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W numerze:

„Nasza Solidarność Jastrzębie Stan Wojenny” - to najnowsza, niezwykła publikacja ukazująca

losy jastrzębskiej „Solidarności” i jej działaczy po wprowadzeniu stanu wojennego. Książka

ma kształtować świadomość historyczną młodego pokolenia i ocalić pamięć o bohaterskich

postawach ludzi, którzy mieli odwagę sprzeciwić się totalitarnemu systemowi. 2 lutego w Urzę-

dzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju odbyła się premiera publikacji. W uroczystości wzięły udział

władze samorządowe, uczestnicy wydarzeń sprzed 25 lat i związkowcy z „Solidarności”.

Zlikwidują algorytm?
Religa przyznał, że rząd nie ma możliwo-
ści finansowych, by obronić przed likwi-
dacją wszystkie ogromnie zadłużone pla-
cówki. Uznał, że szpitale muszą sobie po-
radzić indywidualnie. Wskazał na możli-
wość zaciągnięcia w bankach pożyczki
gwarantowanej przez ich organy założy-
cielskie i konieczność niezwłocznego uru-
chomienia w tych placówkach programów
restrukturyzacyjnych. Jednocześnie mini-
ster oznajmił, że przed widmem likwida-
cji resort zamierza uchronić wyłącznie pla-
cówki o szczególnym znaczeniu regional-
nym i ponadregionalnym, które są niezbęd-
ne dla krajowej opieki zdrowotnej.

Czytaj na stronie 4

Pogotowie strajkowe
Od 5 lutego w bielskiej spółce Powertrain
trwa pogotowie strajkowe. To odpowiedź
zakładowej "Solidarności" na zwolnienie
z pracy czterech członków Związku. 2 lu-
tego tuż przed końcem drugiej zmiany
młodzi związkowcy niespodziewanie
otrzymali wypowiedzenia.
Zdaniem Wandy Stróżyk przewodniczącej
Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ "S" spółek grupy Fiata, powodem
ich zwolnienia nie były jakiekolwiek zarzu-
ty związane z wykonywaną pracą, lecz
przynależność związkowa.

Czytaj na stronie 4

Zielona księga i protesty
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej "Soli-
darności" Piotr Duda podziękował członkom
ZR za pomoc w organizacji manifestacji
przed śląskimi Selgrosami. - Na pewno nie
była to nasza ostatnia akcja związana z ła-
maniem praw pracowniczych w marketach
- zapowiedział. - Dla "Solidarności" więk-
sze zaistnienie w marketach to konieczność
- w ostatnich dniach udało się w naszym re-
gionie założyć związki w sklepach Makro,
wkrótce ruszy akcja nakierowana na sklepy
Biedronki.                    Czytaj na stronie 5

Przełamać bariery
Konferencją prasową w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim rozpoczął się regionalny
etap konkursu Lodołamacze 2007. Polska
Organizacja Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych już po raz drugi próbuje wy-
łonić najlepsze firmy i instytucje zatrud-
niające osoby niepełnosprawne.
Konkurs jest skierowany do wszystkich pra-
codawców zatrudniających osoby niepełno-
sprawne, niezależnie od segmentu rynku, na
którym prowadzą działalność. Statuetki lo-
dołamacza będą przyznawane w czterech
kategoriach: Pracodawca Nieprzedsiębiorca,
Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna,
Zakład Pracy Chronionej i Otwarty Rynek
Pracy.                         Czytaj na stronie 7



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”
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

90...
... tys. - według historyków nawet tyle - Ślązaków zostało po wkroczeniu Armii Czer-

wonej na Śląsk wywiezionych do  łagrów na terenie całego Związku Radzieckiego.
Mija właśnie 62. rocznica deportacji. W minioną sobotę w Knurowie, w kościele pod

wezwaniem św. Cyryla i Metodego odbyła się upamiętniająca wywózki msza święta.
Ks. Andrzej Wieczorek mówił podczas homilii: - Tuż po wojnie, gdy minęła gehenna,

miała nastać nowa sprawiedliwość. Tymczasem zatrzymywano wszystkich tych, którzy
mówili ze śląskim akcentem. Ich jedyną winą było to, że byli Ślązakami. Oni zawsze byli
traktowani jak ludzie gorszej kategorii - i przez Niemców, Rosjan, i Polaków. I dziś ta
sprawiedliwa Polska patrzy na Śląsk jak na krainę uciążliwości. Po co te kopalnie? Po co
ten przemysł? O tym, co się stało, trzeba pamiętać. Nie być zawziętym, ale mieć to w
pamięci. Bo pamięć to historia, a historia jest nauczycielką życia - przypominał ksiądz.

Deportacje rozpoczęły się zimą 1945 roku wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na zie-
mie Górnego Śląska i Prus, przed wojną należące do Niemiec. Wtedy to Państwowy Komitet
Obrony ZSRS wydał postanowienie o wywózce wszystkich mężczyzn zdolnych do pracy
fizycznej i noszenia broni. Mieli oni wykonywać prace porządkowe. Uchylającym się od
tego obowiązku groził sąd wojenny. Równocześnie Śląsk objęła fala systematycznych aresz-
towań. Ludzie umieszczani byli w obozach zbiorczych. Deportowano nie tylko górników,
ale też hutników, strażaków, leśników, kolejarzy, przedstawicieli inteligencji, artystów, a na-
wet byłych więźniów hitlerowskich. Wyjątków nie czyniono także dla kobiet i dzieci.

Niemieckie supermarkety Selgros i Metro
nie robią już Polakom problemów podczas
zakupów. Dyskryminacją gości zza Odry chcą
zająć się władze Brandenburgii i Berlina.

Klienci z Polski, którzy przyjeżdżali na za-
kupy do niemieckich sklepów Selgros i Me-
tro, nie mogli kupować towarów z promocji.
Powód? Polacy, Rosjanie, Turcy i Rumunii
wykupywali towary o obniżonej cenie. Pola-
kom kazano ściągać towary z taśmy przy ka-
sie, do opornych wzywano policję i grożono
zakazem wstępu do sklepów. W jednym z ber-
lińskich sklepów Metro za klientami z Polski
chodziła nawet niemiecka obsługa z tablicz-
kami z napisem "nie kupuj za dużo". Ob-
ostrzenia dotyczyły głównie proszków do
prania.

Po tekstach prasowych i interwencji pol-
skiej ambasady w Niemczech Selgros i Me-
tro zmiękły. W zeszły weekend dziennikarz
"Gazety" wraz z panem Grzegorzem ze
Szczecina (który tydzień temu powiadomił
prasę o swoich kłopotach) odwiedzili Selgros
w Berlinie Lichtenbergu, w którym klientów
z Polski traktowano szczególnie nieprzyjem-
nie. Tym razem obsługa nie robiła żadnych
problemów, choć koszyki mieliśmy wypeł-
nione proszkami do prania. - W punkcie ob-
sługi klienta siedzieli ci sami ludzie co po-
przednim razem - mówi pan Grzegorz. Wów-

czas pracownik powiedział mu, że w promo-
cji kupować mu nie wolno.

Sprawą zainteresowało się biuro pełnomoc-
nika ds. integracji rządu Brandenburgii. - Dzia-
łania koncernów są niezgodne z ustawą o nie-
dyskryminacji - mówi Karolina Miller z biu-
ra pełnomocnika. Zapewnia, że biuro natych-
miast zajmie się tą sprawą. Pracownicy pełno-
mocnika mają tu spore doświadczenie. Stosu-
jąc prowokacje, walczą m.in. z dyskrymina-
cją cudzoziemców i imigrantów przez praco-
dawców. Zajmują się nawet przypadkami, gdy
cudzoziemców nie wpuszcza się do restaura-
cji czy na dyskoteki. Sprawą zainteresowały
się również władze Berlina. - Opisane przez
was przypadki są niedopuszczalne. Należy
potępić jakiekolwiek próby dyskryminowania
klientów ze względu na ich narodowość -
mówi Günter Piening, pełnomocnik berliń-
skiego senatu ds. integracji. Biuro Pieninga na-
tychmiast zażądało od koncernów wyjaśnień.
Metro odpisało, że doszło do "uchybienia, któ-
re zostało naprawione". Podobnie informował
John Matthew, jeden z dyrektorów Selgrosa.

