden z wykonawców hali.
Do katowickich sądów wpłynęło ponad 50
wniosków o odszkodowania.

Tuż po tragedii do poszkodowanych ro-
dzin z całej Polski zaczęły napływać dekla-
racje wsparcia i pomocy, niestety wiele z
nich okazało się pustymi obietnicami.

Fundacja pomogła

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im.
Grzegorza Kolosy pomogła dzieciom, które
podczas katastrofy straciły swoich najbliż-
szych. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wa-

kacjami Fundacja skie-
rowała do poszkodowa-
nych dzieci list z zapro-
szeniem do skorzystania
z kolonijnej oferty. Nie-
stety, większość z nich
nie była psychicznie
przygotowana do wyjaz-
du na jakiekolwiek wa-
kacje.

Pod koniec ubiegłego
roku Prezes Fundacji
Piotr Duda oraz kieru-
jąca jej biurem Wiolet-
ta Sznapka przekazali
trzem wybranym rodzi-
nom środki finansowe i
prezenty.

Państwo Knosalowie
z Polskiej Nowej Wsi z

woj. opolskiego byli pierwszą rodziną od-
wiedzoną przez przedstawicieli Fundacji. 9-
letni Marek i jego starsza siostra Ewa stra-

cili podczas katastrofy rodziców i braciszka
Tomka. Marek również był z rodzicami na
wystawie, pod zawaloną halą leżał kilka go-

dzin. Rodzeństwu, któ-
rym teraz opiekują się
dziadkowie Fundacja
przekazała 6 tys. zł. i
miniwieżę.

Pomoc Fundacji do-
tarła również do Marty
i Marianny Ludwiczak
z Wielkopolski, które na
MTK straciły matkę.
Dziewczynki otrzymały
6 tys. zł, zabawki i mi-
niwieżę.

Kolejne 6 tys. wspar-
ło 18-letnią Anię Kwie-
cińską z Dąbrowy Gór-
niczej. W styczniowej
katastrofie zginął jej oj-
ciec.

Wioletta Sznapka za-
pewnia, że pomoc okazana tym rodzinom nie
była jednorazowa. Fundacja zamierza oto-
czyć je dalszą opieką.

Agnieszka Konieczny

Górnictwo:

Górnicze referendum

na „tak”

Międzynarodowe Targi Katowickie:

Rok po tragedii

To była największa katastrofa budowlana

w ostatnich latach

Wkrótce po tragedii rozpoczęła się

rozbiórka zawalonego pawilonu

Marek Knosala i kierująca Biurem Fundacji

Wioletta Sznapka

24 stycznia we wszystkich śląskich kopal-
niach węgla kamiennego zorganizowany zo-
stanie 24-godzinny strajk ostrzegawczy. Tak
18 stycznia zdecydowali górnicy w referen-
dum strajkowym.

Ogółem w głosowaniu wzięło udział 72,87
proc. zatrudnionych w górnictwie. 95,75 proc.
(67,814 głosujących) opowiedziało się za ak-
cją strajkową, przeciwnych było 2274 pracow-
ników, a 738 głosów było nieważnych.

We wszystkich spółkach węglowych i pod-
miotach górniczych referendum jest ważne,
ponieważ frekwencja przekroczyła 50 proc.
uprawnionych do głosowania i w ten sposób
spełnione zostały wymogi ustawy o referendum.

- Referendum wyraźnie pokazało, że górni-
cy obdarzają związki zawodowe zdecydowa-
nie większym zaufaniem niż polski rząd - ko-
mentuje szef górniczej "Solidarności" Domi-
nik Kolorz. - A przecież z tak zmasowanym
atakiem propagandowym wymierzonym prze-
ciwko górnikom nie mieliśmy do czynienia od
końca lat 80. W dniu referendum w kopalniach
dochodziło do żenujących działań inicjowa-

Po kilkugodzinnych negocjacjach, do
których doszło w Katowicach w poniedzia-
łek wieczorem, górnicza "Solidarność" i
inne związki zawodowe zdecydowały o za-
wieszeniu planowanego na środę 24 stycz-
nia strajku w kopalniach.