Co grozi koncernom, gdyby dalej dyskry-
minowały polskich klientów? - Proces sądo-
wy i grzywna, choć takie sprawy zawsze sta-
ramy się załatwić polubownie. Wszystkich,
których w przyszłości spotka coś podobne-
go, prosimy o kontakt - mówi Miller.

Koniec dyskryminacji polskich

klientów za Odrą
(Gazeta Wyborcza, Bartosz T. Wieliński, 29 stycznia 2007 r.)

BT Zabrze

29 stycznia kierownik zabrzańskiego BT
prowadził rozmowy z zarządzającymi spół-
ką Terma-Dom na temat ograniczenia ilości
planowanych zwolnień pracowników. Wy-
powiedzenia z pracy miało otrzymać 40-u
zatrudnionych. Efektem negocjacji jest
uchronienie 20 pracowników przed widmem
bezrobocia. Zatrudnienie w spółce straci 20-
u pracowników, w tym 4. związkowców "S".

***
2 lutego w spółce Powent-Zabrze przed-

stawiciele BT spotkali się ze związkowca-
mi zakładowej MKZ NSZZ "S" w celu omó-
wienia zmian w strukturze organizacyjnej
Związku. Zmiany spowodowane są rozsze-
rzeniem działalności MKZ na oddziały spół-
ki w Świdnicy i w Warszawie.

BT Tarnowskie Góry

24 stycznia zawiązała się organizacja
związkowa w Starostwie Powiatowym w
Tarnowskich Górach. Do czasu przeprowa-
dzenia wyborów Komisja Zakładowa ma
charakter tymczasowy.

BT Gliwice

Udzielane w gliwickim BT porady w za-
kresie pomocy w rozliczeniach podatkowych
z urzędami skarbowymi i prowadzenia księ-
gowości związkowej cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród związkowców. 8
lutego w siedzibie Biura w godzinach 16.30
- 18.30 po raz kolejny bezpłatnych porad
udzielać będzie specjalista ds. księgowości.

***
23 stycznia do gliwickiego BT została do-

starczona trzecia tura kart rabatowych progra-
mu "Grosik" przeznaczonych dla organizacji
związkowych z obszaru działania Biura: MKZ
NSZZ "S" Izo-Erg, NSZZ "S" Oświaty Knu-
rów, KZ NSZZ "S" Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, KZ NSZZ "S" Państwo-
wej Straży Pożarnej, MKZ NSZZ "S" Huty
"Łabędy", KZ NSZZ "S" Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, KZ NSZZ "S" Szpitala nr
2 w Gliwicach, KZ NSZZ "S" Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach, KZ NSZZ "S"
Elektrociepłowni w Zabrzu.

W trakcie ostatniego posiedzenia Terenowej
Sekcji Problemowej Gliwic i Powiatu Gliwic-
kiego postanowiono rozszerzyć skład zespołu
koordynatorów programu "Grosik" o jedną
osobę. Do zespołu został powołany Piotr
Włoch z MKZ NSZZ "S" Huty "Łabędy".

BT Sosnowiec

8 lutego o godz. 10 w sali Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Sosnowcu przy
ul. Mościckiego 14 odbędzie się szkolenie z
zakresu rozliczeń podatkowych organizacji
związkowych z urzędami skarbowymi.
Szkolenie prowadzić będzie specjalista ds.
ekonomii z Biura Ekonomiczno-Prawnego
ZR Halina Murzyn.

BT Zawiercie

Zgodnie z ubiegłorocznym porozumie-
niem płacowym w zawierciańskim Szpitalu
Powiatowym w połowie stycznia rozpoczęły

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA

Koledze Krzysztofowi Husowi
z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”.

się negocjacje wysokości uzupełniającej pod-
wyżki wynagrodzeń. Do podziału było nieco
ponad 100 tys. zł, co uwzględniając ponad
sześćsetosobowy personel nie jest kwotą im-
ponującą. Dyrekcja zaproponowała podwyż-
ki w wysokości od 90 do 220 zł miesięcznie w
formie podwyższenia dodatków. "Solidar-
ność", podobnie jak większość pozostałych
związków zawodowych postulowała włącze-
nie podwyżek do pensji podstawowych.

- Dodatek raz jest, a raz go nie ma, a podsta-
wa jest stałym elementem wynagrodzenia -
wyjaśnia Małgorzata Benc, szefowa zawier-
ciańskiego Biura Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" i wiceprzewodnicząca "S" Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. - Wzrost wynagrodzeń
nie jest duży, ale pracownicy wolą nawet nie-
wielki wzrost płac zamiast żadnego.

Salomonowe wyjście z tej sytuacji zapro-
ponowała Małgorzata Grabowska, prze-
wodnicząca zawierciańskiej "Solidarności"
Ochrony Zdrowia - przez dwa miesiące do-
datkowe pieniądze wypłacane w formie do-
datku, a w tym czasie wypracowanie i pod-
pisanie ostatecznego porozumienia płacowe-
go. Oczywiście po negocjacjach ze związ-
kami zawodowymi i szerokich konsultacjach
wśród załogi.

***
Mająca ponad stuletnią historię Huta Szkła

Gospodarczego w Zawierciu jest jedynym
zakładem w Polsce dysponującego linią do
produkcji kryształowych kieliszków. Wpraw-
dzie zdecydowana większość tych kieliszków
trafia na rynki zagraniczne, to huta od lat bo-
ryka się z ogromnymi długami, głównie wo-
bec ZUS i samorządu lokalnego. Te stare zo-
bowiązania cały czas generują nowe długi,
które obciążają firmę. Wyjściem z sytuacji,
byłoby znalezienie inwestora, ale zakład -
choć wystawiony na sprzedaż - nie znajduje
kupca.

- Oczywiście nie brakuje chętnych na
przejęcie nowoczesnej linii kieliszków, ale
nie całej fabryki - mówi Małgorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności". - Tymczasem ogrom-
ną wartością, ale nie dla inwestorów, jest
czterysta czterdzieści miejsc pracy. Co wię-
cej w hucie pracują całe rodziny.

Dodatkowym zagrożeniem dla zawier-
ciańskiej huty szkła jest fatalny stan tech-
niczny jednego pieca, tzw. wanny, który
sprawia, że wytopionego szkła kryształowe-
go, za sprawą zbytnich zanieczyszczeń, na-
daje się tylko na stłuczkę.

- Nowa wanna jest dla zakładu inwesty-
cją niezbędną, ale nie było chętnego na jej
sfinansowanie. Huta jest cały czas przedsię-
biorstwem państwowym, a znalezienie wol-
nej gotówki w budżecie państwa nie jest
sprawą prostą - dodaje Małgorzata Benc.

Aby uratować zakład, a tym samym miej-
sca pracy, zakładowa "Solidarność" domagała
się od dyrekcji wystąpienia o pomoc publicz-
ną. Starania te zakończyły się powodzeniem.
Wniosek o pomoc publiczną został złożony,
a parlamentarzyści z naszego regionu zapo-
wiedzieli, że przypilnują, aby nie zaginął w
szufladach ministerialnych biurek.       (zaw)
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W siedzibie Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarno-
ści" są do kupienia
komiksy o pacyfikacji
kopalni "Wujek". Wy-
dawnictwo, o którym
kilkakrotnie informowa-
liśmy na łamach TŚD,
jest na rynku od kilku
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 Za-
rządu Regionu komiks
"1981. Kopalnia Wujek"
jest do kupienia tylko za
15 zł! Zapraszamy
wszystkich zaintereso-
wanych tym wyjątko-
wym wydawnictwem.

Komiksy o „Wujku” do kupienia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
zwróciła się do Prokuratury Rejonowej
we Wrocławiu o zbadanie sprawy naru-
szania wolności związkowej w supermar-
kecie Selgros Cash & Carry w Długołęce.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
zwraca uwagę, że związki zawodowe są jed-
nym z głównych elementów systemu ochro-
ny praw pracowniczych. Ich prawidłowe
funkcjonowanie może nie tylko zapobiec
uporczywemu naruszeniu praw pracowni-
czych i przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy, ale przede wszystkim może przeciw-
działać przypadkom naruszania godności
ludzkiej. "Dlatego też uważamy, że tak waż-
ne jest ściganie wszelkich przestępstw utrud-
niających swobodne prowadzenie działalno-
ści związkowej" - czytamy w wystąpieniu
HFPCz do Prokuratury Rejonowej we Wro-
cławiu.

Fundacja zaznacza, że wolność związko-
wa jest jedną z podstawowych wolności
publicznych w zbiorowych stosunkach pra-
cy państw demokratycznych. Źródłem tej
wolności jest przyrodzona godność jednostki
ludzkiej. Prawo tworzenia organizacji związ-

kowych i przystępowania do nich jest pod-
stawowym aspektem wolności związkowej,
które sformułowane jest w wielu dokumen-
tach międzynarodowych. Nieprzestrzeganie
tego prawa oznacza łamanie postanowienia
konwencji międzynarodowych, przepisów
Konstytucji, przepisów Kodeksu pracy oraz
przepisy ustawy o związkach zawodowych.

Wystąpienie Fundacji to efekt wydarzeń
we wrocławskim Selgrosie, gdzie w grud-
niu została zarejestrowana komisja "Solidar-
ności". Jej pierwszym przewodniczącym

został Krzysztof Kłak,
który natychmiast poin-
formował kierownictwo
sieci o powstaniu związ-
ku. Jeszcze tego samego
dnia on i dwie pozostałe
założycielki komisji do-
stali wypowiedzenia z
pracy. Później zwolnio-
no kolejnych 6 osób.
Sprawa trafiła do proku-
ratury. Państwowa In-
spekcja Pracy zapowie-
działa kontrolę we
wszystkich sklepach na-
leżących do tej sieci.

Selgros to nie jedyny
przykład firmy, która nie
toleruje związków za-
wodowych. W Solidzie,

największej firmie ochrony w Polsce, pracę
za organizowanie się w związki zawodowe
straciło ponad 20 pracowników. Za zapisy-
wanie się do związków pracę tracą również
pracownicy innej firmy ochrony, Ekotrade.
MediaMarkt, Polmos Łódź, Keiper Polska,
Leipziger Stadtwerke, Marriot - to kolejne
przykłady zakładów pracy, gdzie pracodaw-
cy utrudniają działalność związkową. Rów-
nież w naszym województwie takie wyda-
rzenia mają miejsce - na str. 4 piszemy o sy-
tuacji w bielskiej firmie Powertrain.

Dział Informacji KK

Zawarte zostało porozumienie intencyj-
ne dotyczące powołania Europejskiego Cen-
trum Solidarności.

ECS będzie miało status instytucji kultury,
której ostateczny kształt powinien być znany
w czerwcu tego roku. Taki charakter instytu-
cji gwarantuje zaangażowanie państwa w jej
powstanie i funkcjonowanie.

- Nie wskazując winnych, że tak długo trwa
powoływanie Europejskiego Centrum Solidar-
ności, pragnę wyrazić nadzieję, że nic już nie
stanie na przeszkodzie aby powstało dzieło
godne wydarzeń z Sierpnia 1980 r. Do tej pory
jedną z poważniejszych przeszkód były barie-

ry finansowe - powiedział podczas uroczysto-
ści Janusz Śniadek, przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ "S".

Europejskie Centrum Solidarności zostało
umieszczone na liście priorytetowych projek-
tów kulturalnych, które mogą być sfinanso-
wane z funduszy europejskich. Należą do niech
również m.in. rozbudowa Muzeum Narodo-

wego oraz budowa cen-
trum sztuki współczesnej.

- Dobrze, że jesteśmy tu
wszyscy razem: "Solidar-
ność", samorząd i strona
rządowa. Tworzymy in-
stytucję nie tylko przypo-
minającą wielkie wyda-
rzenie, ale także instytucję,
która mam nadzieję będzie
kształtowała polską myśl
polityczną. ECS zostało
umieszczone wśród prio-
rytetów, co nie znaczy że
projekt nie musi być do-
brze przygotowany - za-
znaczył minister kultury i
dziedzictwa narodowego
Kazimierz Ujazdowski.

Szacowany koszt bu-
dowy ECS to około 100
mln zł. W pierwszej ko-

lejności zostanie ogłoszony konkurs architek-
toniczny. Sygnatariusze porozumienia wyra-
zili nadzieję, że podczas 30. rocznicy powsta-
nia NSZZ "Solidarność" i podpisania Porozu-
mień Sierpniowych zostanie otwarta ekspozy-
cyjna część ECS.            Dział Informacji KK

Komisja Europejska w najbliższym cza-
sie przedstawi wyniki analizy dotyczące funk-
cjonowania europejskich rad zakładowych.

Podczas ostatniego spotkania Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Komi-
sją Europejską, Marian Krzaklewski wysto-
sował interpelację dotyczącą rewizji dyrekty-
wy 94/45 dotyczącej europejskich rad zakłado-
wych. W odpowiedzi na pytanie strony społecz-
nej, KE zapewnia, że trwa dokładna analiza
funkcjonowania dyrektywy a jej wyniki zosta-
ną przedstawione w bliskiej przyszłości. "W
swojej analizie KE bierze pod uwagę różnice
zdań między partnerami społecznymi" - czyta-
my w liście przesłanym do Komisji Krajowej.

Strona związkowa od lat domaga się rewizji
dyrektywy dotyczącej europejskich rad zakła-
dowych. Nowelizacji bardzo sprzeciwiają się
pracodawcy. - Zależy nam przede wszystkim
na dokładnej definicji informacji i konsultacji
oraz zapewnieniu związkom zawodowym miej-
sca w europejskich radach zakładowych - mówi
Andrzej Matla z Działu Zagranicznego Ko-
misji Krajowej NSZZ "S".

- Europejskie rady zakładowe to bardzo do-
bre narzędzie dla pracowników, ale przepisy
dotyczące ich funkcjonowania trochę się już
zestarzały i nie przystają do innych dyrektyw -
dodaje Matla.

Dział Informacji KK

Nie doszło jeszcze do porozumienia w
sprawie minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli.

31 stycznia odbyła się druga tura negocjacji
płacowych pomiędzy MEN a związkami za-
wodowymi działającymi w oświacie. Nieste-
ty, rozmowy zakończyły się fiaskiem. Strona
ministerialna zaproponowała niższy niż po-
przednio wskaźnik wzrostu płacy zasadniczej
- 3,91 proc. Argumentując to uwzględnieniem
niektórych postulatów związkowców o rozsze-

rzeniu podmiotów otrzymujących dodatki do
wynagrodzenia zasadniczego.

Zespół płacowy SKOiW NSZZ "S" wyra-
ził sprzeciw wobec propozycji MEN i zapo-
wiedział na specjalnie zwołanej konferencji
prasowej, że "Solidarność" oświatowa nie pod-
pisze się pod zmianą rozporządzenia "płaco-
wego", jeżeli stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli nie wzrosną przynajmniej
o 5 proc.

Dział Informacji KK

Gdańsk:

Europejskie dziedzictwo

„Solidarności”

Sygnatariusze porozumienia intencyjnego
- od lewej marszałek Senatu Bogdan Borusewicz,

marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski,
minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz
Ujazdowski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,

przewodniczący NSZZ „S” Janusz Śniadek
oraz Bogdan Lis - szef Fundacji Centrum Solidarności.

Oświata:

Negocjacje bez powodzenia

Europejskie rady zakładowe:

Różnice zdań blokują zmiany

Hipermarkety:

Prawa związkowe

= prawa człowieka

Protest przed katowickim Selgrosem w obronie
zwolnionych związkowców
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Związkowcy, samorządowcy i praco-
dawcy z ochrony zdrowia wzięli udział w
spotkaniu ze Zbigniewem Religą, poświę-
conym restrukturyzacji opieki zdrowot-
nej w całym kraju i przyszłości szpitali.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy
Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ "S" odbyło się 1 lutego w auli
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Barbary w Sosnowcu. Jego uczest-
nicy szczególnie zainteresowani byli wzbu-
dzającym wiele obaw projektem dotyczącym
utworzenia sieci szpitali publicznych.

Z. Religa przypomniał, że zgodnie z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego w za-
dłużonych placówkach mogą się rozpocząć
egzekucje komornicze. Podkreślił, że odpo-
wiedzialność za finanse zakładów medycz-
nych ciąży na osobach zarządzających nimi
oraz na ich organach założycielskich.

- Obecnie zobowiązania finansowe 130
polskich szpitali wynoszą ponad 4 mld zło-
tych, z czego zobowiązania wymagalne,
podlegające zajęciom komorniczym, to 1
mld 160 mln złotych - poinformował mini-
ster - 30 z tych szpitali generuje prawie mi-
liard złotych długu i ich przyszłość jest po-
ważnie zagrożona. Ale jednocześnie ponad
50 proc. szpitali w Polsce nie posiada za-
dłużeń, osiąga zyski i inwestuje. A zatem
finanse szpitali w znacznej mierze zależą od
talentów menadżerskich ich dyrektorów, od
jakości zarządzania.