Ze strony rządu w rozmowach uczestni-
czył m.in. szef resortu gospodarki, Piotr
Woźniak. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go reprezentowali ministrowie w jego kan-
celarii - Elżbieta Jakubiak i Maciej Łopiń-
ski. Ze strony społecznej w spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele wszystkich górniczych
związków zawodowych.

Tuż przed północą obu stronom udało się
dojść do porozumienia. W podpisanym pro-
tokole uzgodnień znalazły się m. in. ustale-
nia dotyczące usunięcia ze "Strategii dla gór-
nictwa" zapisów o powiązaniu wzrostu płac
z wydajnością pracy oraz zapisy dotyczące

Strajk

zawieszony!
układów zbiorowych pracy, które będą ne-
gocjowane bez udziału rządu. Ewentualna
prywatyzacja w górnictwie ma być odrębnie
negocjowana w odniesieniu do każdej spół-
ki węglowej do końca kwietnia 2007 r. Kom-
pania Węglowa ma zostać dokapitalizowa-
na, z czego do końca marca ma być przeka-
zane 170 mln zł.

- Na zawartych między przedstawicielami
rządu i górniczych central związkowych usta-
leniach wszyscy są wygrani - ocenił po roz-
mowach minister gospodarki Piotr Woźniak.
Podobnego zdania byli górniczy związkow-
cy, którzy zawiesili protest.

Strategia dla górnictwa ma być przyjęta do
maja. Do tego czasu rząd ma nadal konsulto-
wać projekt ze związkami. Pomimo oskar-
żeń o przyjęcie łapówki (czytaj na str. 3) ne-
gocjacje dalej prowadzić będzie wicemini-
ster Paweł Poncyljusz.

Strajk w górnictwie zawieszono na 30 godzin

przed jego rozpoczęciem
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Kiedy w grudniu oglądaliśmy kwitną-
ce forsycje i stokrotki, te zimowe anoma-
lie wydawały się co najwyżej ciekawost-
ką przyrodniczą. Na ciepło niewielu na-
rzekało, a śniegu brakowało chyba jedy-
nie miłośnikom sportów zimowych.

Dopiero w połowie stycznia okazało się,
że rytm przyrody został zachwiany w spo-
sób niepokojący. Kościół prawosławny za-
inicjował nawet modlitwy o powrót normal-
nej zimy. Po dramatycznych dniach, kiedy
w Europie szalał orkan "Cyryl", nowego wy-
miaru nabrały pytania o to, co człowiek może
zmienić w swoim postępowaniu, aby po-
wstrzymać niekorzystne zjawiska zachodzą-
ce w klimacie i w środowisku.

Huragany, powodzie, ulewy...

... część naukowców widzi w nich "zimo-
wą codzienność" i nie sądzi, abyśmy mieli z
ich przyczyny powody do niepokoju. Nie-
którzy ekolodzy są jednak przekonani, że
kiedy anomalie stają się normą, trzeba je
dokładnie zanalizować i zastanowić się, czy
w przyszłości możemy im zapobiec lub przy-
najmniej częściowo złagodzić skalę ich wy-
stępowania.

Do takich refleksji z pewnością skłania
bilans ostatnich tragicznych dni.

W połowie stycznia orkan "Cyryl" wieją-
cy nad zachodnią częścią Europy spowodo-
wał śmierć co najmniej 33 osób. W Berli-
nie, kiedy część dzielnic miasta z powodu
ulew towarzyszących huraganowi znalazła
się pod wodą, ogłoszono stan wyjątkowy.
W całych Niemczech po raz pierwszy sta-
nęła kolej, odwoływano kursy samolotów.
Silny wiatr, ulewy i powodzie sparaliżowa-
ły też życie m. in. w Anglii, Austrii, Francji,
Belgii i Holandii. Straty szacuje się na wie-
le milionów euro.

W nocy z 18 na 19 stycznia wiatr wiejący
z szybkością 130 km/h ( na Śnieżce w pory-
wach dochodził do 216 km) spustoszył wie-
le miejscowości w Polsce. Strażacy interwe-
niowali wtedy prawie 6000 razy. Śmierć
poniosło 6 osób, dziesiątki zostało rannych.