Religa przyznał, że rząd nie ma możliwo-
ści finansowych, by obronić przed likwida-
cją wszystkie ogromnie zadłużone placów-
ki. Uznał, że szpitale muszą sobie poradzić
indywidualnie. Wskazał na możliwość za-
ciągnięcia w bankach pożyczki gwaranto-
wanej przez ich organy założycielskie i ko-
nieczność niezwłocznego uruchomienia w
tych placówkach programów restrukturyza-
cyjnych. Jednocześnie minister oznajmił, że

przed widmem likwidacji resort zamierza
uchronić wyłącznie placówki o szczególnym
znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
które są niezbędne dla krajowej opieki zdro-
wotnej. Nie wykluczył, że ich organizacją i

finansami będą musieli kierować wyznacze-
ni komisarze.

Z. Religa poinformował, że jego zamia-
rem jest stworzenie tzw. pierwszej ligi pol-
skich szpitali. Znajdą się w niej placówki
bez zadłużeń, osiągające dobre wyniki le-
czenia, które będą podawane do publicznej
wiadomości, z uwzględnieniem statystyk
śmiertelności, zakażeń wewnątrzszpital-
nych, popełnianych błędów medycznych itp.

Za jedną z głównych przyczyn fatalnej

Od 5 lutego w bielskiej spółce Power-
train trwa pogotowie strajkowe. To od-
powiedź zakładowej "Solidarności" na
zwolnienie z pracy czterech członków
Związku. 2 lutego tuż przed końcem dru-
giej zmiany młodzi związkowcy niespo-
dziewanie otrzymali wypowiedzenia.

Zdaniem Wandy Stróżyk przewodniczą-
cej Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ "S" spółek grupy Fiata, powodem ich
zwolnienia nie były jakiekolwiek zarzuty

30 stycznia doszło do spotkania przed-
stawicieli związków zawodowych KWK
"Budryk" w Ornontowicach z zarządem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Ta spółka, chcąc utrzymać dotychczaso-
wy poziom wydobycia albo będzie musiała
przeznaczyć znaczne środki na uruchomie-
nie nowych złóż węgla koksującego albo też
dążyć będzie do przejęcia kopalni "Budryk".

Związkowcy z zakładowej "Solidarności"
uważają, że to przede wszystkim załoga po-
winna w referendum zdecydować czy ma
dojść do takiej fuzji. Przedtem jednak pra-
cownicy powinni otrzymać od zarządzają-
cych JSW S.A. informacje na temat ewen-
tualnych zysków zakładu wynikających z
jego włączenia w struktury spółki.

- W związku z prowadzonym postępowa-
niem układowym pracownicy przez ostat-

kondycji finansowej wielu szpitali minister
uznał wysokość kontraktów proponowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Kontrakty często są zbyt niskie dla da-
nej jednostki organizacyjnej. Również wy-

ceny wielu procedur me-
dycznych są nieprawi-
dłowe, kształtują się po-
niżej kosztów ponoszo-
nych przez placówki
medyczne - powiedział.

Szanse na zmianę tej
sytuacji Religa upatruje
w projekcie ustawy o
tzw. koszyku świadczeń
gwarantowanych, który
w czerwcu powinien tra-
fić pod obrady Sejmu.
Ustawa obejmować bę-
dzie spis usług medycz-
nych, opracowany przez
Agencję Oceny Techno-
logii Medycznych, któ-
re w ramach składki

ubezpieczeniowej należą się każdemu oby-
watelowi. Przyjęcie tego dokumentu spowo-
duje, że NFZ będzie musiał respektować za-
wartą w spisie wycenę  świadczeń medycz-
nych. Minister uznał, że należy prioryteto-
wo, bez żadnych limitów traktować choro-
by układu krążenia, nowotworowe, pedia-
tryczne i ostre przypadki. Równolegle z usta-
wą o tzw. koszyku, resort zamierza wpro-
wadzić ustawę o dodatkowych ubezpiecz-
niach zdrowotnych. Zdaniem Religi, dzięki

tym ubezpieczeniom wzrośnie ilość środków
na opiekę zdrowotną. Minister zapewnił
uczestników spotkania, że zmieniony zosta-
nie algorytm, zgodnie, z którym rozdziela-
ne są środki na ochronę zdrowia w poszcze-
gólnych regionach.

- Vox populi, vox dei, likwidujemy algo-
rytm - oświadczył Religa.

 Jeśli obietnica zostanie spełniona, odbę-
dzie się to z zyskiem dla ochrony zdrowia w
województwie śląskim.

Beata Gajdziszewska

Janusz Moszyński, marszałek

województwa śląskiego:

- W przypadku likwidacji szpitala, jego
zadłużenie powinno zostać uregulowane
z budżetu organu założycielskiego. W peł-
ni podzielam stanowisko ministra Religii,
że poziom zadłużenia szpitali jest pochod-
ną jakości zarządzania. Dlatego zarząd
województwa zamierza wyciągać konse-
kwencje wobec zarządzających placówka-
mi medycznymi. Z budżetu województwa
nie wolno dopłacać do bieżącego funkcjo-
nowania służby zdrowia. Przewidziane są
jedynie środki na inwestycje, ale z pew-
nością nie zamierzamy ich realizować w
niegospodarnych jednostkach. Mogę za-
deklarować, że zarząd województwa ślą-
skiego dołoży wszelkich starań, by reguły
gry przy wdrażaniu ustawy o sieci szpitali
były przejrzyste i zrozumiałe.

nie lata mieli zamrożone płace - mówi prze-
wodniczący Komisji Zakładowej  NSZZ
"Solidarność" Andrzej Powała - Dlatego
uważamy, że już dość zaciskania pasa. Obec-

nie prowadzimy mediacje w ramach wszczę-
tego w ubiegłym roku sporu zbiorowego.
Chcemy określić harmonogram uzyskiwa-
nia przez pracowników naszej spółki stawek
wynagrodzeń przewidzianych w Ponadza-
kładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Zdaniem strony związkowej  kopalnia
"Budryk", to łakomy kąsek dla spółki z Ja-
strzębia. Zakład ma już opracowane plany
techniczne oraz finansowe na wydobywa-
nie węgla koksującego z poziomu 1290m.
Spośród wszystkich śląskich kopalń, to wła-
śnie "Budryk" osiąga najlepsze wyniki eko-
nomiczne.

B.G.

związane z wykonywaną pracą, lecz przy-
należność związkowa. Młodzi związkowcy
zaangażowali się również w zbieranie de-
klaracji przynależności do "S" od innych
pracowników spółki.

- Na wypowiedzeniach nie wskazano żad-
nego konkretnego powodu. Zwolnionym

odebrano przepustki i
zakazano wstępu na te-
ren firmy, nawet do sie-
dziby związku - mówi
Wanda Stróżyk i zapo-
wiada złożenie do pro-
kuratury doniesienia o
utrudnianiu prowadze-
nia działalności związ-
kowej.

W Powertrain atmos-
fera jest napięta od dłuż-
szego czasu. Jeszcze pod
koniec ubiegłego roku
związkowcy wszczęli
spór zbiorowy z praco-
dawcą, domagając się
podwyżek wynagrodzeń.
- Teraz do naszych postu-
latów płacowych doszło
przywrócenie zwolnio-
nych związkowców do

pracy. Jeżeli sytuacja nie zostanie wyjaśnio-
na przeprowadzimy strajk ostrzegawczy -
zapowiada przewodnicząca.

ak

Służba zdrowia:

Zlikwidują algorytm?

- Finanse szpitali w znacznej mierze zależą od jakości
zarządzania - uważa minister zdrowia Zbigniew Religa

Powertrain:

Pogotowie strajkowe

Pracownicy i związkowcy spółek grupy Fiata
już wiele razy pikietowali w obronie swoich praw.

Teraz zapowiadają przeprowadzenie strajku
ostrzegawczego, jeżeli zwolnieni koledzy nie zostaną

przywróceni do pracy

KWK „Budryk”:

 Łakomy kąsek

Związkowcy z „Budryka” uważają, że to załoga powinna w referendum
zdecydować o ewentualnym przyłączeniu kopalni do JSW S.A.
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Na pierwszym w tym roku posiedzeniu
zebrał się Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności".

Podczas obrad przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" Piotr Duda po-
dziękował członkom ZR za pomoc w orga-
nizacji manifestacji przed śląskimi Selgro-
sami. - Na pewno nie była to nasza ostatnia
akcja związana z łamaniem praw pracowni-
czych w marketach - zapowiedział. - Dla
"Solidarności" większe zaistnienie w mar-
ketach to konieczność - w ostatnich dniach
udało się w naszym regionie założyć związ-
ki w sklepach Makro, wkrótce ruszy akcja
nakierowana na sklepy Biedronki.

W czasie obrad wróciła też sprawa ewen-
tualnego protestu w górnictwie. - Podczas
rozmów z ministrem Piotrem Woźniakiem
w Katowicach porozumieliśmy się, co do
wszystkich najważniejszych spraw - poin-
formował członków zarządu Jarosław
Grzesik. - Co ważne, spotkanie potwierdzi-
ło, że  nie jest zamknięta sprawa tworzenia
dużej grupy koksowo-węglowej na bazie Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. To szansa nie
tylko dla JSW, ale i dla 3 polskich koksow-
ni - podkreślił.

Wszyscy członkowie ZR zostali zaprosze-
ni na konferencję "Czy człowiek pracy
umarł" do katowickiego kina Światowid (re-
lacja w najbliższym TŚD). Piotr Duda za-
praszał również na karczmę piwną, którą
Śląsko-Dąbrowska "S" co roku organizuje

dla służb porządkowych, czyli wszystkich
tych członków "S", którzy w minionym roku
wspomagali związkowe akcje protestacyj-

ne. - Na karczmie tradycyjnie bawią się tyl-
ko mężczyźni, więc nie mam dziś, niestety,
zaproszeń dla pań - z przykrością poinfor-
mował przewodniczący ZR.

Zielona Księga to element publicznej
debaty ogłoszonej przez Komisja Euro-
pejska, dotyczącej przeglądu aktualnego
systemu prawa pracy. Do końca marca
władze krajowe poszczególnych krajów
członkowskich UE, działających w nich
związków zawodowych i organizacji pra-
codawców, a także wszystkie inne strony
zainteresowane tym tematem, mogą zgła-
szać uwagi do tego dokumentu. Te kon-
sultacje mają na celu zwiększenie ela-
styczności rynku pracy, a zwłaszcza po-
lepszenia ochrony pracujących.

Księga w polskiej wersji dostępna jest
pod adresem internetowym http://ec.eu-
ropa.eu/employment_social/labour_law/
docs/2006/green_paper_pl.pdf . Po za-
kończeniu konsultacji Komisja przygo-
tuje studium, w którym weźmie pod uwa-
gę główne zagadnienia i opcje zidentyfi-
kowane na podstawie udzielonych odpo-
wiedzi.

Zarząd Regionu:

Zielona księga i protesty

2 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Ja-
strzębiu odbyła się premiera najnowszej
- trzeciej już - publikacji poświęconej hi-
storii jastrzębskiej "Solidarności" i losom
jej działaczy "Nasza Solidarność Jastrzę-
bie Stan Wojenny".

Książkę, która powstała z inicjatywy kie-
rującej Biurem Terenowym "S" w tym mie-
ście Danuty Jemioło, sfinansował Urząd
Miasta. Liczący kilka osób zespół redakcyj-
ny to doświadczeni nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr 10 im Marii Skłodowskiej
- Curie w Jastrzębiu Zdroju: Alina Kubo-
szek, Bożena Muszalska, Agnieszka Par-
ma, Katarzyna Pomykoł i Artur Toma-
nek, których wspierał dyrektor szkoły
Adam Płaczek i uczestnik wydarzeń sprzed
25 laty Euzebiusz Bogdanik.

Publikacja ukazuje losy jastrzębskiej "S"
po wprowadzeniu stanu wojennego. Atmos-
ferę tych dramatycznych dni przywołują

wspomnienia 33 działaczy "Solidarności" z
Jastrzębia i okolic. Rozdziały poświęcone
historii przetłumaczone zostały na angielski,
niemiecki i francuski. Do publikacji auto-
rzy dołączyli zdjęcia, wśród nich np. foto-
grafie kul wyjętych z ciał postrzelonych gór-
ników. Książka trafi do jastrzębskich szkół
i bibliotek. Natomiast pamiątki i dokumen-
ty zgromadzone przez zespół redakcyjny
znajdują się w Galerii Historii Miasta.

- Wydarzenia te nie doczekały się dotąd
żadnego opracowania, choć były niezwykle
ważne, nie tylko dla naszego miasta, ale i
dla całego kraju - powiedziała podczas uro-
czystości Danuta Jemioło. - Mając świado-
mość upływu czasu zespół redakcyjny po-
stanowił ocalić od zapomnienia karty i lu-
dzi, którzy nawet za cenę własnego zdrowia

i życia walczyli z zarzą-
dzeniami komunistycz-
nego państwa. To okazja
do oddania hołdu, często
bezimiennym skrom-
nym bohaterom tamtych
dramatycznych dni, któ-
re zmieniły Polskę.

Podkreśliła, że auto-
rom przyświecała troska
o kształtowanie świado-
mości historycznej mło-
dego pokolenia, które
nie zna wydarzeń roku
1981 z własnych do-
świadczeń. - Obchodzo-
na niedawno 25. roczni-
ca wprowadzenia stanu
wojennego stała się do-
skonałą okazją, aby po-
kazać młodym ludziom
ile musiało się wyda-

rzyć, i jak wiele osób musiało się poświę-
cić, byśmy mogli żyć w niepodległym kraju
- dodała D. Jemioło.

Prezydent Jastrzębia Zdroju Marian Ja-
necki podziękował autorom publikacji za

podjęty trud i przypomniał trzy najważniej-
sze wydarzenia z historii Jastrzębia Zdroju,
które miały wpływ na losy Polski i świata:
Podpisanie Porozumień, brutalną pacyfika-
cję kopalń po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, gdzie po raz pierwszy padły strzały i
strajki 1988 r.

Obecny na premierze wiceprzewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej "S" Władysław
Molęcki podkreślił, że zebranie wspomnień
ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę jest
ważne dla nich samych, by mieli świado-
mość, że ich odwaga nie zostanie zapomnia-
na.

Niezwykła publikacja

"Nasza Solidarność Jastrzębie Stan Wo-
jenny" to niezwykła publikacja, którą na-
uczyciele innych jastrzębskich szkół zamie-

Podczas posiedzenia ZR jego członkowie
zapoznali się też z prezentacją przygotowa-
ną przez Krzysztofa Husa z Biura ds. Roz-

woju i Szkoleń Związ-
kowych oraz Współpra-
cy Zagranicznej, który
zaprezentował uwagi
naszego regionu do tzw.
Zielonej Księgi w spra-
wie modernizacji prawa
pracy. - Tendencje w
tym dokumencie są ta-
kie, że odchodzi się od
zatrudniania ludzi na
etat. Zamiast tego coraz
częściej proponuje się
ludziom inne formy za-
trudniania - powiedział
Krzysztof Hus.

Więcej informacji o
stanowisku naszego re-

gionu w sprawie Zielonej Księgi zaprezen-
tujemy w jednym z najbliższych numerów
TSD.

Wojciech Gumułka

- Zielona Księga proponuje odchodzenie
od zatrudniania na etat - wyjaśniał Krzysztof Hus

Jastrzębie Zdrój:

Ocalić od zapomnienia

Podczas premiery dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie zaprezentowały
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem

nauczycieli: Bożeny Muszalskiej i Piotra Ruta

rzają wykorzystywać podczas lekcji histo-
rii. Została doceniona również przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

Autorzy książki podkreślają, że opraco-
wanie historii "S", zebranie wspomnień dzia-
łaczy i materiałów było ogromnym, trwają-
cym wiele miesięcy przedsięwzięciem.

- Dla zespołu redakcyjnego jednym z naj-
większych problemów był brak poważniej-
szych opracowań dotyczących jastrzęb-

skich wydarzeń sprzed
ćwierć wieku. Podsta-
wowym źródłem wie-
dzy stały się wywiady z
ich uczestnikami oraz
przyniesione dokumen-
ty, fotografie i książki -
mówi Katarzyna Pomy-
koł, nauczycielka histo-
rii w SP nr 10.