Groźny huragan nie ominął Górnego
Śląska. Zginęły 3 osoby, m.in. operator
dźwigu, kiedy maszyna przełamała się
pod naporem wiatru. 260 tys. mieszkań-
ców pozostało bez prądu, bo wiatr zerwał
linie elektryczne. Wiatr zrywał dachy,
wyrywał drzewa, powodował pożary.

Na trasie Łazy-Częstochowa omal nie
doszło do groźnego wypadku kolejowe-
go, gdyż pociąg najechał na grube drze-
wo, które przewróciło się na tory. Śląska
PKP narzekała na wielomilionowe stra-
ty, a służby kryzysowe nie potrafiły po-
radzić sobie z nawałem prac przez cały
następny dzień.

Płacimy za postęp

Z prowadzonych od lat badań wynika, że
za ocieplenie klimatu odpowiadają przede
wszystkim gazy cieplarniane, które powsta-
ją w wyniku działalności człowieka. Ich na-
zwa nie jest przypadkowa, bo gromadzące
się w atmosferze gazy mają zdolność zatrzy-
mywania energii elektrycznej w taki sam

sposób, jak to się odbywa w szklarni. Zwięk-
szenie ilości tych substancji sprawia, że ener-
gia docierająca do ziemi nie może zostać
wypromieniowana na zewnątrz. Powoduje
to stopniowe podgrzewanie całego globu.

Zjawisko emisji gazów cieplarnianych
występuje także jako proces naturalny, ale
jego produkty były do niedawna absorbo-
wane przez lasy. Rewolucja przemysłowa,
jaka dokonała się w XX wieku oraz maso-
wa wycinka lasów doprowadziła jednak do
tego, iż natura przestała radzić sobie z pro-
blemem. Już w połowie ubiegłego stulecia
widoczne stały się rażące symptomy naru-
szenia równowagi.

Głównym źródłem emisji gazów powodu-
jących efekt cieplarniany jest produkcja
energii powstającej wskutek spalania paliw
kopalnianych: węgla kamiennego i brunat-
nego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Do
efektu cieplarnianego przyczyniły się także
paliwa stosowane w transporcie: benzyna,
olej napędowy, paliwa lotnicze itd.

Skutkiem ich spalania jest emisja dwutlen-
ku węgla - głównego gazu cieplarnianego.
Stanowi on aż 80 proc. emisji substancji
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany w
krajach UE. Innymi źródłami niebezpiecz-
nymi są: metan ( powstający głównie w
wyniku gospodarki hodowlanej, wodoroflu-
orowęglowodory (wykorzystywane w chło-
dzeniu i zamrażaniu oraz klimatyzacji), sze-
ściofluorek siarki (stosowany m.in. w prze-
myśle elektronicznym oraz węglowodory
zawierające atomy fluoru, których emisja
następuje przy produkcji aluminium.

Najważniejszym źródłem emisji gazów
cieplarnianych są procesy energetyczne.
Tam więc należy szukać najbardziej efek-
tywnych sposobów ograniczenia zjawiska.

Gdzie szukać możliwości bardziej

racjonalnego wykorzystania energii?

Gospodarstwa domowe w UE zużywa-
ją na własne potrzeby 26 proc. energii, z
czego 70 proc. pochłania ogrzewanie do-
mów, 14 proc. wykorzystywana jest do
podgrzewania wody, a 12 proc. - do
oświetlenia i zasilania urządzeń elektrycz-
nych. Kolejnym czynnikiem są samocho-
dy. Każdy litr spalonego paliwa skutkuje
emisją 2,5 kg dwutlenku węgla. Z badań
wynika, że ok. 10 proc. emisji gazów cie-
plarnianych pochodzi z tego źródła.

Specjaliści oceniają, że ograniczenie zu-
życia energii i surowców jest możliwe. Trze-
ba tylko rozbudzić świadomość unijnych
społeczności, że to się opłaca. Nie tylko śro-
dowisku, ale nam wszystkim. I nie jest przy
tym konieczne rezygnowanie z wysokiego
poziomu życia.