Zespół redakcyjny
pracował w szkolnych
pomieszczeniach, gdzie
przeprowadzał wywia-
dy, gromadził materia-
ły i opisywał je.

Autorzy książki pod-
kreślają, że tłumaczeń
podjęli się zaprzyjaźnie-
ni nauczyciele języków
obcych.

- To było wielkie wy-
zwanie, np. słowo cechownia nie ma w ję-
zyku angielskim swojego odpowiednika -
wspomina Sławomir Apel, tłumacz angiel-
skiego.

Dyrektor SP nr 10 Adam Płaczek dodaje,
że publikacja jest dobrze odbierana przez
uczniów, którzy chcą poznawać najnowszą
historię.

- Dzieci są bardzo zaskoczone widząc kart-
ki żywnościowe lub zdjęcia pustych półek
w sklepie - mówi Adam Płaczek.

Dyrektor miał okazję przeglądać wszyst-
kie materiały, które znalazły się w opraco-
waniu i jak podkreśla niektóre z nich np.
dokumenty z IPN ujawniające donosicieli
wywarły na nim ogromne wrażenie.

Agnieszka Konieczny

Od lewej Danuta Jemioło, Alina Kuboszek,
Agnieszka Parma, Bożena Muszalska,

Katarzyna Pomykoł, Adam Płaczek i Sławomir Apel
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zobowiązał się,
że wkrótce podpisze z Zabrzem umowę o
przekazaniu 7,7 mln zł na dofinansowa-
nie likwidacji pożaru hałdy "Ruda".

O hałdzie, znajdującej się tuż przy grani-
cy z Rudą Śląską, w dzielnicy Biskupice,
pisaliśmy już w naszym Tygodniku. Przy-
pominamy więc: w tym miejscu pogórnicze
odpady składowała kopalnia "Zabrze-Biel-
szowice". W 2000 roku prawo własności
gruntu przeniesione zostało na Skarb Pań-
stwa.

Kłopoty pojawiły się z początkiem 2005
roku, kiedy hałda zaczęła się palić. W maju
2005 r. pożarowisko obejmowało już 2 ha.
Ogień sięgał na głębokość 15 metrów. Tlą-
ca się "Ruda" nie stanowiła zagrożenia dla
zabudowań mieszkalnych, gdyż usytuowa-
ne są one około 300 m od podstawy hałdy,
ale sąsiedztwo hałdy należało do wyjątko-
wo uciążliwych, gdyż mieszkańcom doku-
czał nieprzyjemny zapach. Trudno też było
oddychać, gdyż powietrze w pobliżu usypi-
ska było wyjątkowo zapylone.

Wprawdzie wyziewy z hałdy nie zagraża-
ły zdrowiu, gdyż, jak stwierdzili naukowcy,
dopuszczalne stężenia substancji szkodli-
wych nie zostały przekroczone, to jednak
pomiary wykonane na skarpach i szczycie
hałdy wykazały przekroczenie dopuszczal-

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

Zabrze:

Unieszkodliwianie „Rudy”

Drewno i kamień zawsze były materia-
łami najchętniej wykorzystywanymi
przez człowieka. Miały nieocenione zale-
ty: były naturalne i łatwo je było pozy-
skać z otoczenia.

W dobie rozwoju przemysłu kamień w
budownictwie coraz częściej zastępowano
cegłami, betonem i stalą. Nieco później zna-
leziono substytuty także dla drewna. Dzisiaj
ekolodzy twierdzą, że był to poważny błąd,
który trudno będzie naprawić.

Moda na podróbki

Rozwój przemysłu w XX wieku umożli-
wił wprowadzenie do budownictwa i wykań-
czania wnętrz najrozmaitszych materiałów
zastępczych. Domy zaczęto masowo budo-
wać z cegły, a później z betonowych płyt.
W domach z nieprawdziwego kamienia
wprowadzono też sztuczne materiały. Po-
mieszczenia wykańczano styropianowymi
sufitami i belkami, drewniane podłogi za-
stąpiono plastikowymi deskami, a meble
powstawały z drewnopodobnej sklejki.

Czy to się ludziom podobało? Chyba nie.
Substytuty naturalnych surowców były jed-
nak tańsze, a przy tym, jak głosiła propa-
ganda, w ten sposób oszczędzaliśmy dobra
naturalne. Wmawiano nam też, że sztuczne
podróbki są trwalsze, zdrowsze i bardziej
funkcjonalne od tych, które wykonano z
naturalnych materiałów.

Obecnie obserwujemy odwrót od plasti-
kowych substytutów. Okazało się, że pro-
dukcja plastikowych namiastek nie tylko nie
służy środowisku, ale wręcz w dużym stop-
niu mu szkodzi.

Ekolodzy ostrzegają: sztuczne materiały
są najczęściej wyjątkowo szkodliwe i to na
wszystkich etapach swojego plastikowego
życia. Janina Peliszko w artykule pt. "Do-
bre, bo drewniane" - (Ekoprofit 2006 r.) po-
daje interesujący przykład związany z za-
stosowaniem w budownictwie sztucznych
paneli ściennych wykonanych z PCW czyli
polichlorku winylu, reklamowanych, oczy-
wiście jako "ekologiczne".

- To tworzywo jest chyba rekordzistą pod
względem wypierania naturalnych materia-
łów z naszych domów - pisze autorka wspo-
mnianego artykułu. - Stosowane jest po-
wszechnie w budownictwie, między inny-
mi do produkcji stolarki okiennej i drzwio-
wej, wykładzin podłogowych, paneli ścien-
nych i sufitowych, paneli i listew wykoń-
czeniowych, a także rur i kształtek do wy-
konywania różnych instalacji w budynkach.
Oznacza to, że w tak zwanym nowoczesnym
budynku, jesteśmy po prostu wtłoczeni w
plastikową klatkę z PCW, oczywiście rekla-
mowanej jako bezpieczna, zdrowa i przyja-
zna. Czy naprawdę? Tajemnicy popularno-
ści PCW należy poszukiwać w... kłopotach
ze zbytem chloru, powstającego jako ubocz-
ny produkt elektrolizy soli (NaCl).

W opisanej reakcji otrzymywano ług so-
dowy stosowany do wyrobu papieru, szkła,
mydeł i detergentów oraz... trujący chlor.
Powstał więc problem - jak sprzedać ten
uciążliwy odpad?

Pewne ilości udało się wykorzystać do
produkcji gazów bojowych - tak powstał
fosgen. Jednak zadowalającym rozwiąza-
niem problemu okazała się dopiero masowa
produkcja wyrobów z PCW, która wchło-
nęła nadwyżki odpadowego chloru. Techno-
logia jest stosunkowo prosta - tłumaczy J.
Peliszko. - Po połączeniu chloru z etylenem,
powstaje chlorek etylenu (1,2-dwuchloro-

etan -DCE). Jest to produkt wyjątkowo nie-
bezpieczny: łatwopalny, tworzy wybucho-
we pary, złożone z chlorowodoru i fosgenu
niezwykle toksycznych gazów. DCE jest ła-
two wchłaniany przez skórę. Jest sprawcą
nowotworów, może być także przyczyną
groźnych defektów płodu. Z łatwością nisz-
czy wątrobę, nerki i inne ważne organy...
Groźny surowiec jest dopiero półproduktem,
z którego wytwarzany jest monomer chlo-
rek winylu (CV). On także do przyjaznych

nie należy. Wyjątkowo toksyczny, łatwopal-
ny i wybuchowy gaz powoduje porażenia
skóry, zmiękczenie kości, uszkodzenia or-
ganów wewnętrznych, a także bezpłodność
i raka wątroby. Ostatnim etapem jest poli-
meryzacja monomeru i otrzymanie PCW: W
trakcie tego etapu produkcji stosowane są
domieszki, decydujące o własnościach użyt-
kowych wyrobów. Są to: utwardzacze albo
plastyfikatory, barwniki i rozjaśniacze, środ-
ki przeciwutleniające i antystatyczne, sub-
stancje przeciwpalne i bakteriobójcze.

- Efektem tych zabiegów - pisze Peliszko
- jest prawdopodobnie najtańsze i najbardziej
pospolite tworzywo sztuczne dostępne na
rynku. Światowa produkcja PCW utrzymu-
je się bowiem na poziomie około 21 mln ton
rocznie.

Producenci PCW podkreślają, że ich pro-
dukt z powodzeniem zastępuje drewno, gdyż
posiada znaczną odporność mechaniczną,
dobre właściwości termoplastyczne, jest
odporny na działanie wielu rozpuszczalni-
ków.