I ty masz wpływ

na zmianę klimatu

- pod takim hasłem rozpoczęła się niedaw-
no kampania Komisji Europejskiej, rozpo-
wszechniona we wszystkich krajach Unii.
Ma ona służyć właśnie rozbudzeniu świa-
domości ekologicznej mieszkańców UE i
pokazać im, że można żyć w harmonii ze
środowiskiem, ale bardziej oszczędnie, nie

tracąc przy tym nic z jakości egzystencji.
Aby jednak kampania przyniosła skutki,
wyzwanie musi przyjąć każdy mieszkaniec
Unii, aktywnie angażując się w działania na
rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych.

Ekologiczne przykazania

W Polsce kampanię: "Ty też masz wpływ
na zmianę klimatu" zainaugurowano 8
czerwca ub. roku na Rynku Starego Miasta
w Warszawie. Tęczowy napis "Change"
("Zmień") - to oficjalne logo akcji Parlamen-
tu Europejskiego. Podtytułu przesłania to:
Oszczędzaj", "Wyłączaj", "Odzyskuj", "Idź
pieszo".

Głównymi celami kampanii są:
- podniesienie świadomości Europejczy-

ków na temat zmian klimatu,
- pokazanie, że przez zmianę dotychczaso-

wych nawyków, każdy z nas może mieć
wpływ na zmianę klimatu,

- motywowanie obywateli do wprowadze-
nia niewielkich, lecz znaczących zmian
w ich codziennym życiu.

Jednym z najcenniejszych elementów
kampanii jest obszerny, praktyczny porad-
nik, wyjaśniający jak powinniśmy postępo-
wać, aby skutecznie zmniejszyć emisje ga-
zów cieplarnianych, bez obniżenia jakości
naszego życia.

Autorzy poradnika wskazują m.in., że
można oszczędzić dużo energii i pieniędzy,
jeżeli nie przegrzewa się mieszkania lub
domu. Obniżenie temperatury tylko o 1° C.
może zmniejszyć rachunki za energię o 5-
10 proc. oraz obniżyć emisję dwutlenku
węgla o 300 kg rocznie. Warto też zadbać o
właściwe wietrzenie pomieszczeń, wymia-
nę okien, izolację cieplną domu - to wszyst-
ko przyczyni się do kolejnych oszczędno-
ści. Kupując nowy sprzęt, dobrze jest wy-
brać ten, który oznaczony jest znakiem A+,
bo to oznacza, że będzie zużywał mniej ener-
gii. Należy też sprawdzić, czy woda w boj-
lerze nie jest zbyt gorąca. Właściwe usta-
wienie termostatu przyniesie kolejne
oszczędności.

W rozdziale: "Wyłączaj" przypomina się,
że włączanie pięciu żarówek w pomieszcze-
niu, które w danej chwili nie musi być oświe-
tlone - to wydatek rzędu 60 euro i zwięk-
szenie emisji dwutlenku węgla o kolejne 400
kg w skali roku. Autorzy podręcznika przy-
pominają też, że urządzenie pozostawione
w trybie czuwania zużywa ok. 40 proc. ener-
gii właśnie na "gotowość" do pracy, lepiej
więc je wyłączyć.

Obliczono też np., że gdybyśmy jednora-
zowo gotowali tylko tyle wody, ile rzeczy-
wiście zużyjemy, zaoszczędzona energia
wystarczyłaby do oświetlenia jednej trzeciej
wszystkich lamp ulicznych w Europie.

W rozdziale "Odzyskuj" po raz kolejny
przypomina nam się m. in. o konieczności
sortowania odpadów, wskazując przy tym
m.in. że poddając recyklingowi jedną pusz-
kę, oszczędzamy 90 proc. energii potrzeb-
nej do wyprodukowania nowej, a wytwo-
rzenie jednego kg aluminium to emisja 9 kg
dwutlenku węgla!

Autorzy zachęcają także do zaniechania
korzystania z produktów jednorazowych,

uzmysławiając nam, jakie straty z tego tytu-
łu ponosi środowisko.