 Trzeba jednak dodać - na pewno nie jest
przyjazny środowisku. Obliczono, że w Unii
Europejskiej powstaje ponad cztery milio-
ny ton odpadów PCW każdego roku, które
trafiają głównie na wysypiska, Ich przetwa-
rzanie jest drogie, a porecyklingowe wyro-
by mają z reguły znacznie gorsze własności
niż nowe wyroby.

Szacuje się, że na polskie składowiska i
dzikie wysypiska trafia ponad 125 tys. ton
odpadów PCW rocznie. Za taką ilością od-
padów środowisko na pewno sobie nie po-
radzi.

Drewno kontra plastik

Skoro nie można liczyć ani na szybkie
ograniczenie przemysłowej produkcji tok-
sycznych tworzyw sztucznych, ani na efek-
tywne rozwiązanie procesu ich utylizacji
walkę z odpadami należy prowadzić już na
etapie wyboru produktów, promując przede
wszystkim te, które są zdrowe i naturalne.

Do urody i walorów drewna nie trzeba,
na szczęście nikogo przekonywać.

W krajach wysoko rozwiniętych, głównie
dzięki pracy ekologów i organizacji konsu-
menckich, świadomość ekologiczna klien-
tów jest od lat systematycznie pobudzana.
Klienci preferują powrót do natury i po-
wszechnie stosują drewno w budownictwie
i przy wystroju wnętrz. W naszym kraju
wciąż się zdarza, że symbolem luksusu są
tanie i solidne... plastikowe okna, chociaż

w bogatszych państwach UE moda na ten
rarytas dawno minęła.

Technologia sprzyja naturze

Zdrowotne własności drewna czy natural-
nych kruszyw są bezdyskusyjne. Producen-

Drewno wraca do łask
ci sztucznych substytutów, zainteresowani
wyparciem naturalnych wyrobów z ryku w
walce o klienta posługują się szeregiem nie-
odpartych, zdawać by się mogło, argumen-
tów. Większość z nich ma jednak niewiele
wspólnego z rzeczywistością. Walory kamie-
nia jako budulca są bezdyskusyjne. Nowe
technologie obróbki i odkrycie kolejnych
walorów drewna ukazało niespotykane do-
tąd możliwości jego wykorzystania

Konstrukcyjnym przebojem są klejone pro-
file drewniane. Tworzą łuki nośne mogące
utrzymać nawet kilkudziesięciometrowe hale.
Wytrzymują wilgoć i ekstremalne napręże-
nia, a ich odporność na zmiany warunków
jest często lepsza niż stali czy betonu.

Drewniane domy zbudowane przed setka-
mi lat przetrwały do naszych czasów. Dla-
czego dzisiaj mielibyśmy zrezygnować z
tego surowca? Przed laty uczono nas, że
drewno należy zastępować tam, gdzie to tyl-
ko możliwe substytutami, gdyż inaczej przy-
czynimy się do zagłady lasów. Te twierdze-
nia także okazały się nieprawdziwe.

We wszystkich krajach UE lasy i obrót
drewnem są ściśle kontrolowane. W Polsce,
obszar zalesień od wielu lat systematycznie
wzrasta Nie ma więc mowy o rabunkowej
gospodarce. Produkcja leśna jest więc racjo-
nalną i ekonomicznie efektywną eksploata-
cją zasobów naturalnych, prowadzoną w taki
sposób, aby nie naruszyć równowagi. To od
nas zależy, czy wybierzemy przyjazne śro-
dowisku drewno, czy nasz świat obudowu-
jemy plastikiem. Za świat z substytutów, któ-
rego nawet nie można zneutralizować, na-
stępne pokolenia na pewno nie będą nam
wdzięczne.

Kolumnę oprac. Elżbieta Budzyńska

nego stężenia tlenku węgla, tlenku azotu i
siarkowodoru.

Władzom Zabrza zależało więc na jak naj-
szybszym pozbyciu się pożarowiska. Nie-
stety, proces likwidacji pożaru hałdy okazał
się zbyt kosztowny, jak na możliwości miej-
skiego budżetu. Właśnie z tego powodu po-
moc zaoferował Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Specjaliści ocenili, że prace związane z
likwidacją pożaru trzeba podzielić na trzy
etapy. Pierwszy z nich obejmował przygo-
towanie dokumentacji projektowej, drugi -
wykonanie izolacji pomiędzy częścią zwa-
łowiska, która jest objęta pożarem i tą, któ-
ra się nie pali. Dopiero w trzecim etapie pla-
nuje się całkowitą likwidację pożaru. Obec-
nie realizuje się drugą fazę prac. Trwa bu-
dowa specjalnego ekranu zabezpieczające-
go tę część hałdy, do której ogień jeszcze
nie dotarł. Ekran składa się z dwóch warstw:
pierwszą stanowi głęboki na 4 m i szeroki
na 2 m rów, który wypełniono materiałem
gaśniczo-uszczelniającym, druga warstwa to
wiercone na głębokości 20 m otwory wy-
pełniane materiałem gaśniczym.

Podczas realizacji trzeciego etapu zablo-
kowany zostanie dostęp powietrza do czę-
ści hałdy objętej pożarem. Zabezpieczona też
zostanie skarpa, tak aby już się nie osuwała.

Trudno przecenić urok dawnego drewnianego budownictwa
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Konferencją prasową w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim rozpoczął się regional-
ny etap konkursu Lodołamacze 2007. Pol-
ska Organizacja Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnych już po raz drugi próbu-
je wyłonić najlepsze firmy i instytucje za-
trudniające osoby niepełnosprawne.

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest
próba aktywizacji tych osób i zachęcanie ich
do przełamywania własnych ułomności.

Konkurs jest skiero-
wany do wszystkich pra-
codawców zatrudniają-
cych osoby niepełno-
sprawne, niezależnie od
segmentu rynku, na któ-
rym prowadzą działal-
ność. Statuetki lodoła-
macza będą przyznawa-
ne w czterech katego-
riach: Pracodawca Nie-
przedsiębiorca, Przed-
siębiorca - Osoba Nie-
pełnosprawna, Zakład
Pracy Chronionej i
Otwarty Rynek Pracy.

- Lodołamacze to te
firmy, które wskazują i
torują drogę. Przełamu-
jąc lody niechęci, braku
tolerancji i niezrozumie-
nia stają się symbolami
etyki w biznesie. Prowadząc odpowiedzial-
ną politykę personalną otwartą na potrzeby
osób niepełnosprawnych, nie tylko budują

- Konkurs Lodołamacze 2007 - jak każ-
da inicjatywa podjęta na rzecz środowi-
ska osób niepełnosprawnych - jest po-
trzebny i uzasadniony.

Polska Organizacja Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych będzie nagra-
dzała najlepsze firmy, trzeba jednak pa-
miętać, że wiele zakładów zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne znajduje
się w trudnej sytuacji - mówi Ryszard
Naglak, przewodniczący Regionalnej
Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ
"Solidarność" i przewodniczący "Soli-
darności" w Zakładach Pracy Chronio-
nej "Mieszko" w Raciborzu.

Zdaniem przewodniczącego najgorzej
jest w Spółdzielniach inwalidów, które
nie zdołały przekształcić się w Zakłady
Pracy Chronionej lub spółki. W rozwią-
zanej już rybnickiej "Łączności" zale-
głości pracodawcy względem pracow-
ników wynoszą nawet 15 tys. zł i bar-
dzo trudno je wyegzekwować. W SPI
"Jedność" w Wojkowicach, podobnie jak
w "Mysłowiczance", pozostała już tyl-
ko garstka załogi. Pod koniec ubiegłe-
go roku znacznie pogorszyła się kondy-
cja SI "Rodło" w Bytomiu i chociaż fir-
ma nie utraciła płynności finansowej

Lodołamacze 2007:

Przełamać bariery

Spółdzielnie inwalidów:

Trudna sytuacja

Regionalny etap konkursu Lodołamacze 2007
rozpoczął się konferencją prasową
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Jednym z Członków Kapituły Konkursu
Lodołamacze 2007 jest Marek Plura, ubiegłoroczny

laureat w kategorii „Lodołamacz Specjalny”

swój pozytywny wizerunek, ale również sta-
bilną pozycję na rynku, jako kontrahenci
godni zaufania - mówi przewodniczący
Rady Wojewódzkiej POPON, Paweł Nie-
wiarowski.