"Idź pieszo" - to rozdział propagujący
zdrowy styl życia. Zachęca się nas tutaj do
zrezygnowanie z jazdy samochodem na
rzecz alternatywnego rozwiązania - jazdy na
rowerze, podróżowania piechotą lub środ-
kami transportu publicznego. Przypomina
się tu, że 1 litr zużytego przez samochód pa-
liwa oznacza 2,5 kg CO

2
 wyemitowanego

dodatkowo do atmosfery.

Czy to się uda?

Omawiana kampania europejska zakłada,
że aby wskazane działania rzeczywiście
przyniosły wymierne korzyści, zaangażować
się w nią muszą wszyscy mieszkańcy Wspól-
noty. Czy to jest możliwe? Wielu znawców
zagadnienia ma obawy, czy uda się ją wła-
ściwie rozpowszechnić w Polsce. Nie cho-
dzi przy tym wcale o to, iż mieszkańcy na-
szego kraju nie chcieliby żyć oszczędniej i
chronić dobra, którymi obdarza nas środo-
wisko.

Wielu Polaków z pewnością zastanawia
się, czy warto wyłączać zbędne ogrzewanie
i oświetlenie we własnych domach, kiedy
widzi się, iż na ulicach w środku dnia włą-
czone są latarnie, gmachy publiczne są
oświetlone nawet w nocy, kiedy nikt w nich
nie pracuje, a kaloryfery na klatkach scho-
dowych pracują na pełną moc, mimo iż za
oknami słońce razi późnowiosennym świa-
tłem...

Szekspirowskie dylematy będą też udzia-
łem osób, które chciałyby wyłączać urządze-
nia z prądu, kiedy instrukcja załączona przez
producenta ostrzega, żeby tego nie robić,
lecz zostawić urządzenia właśnie w stanie
czuwania.

Do sortowania śmieci skutecznie może
zniechęcić często pojawiająca się informa-
cja od administratorów osiedla, że i tak
wszystko trafia na jedno wysypisko, a do
odzysku szklanych i aluminiowych opako-
wań zniechęca brak odpowiednich punktów
skupu, czy też chociażby specjalistycznych
pojemników do sortowania śmieci.

Nie najlepiej jest też w naszym kraju z
wdrażaniem w praktykę zdrowego stylu ży-
cia. Nie brakuje wprawdzie chętnych, któ-
rzy czasami z samochodu chętnie przesie-
dliby się na rower, ale amatorzy dwóch kó-
łek ... nie bardzo mają gdzie jeździć, bo
ścieżek rowerowych, czy miejsc przysto-
sowanych do jazdy na jednośladach naj-
zwyczajniej w świecie brakuje. Planuje się
wprawdzie nowe drogi, osiedla, a nawet
miejsca rekreacyjne, lecz o rowerzystach i
ich potrzebach myśli się przy tym nader
rzadko.

Europejska kampania: "Ty też masz
wpływ na zmianę klimatu" jest bez wątpie-
nia potrzebna. Aby jednak była w naszym
kraju naprawdę skuteczna zmienić będzie-
my musieli nie tylko własne nawyki, lecz
również wiele, niesprzyjających środowisku,
praktyk życia społecznego.

Elżbieta Budzyńska

Bibliografia: "Ekoprofit"- "Klimat także
w naszych rękach". Katowice, 2006.

Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Anomalie

(nie tylko) zimowe
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Nr

turnusu Termin szkolenia Rodzaj szkolenia

IV 12 -16 luty Ogólnozwiązkowe

V 19 - 23 luty Wybrane elementy prawa pracy

VI 26 luty - 2 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

VII 5 - 9 marzec Tworzenie układów zbiorowych

VIII 12 - 16 marzec Ogólnozwiązkowe

IX 19 - 23 marzec Wybrane elementy prawa pracy

X 26 - 30 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XI 16 - 20 kwiecień Negocjować można wszystko

XII 23 - 27 kwiecień Ogólnozwiązkowe

XIII 7 - 11 maj Wsparcie koleżeńskie

XIV 7 - 11 maj Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XV 14 - 18 maj Tworzenie układów zbiorowych

XVI 21 - 25 maj Ogólnozwiązkowe

XVII 28 maj - 1 czerwiec Wybrane elementy prawa pracy

XVIII 11 - 15 czerwiec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne

XIX 18 - 22 czerwiec Negocjować można wszystko

XX 25 - 29 czerwiec Ogólnozwiązkowe

Szkolenia związkowe w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" prowadzi
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej (tel. 032 353-
84-25 wewn. 223, 228, 428 e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl).

Ponadto Biuro opracowuje projekty (głównie szkoleniowe) wykorzystujące zewnętrzne
źródła finansowania, udziela informacji nt. integracji europejskiej oraz koordynuje
związkową współpracę zagraniczną.

Zakres tematyki szkoleń:

Ogólnozwiązkowe - szkolenie pięciodniowe, w zakresie tematycznym poruszane są
podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz zagadnienia
organizacji wewnętrznej związku.
Szkolenie działaczy zakładowych komisji rewizyjnych i skarbników KZ -szkolenie
pięciodniowe, poświęcone zasadom organizacji i funkcjonowania związku, prawa po-
datkowego i rachunkowości w związku.
Wybrane elementy prawa pracy - szkolenie pięciodniowe, mające na celu zapoznanie
uczestnika z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami prawa pracy ze szczególnym
uwzględnieniem kodeksu pracy. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "ogól-
nozwiązkowego".
Zakładowe układy zbiorowe pracy - warsztaty przygotowujące działaczy do tworze-
nia i wprowadzania zmian do ZUZP. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia
"prawo pracy"
Negocjować można wszystko - szkolenie negocjacyjne, pięciodniowe, celem, którego
jest przygotowanie działaczy - liderów, do negocjacji z pracodawcą, tych poważnych
jak np. Układy Zbiorowe Pracy, ale też i tych codziennych, które pomagają rozwiązy-
wać problemy naszych członków.
Wsparcie koleżeńskie z elementami doradztwa zawodowego - szkolenie "Kolegów
doradców" w programie aktywizacji zawodowej.

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu urzą-
dzeń audiowizualnych.

Szkolenia ujęte w harmonogramie odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym DW
"KONTAKT" ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel. 033 855-16-08; fax 033 855-15-92. Dojazd
środkiem własnym (parking przed ośrodkiem) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpoczynają
się o godz. 1000, w poniedziałek rozpoczynający turnus.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą w Zarządzie Regionu w sekretariacie ogól-
nym pok. nr 219 tel. 032 353-84-25 w. 219, 419, fax 032 253-78-00 i potwierdzane pi-
semnie (fax), w terminie co najmniej do 7-miu dni przed turnusem.

Koszty noclegu i wyżywienia na szkoleniach stacjonarnych pokrywa Zarząd Regionu.
Komisje Zakładowe pokrywają koszty materiałów w wys. 100 złotych od uczestnika.
Opłatę za materiały Komisje Zakładowe wpłacają przed szkoleniem na konto:

NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

ING Bank Śląski nr. rach. 03105012141000000700010739
lub w kasie Zarządu Regionu. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani okazać dowód

wpłaty na początku szkolenia. Można dokonać wpłaty również na miejscu.

Informacja o szkoleniach związkowych

I półrocze (styczeń/czerwiec) 2007 r.

Harmonogram szkoleń

na I półrocze 2007 r.

***

Związkowcy z Regionalnej Sekcji Po-
gotowia Ratunkowego NSZZ "Solidar-
ność" toczą boje z przedstawicielami Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