Konkurs podzielony został na dwa etapy:
regionalny i ogólnopolski. Wśród jego pa-
tronów medialnych znajduje się TVP i Ga-
zeta Prawna. Funkcję Honorowego Patrona
Konkursu Lodołamacze 2007 pełni Maria

Kaczyńska. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 16 marca br.

Trudna sytuacja

W Polsce żyje około
5,5 mln osób niepełno-
sprawnych. Tylko dla 8
proc. z nich praca zarob-
kowa stanowi główne
źródło utrzymania. 84
proc. utrzymuje się ze
świadczeń społecznych:
rent, emerytur i zasił-
ków. Pozostali nie posia-
dają własnych środków
na życie i pozostają na
utrzymaniu swoich naj-
bliższych.

Z danych GUS wynika,
że sytuacja osób niepeł-
nosprawnych pogarsza
się z roku na rok. Spada
współczynnik aktywno-
ści zawodowej tej grupy.
Dla osób ze znacznym

stopniem niepełnosprawności jest on szczegól-
nie niski.

- Dobra sytuacja gospodarcza nie przekła-
da się na sytuację osób niepełnosprawnych.
Środowisko to jest szczególnie narażone na
wykluczenie - mówi Jarosław Witkowski,
przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON.

Zdaniem przedstawicieli POPON, środki
przeznaczane na programy aktywizacji osób
niepełnosprawnych wciąż są niewystarcza-
jące.

Innym problemem jest niski poziom wy-
kształcenia osób niepełnosprawnych. Poło-
wa z nich legitymuje się podstawowym wy-
kształceniem. Zaledwie 0,3 proc. studentów
wyższych uczelni to niepełnosprawni. Trze-
ba mieć nadzieję, że dążenie do likwidacji
barier w dostępie niepełnosprawnych dzie-
ci i młodzieży do szkół i uczelni przełoży
się na wzrost wykształcenia tej grupy i
zwiększy jej szanse na rynku pracy.

Agnieszka Konieczny

Regionalny Sekretariat Emerytów i
Rencistów NSZZ "Solidarność" przygo-
tował opinię, w której odrzuca rządowe
propozycje jednorazowego dodatku pie-
niężnego do niektórych rent i emerytów,
który w 2007 r. miałby zastąpić rewalo-
ryzację tych świadczeń.

- Jest to próba poróżnienia i oszukania nie-
których emerytów. Nie chcemy żadnej jał-

Zasiłek senioralny:

Sprzeciw RSEiR
mużny od rządu. Żądamy uczciwej walory-
zacji - napisał przewodniczący RSEiR Cze-
sław Łęczek. - Kosztem emerytów próbuje
się ratować inne branże czemu zdecydowa-
nie się sprzeciwiamy. Mamy także odczu-
cie, że rząd wraca do niechlubnych praktyk
z PRL-u.

Red.

zarząd dąży do postawienia jej w stan likwi-
dacji.

Za najniższą

W RSON skupionych jest 11 zakła-
dów. Największe z nich to "Era" w Cho-
rzowie i "Mieszko" w Raciborzu. Ry-
szard Naglak podkreśla, że w wielu
przypadkach dobra sytuacja zakładu nie
przekłada się na pensje osób niepełno-
sprawnych.

- Inwalidzi muszą zazwyczaj zadowo-
lić się minimalnymi zarobkami, a pełni
lęku o utrzymanie pracy boją się nawet
głośno mówić o swoich problemach -
dodaje przewodniczący.

Zbyt często łamany jest również prze-
pis o siedmiogodzinnym dniu pracy oso-
by niepełnosprawnej. Niestety, dzieje się
tak dlatego, że zarabiający niewielkie
pieniądze niepełnosprawni godzą się na
dodatkowe godziny pracy. Mają świa-
domość, że jak zostaną zwolnieni, to już
nigdzie nie znajdą zatrudnienia.

- W naszym regionie funkcjonuje wie-
le zakładów zatrudniających niepełno-
sprawnych. Wspólne działania praco-
dawców i pracobiorców powinny zmie-
rzać do stworzenia takich programów,
które poprawią warunki zatrudniania
inwalidów - mówi Ryszard Naglak.

Agnieszka Konieczny

Przewodniczący Regionalnej Sekcji
Osób Niepełnosprawnych NSZZ „S”

Ryszard Naglak podkreśla, że nawet w
„dobrych” zakładach inwalidzi muszą
zadowolić się najniższymi zarobkami.

Janina Kozłowska jest członkiem KZ
„Solidarności” w Spółdzielni Inwalidów
„Rodło” w Bytomiu. Od ponad 40 lat
zakład zajmuje się przetwórstwem

tworzyw sztucznych. Jednak pod koniec
ubiegłego roku kondycja firmy znacznie

się pogorszyła. Mimo, że nie utraciła
płynności finansowej zarząd dąży

do postawienia jej w stan likwidacji.
Przedsiębiorca

- Osoba Niepełnosprawna

68 tysięcy niepełnosprawnych przed-
siębiorców prowadzi w Polsce działal-
ność gospodarczą. Zmagają się oni z wła-
snymi ułomnościami i trudnymi zasada-
mi gry rynkowej. W tym roku, po raz
pierwszy, w tej kategorii wyłoniony zo-
stanie laureat.

- Większość niepełnosprawnych przed-
siębiorców prowadzi jednoosobowe fir-
my - wyjaśnia Marek Plura, ubiegło-
roczny laureat konkursu w kategorii "Lo-
dołamacz Specjalny".

Zdaniem Jana Zająca - prezesa PO-
PON takie postawy są najlepszym dowo-
dem, że choroba nie musi zamykać drogi
do prowadzenia biznesu. A własna dzia-
łalność gospodarcza stwarza osobie nie-
pełnosprawnej niezależność.
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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 karykaturze
s³ów

Komisja Międzyzakładowa NSZZ
"Solidarność" KWK Halemba zapra-
sza do udziału w turnieju piłkarskim.
Dochód z niego zostanie przeznaczony
na pomoc dla rodzin ofiar ubiegłorocz-
nej tragedii.

Zawody rozegrane zostaną w sobotę17
lutego. Każda komisja "Solidarności"
może zgłosić własną drużynę, ważne jed-
nak, żeby nie byli to piłkarze zawodowi.
Rozgrywki będą toczyły się systemem
pucharowym.

Opłata startowa wynosi 300 zł, z czego
aż 200 zostanie przeznaczone na pomoc dla
rodzin ofiar katastrofy. Drużyny należy
zgłaszać się w siedzibie "Solidarności"
KWK Halemba u przewodniczącego
Józefa Kowalczyka. Można również zrobić
to pocztą elektroniczną (solidhalemba@
poczta.onet.pl) albo telefonicznie (032
242 57 05, faks 032 242 56 37). Pod tymi
numerami można też zasięgnąć dodatko-
wych informacji na temat turnieju.

Red

Ruda Śląska:

Piłkarze dla Halemby

Nas³uch
z Radia Erewañ
Czy to prawda, ¿e pewien europejski
prezydent nie zna swojego ojczystego
jêzyka?
- Przestañcie siê czepiaæ prezydenta
£ukaszenki! Jak ju¿ bêdzie prezydentem
przez trzy albo cztery kadencje, to siê
kilku s³ów po bia³orusku nauczy!

Ach,
te braki
Mruczy gazda: "Dudków ni ma,
Ju¿-ci wiosna, a gdzie zima?"
Szydzi bogacz ze swej bryki:
"W mojej firmie BRAK krytyki."
W ZUS-ie nie by³oby zgrzytów,
Gdyby BRAK£O emerytów.
By³a sobie firma nowa,
Prezes z fors¹ WYPAROWA£.
Kociokwik wœród zawodników
- S¹ nagrody, BRAK wyników.

Eks-sekretarz to cz³ek szczery:
- BRAK jest zas³ug, s¹ ordery!
Raduje siê esbek stary:
- By³a wina, NIE MA kary.
BRAK jest czegoœ? - sprawa g³upia,
Bo na biednych siê to skupia.

Tylko Chuck Norris
wie...
... Jak wype³niæ polskie zeznanie
podatkowe

***
... Kto jest ojcem najm³odszej córki
Anety K.

***
... Jak d³ugo bêdzie rz¹dzi³ Bia³orusi¹
Aleksander £.

***
Czy Mieszko I by³ œwiadomym informa-
torem SB.

PK.