Na mocy ich decyzji
dyrektorzy pogotowia
w całym wojewódz-
twie śląskim zostali
zobligowani do wrę-
czenia trzymiesięcz-
nych wypowiedzeń
pracownikom, którzy
nie dostosowali swo-
ich kwalifikacji zawo-
dowych do wymogów
Ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie
Medycznym. To pole-
cenie ściśle związane
jest z zasadami kon-
traktowania zespołów
wyjazdowych. Zda-
niem związkowców
RSPR, wypowiedze-
nia powinny zostać natychmiast cofnięte, po-
nieważ w ustawie o ratownictwie zawarty
został zapis zakładający okres przejściowy
do 31 grudnia 2010 roku dla pracowników
nieposiadających pełnych kwalifikacji do
pracy w pogotowiu. Nieskuteczne okazało
się pismo wystosowane do prezesa NFZ An-
drzeja Sośnierza, który przyjął interpreta-
cję, że dyrektorzy pogotowia mogą dosto-
sować personel i jego kwalifikacje zarówno
z początkiem 2007 roku, jak i w latach ko-
lejnych, aż do dnia określonego w ustawie.
Związkowcy interweniowali również w
Ministerstwie Zdrowia, skąd otrzymali jed-
noznaczną odpowiedź, że pominięcie przez
NFZ zapisu zakładającego okres przejścio-
wy, jest sprzeczne z ustawą i może skutko-

wać ograniczeniem dostępu do świadczeń ra-
towniczych.

12 stycznia przedstawiciele RSPR spotkali
się z dyrektorem śląskiego oddziału NFZ

Markiem Szewczykiem,
który zapoznał ich z pi-
smem skierowanym przez
prezesa NFZ do wszyst-
kich oddziałów Funduszu
w Polsce. Pismo obliguje
pracodawców do podpi-
sania oświadczenia, że
ponoszą pełną odpowie-
dzialność za składy ze-
społów ratowniczych,
niezgodne z ustawą o ra-
townictwie medycznym.

- Nie może być takiej
sytuacji, by dyrektor po-
nosił odpowiedzialność
za każdego pracownika -
mówi przewodniczący
RSPR Jacek Szarek - Za-
trudnieni w pogotowiu

świetnie znają swoją pracę i uważamy, że
nie trzeba sprawować nad nimi dodatkowej
kontroli. Nie można zmuszać dyrektorów,
by pod płaszczykiem dostosowania zespo-
łów ratowniczych do ustawy, zwalniali swo-
ich pracowników. Przecież ci ludzie mają
jeszcze 3 lata okresu dostosowawczego, z
którego zdecydowanie mają prawo skorzy-
stać. Wśród pracowników pogotowia robi
się coraz bardziej nerwowo.

Na 30 stycznia związkowcy otrzymali za-
proszenie do resortu zdrowia w Warszawie,
gdzie spotkają się z ministrem odpowiedzial-
nym za ratownictwo medyczne. Postulują,
by w spotkaniu uczestniczył również przed-
stawiciel NFZ.

Beata Gajdziszewska

Związkowcy górniczej "S" są zdecydo-
wanie przeciwni prywatyzacji sektora, a
zwłaszcza zamiarom przyłączenia kopal-
ni "Bolesław Śmiały" do Południowego
Koncernu Energetycznego.

W jednym z ostatnich numerów TŚD
przytoczyliśmy wypowiedź przewodniczą-
cego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ "S" Dominika Kolorza,
poświęconą przyszłości "Bolesława Śmia-
łego". - Rządzący próbują nas przekonać, że
połączenie ma zagwarantować kopalni świe-
tlaną przyszłość. Obecnie Południowy Kon-
cern Energetyczny będący właścicielem
PKW ma ogrom potrzeb inwestycyjnych,
którym nie jest w stanie sprostać, dlatego
twierdzimy, że inwestycje tego koncernu w
KWK "Bolesław Śmiały" przez najbliższe
kilkanaście lat nie wchodzą w rachubę. -
podkreślił Dominik Kolorz. Zdaniem prze-
wodniczącego sposób zbycia kopalni do

PKW może w przyszłości zagrozić całemu
koncernowi.

Tymczasem jak poinformowało Minister-
stwo Gospodarki 15 stycznia w Warszawie
przedstawiciele Południowego Koncernu
Energetycznego S.A., Kompanii Węglowej
S.A. i Węglokoksu S.A. podpisali list inten-
cyjny w sprawie wniesienia do Południowe-
go Koncernu Węglowego S.A. majątku ko-
palni "Bolesław Śmiały". Sygnowaniu do-
kumentu przyglądali się wiceminister gospo-
darki Paweł Poncyljusz oraz wiceminister
skarbu Michał Krupiński.

Ministerstwo poinformowało, że "Bole-
sław Śmiały" będzie stanowił wkład niepie-
niężny Kompanii Węglowej do Południowe-
go Koncernu Węglowego. W zamian otrzy-
ma ona nowo wyemitowane akcje koncer-
nu. Następnie wszystkie akcje PKW nale-
żące do KW mają zostać sprzedane spółce
Węglokoks.                Agnieszka Konieczny

Ratownictwo medyczne:

Nerwowo

w pogotowiu

Południowy Koncern Węglowy:

Podpisali

list intencyjny

Wśród pracowników pogotowia

robi się coraz bardziej nerwowo
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Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość
pazernego budżetu?

Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci ustawa o działalności pożytku publicznego.
Możesz przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Czym są takie organizacje? To wszystkie te podmioty, które wyręczają państwo
w jego obowiązkach - organizują darmowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
prowadzą kluby sportowe, opiekują się zabytkami, kultywują regionalną tradycję.

Przekazanie części swojego podatku to po prostu najlepsza forma demokracji
bezpośredniej - sami decydujemy, na co wydane będą nasze pieniądze.
Wyręczamy w tym ministra finansów i nie pozwalamy, by część naszych ciężko
zarobionych pieniędzy trafiło nie tam, gdzie byśmy chcieli.

Nasze podatki możemy przekazywać również dla Fundacji na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy. Przez 14 lat z jej oferty skorzystało już
ponad 60 tys. dzieci! Gdyby wpłat od sponsorów było jednak więcej, Fundacja
mogłaby w większym stopniu dofinansować wypoczynek dzieci, zwłaszcza tych
najuboższych. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać wpłaty, zapytaj o ulotkę Fundacji
w Twojej Komisji Zakładowej albo najbliższym Biurze Terenowym Zarządu
Regionu. Możesz też skontaktować się z Biurem Fundacji, które mieści się
w Katowicach, przy ul. Floriana 7 (tel. 032 253 91 41).

W styczniu, a nie jak co roku w grudniu, komisje zakładowe „Solidarności”

organizują tradycyjne karczmy piwne. W końcu zeszłego roku imprezy odwołano

z powodu tragedii w kopalni „Halemba”. Na zdjęciu: karczma w kopalni „Kazi-

mierz-Juliusz”. Na ziemi leżą gwarkowie, którzy wbrew zwyczajowi pojawili się

na karczmie w swetrach lub dzinsowych kurtkach.

W karykaturze
s³ów
Us³yszane
w autobusie
- Co lekarz nosi w kieszeni?
- ???
- Kasê chorych.

Nas³uch
z Radia Erewañ
- Jestem przera¿ony! Co to bêdzie,
je¿eli policja aresztuje jeszcze kilku
sêdziów ligowych? Kto bêdzie wówczas
sêdziowa³?
- Spokojna g³owa. Najwy¿ej mecze
bêd¹ rozgrywane bez sêdziów. Na
boisku bêdzie tak samo nerwowo, ale
przynajmniej bêdzie taniej.

Podobno
autentyczne
Do znanego lekarza przyszed³ strapiony
pacjent.

- Pa-pa-nie dok-dok-torze, ja-ja ttto siê j¹-
j¹kam.
- Niech siê pan nie przejmuje, zaraz pana
wyleczymy. Proszê si¹œæ naprzeciw mnie
i liczyæ od jednego do dziesiêciu.
- Je-jeden, dddwa, tttrzy, cz-czterry,
pppiêê -, szszszeœæ, sie-siedem, o-o-osiem,
dzieeewiêæ, dziesiêæ.
- No, widzi pan, ju¿ jest wszystko OK!
Nale¿y siê siedemset z³otych.
- I-i-i-lle-e?

Pose³ Iks
rzek³:
"Nie te lata, nie ta forma,
Niech¿e bêdzie wiêc Platforma"

Nic dodaæ
- Uff, wreszcie jest po wyborach,
- Wiêc znów prawdê mówiæ pora.

pk


