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Tuż przed zakończeniem karnawału karczmę dla służb porządkowych zorganizował Zarządu Regionu.
To karczma inna niż wszystkie. Jej gośćmi są przede wszystkim ci związkowcy, którzy w minionym
roku wspomagali akcje protestacyjne organizowane przez Śląsko-Dąbrowską „S” – uczestniczyli
w pikietach i manifestacjach, albo te protesty ochraniali. – Dziękuję Wam za to, że zawsze można na
was liczyć – mówił do nich szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr Duda.

Zagrali
dla ofiar Halemby
Aż 12 zespołów wzięło udział w charyta-
tywnym turnieju piłkarskim zorganizowa-
nym przez komisję "Solidarności" w ko-
palni Halemba.
Cel zawodów był jasny - zbiórka pienię-
dzy dla rodzin ofiar ubiegłorocznej kata-
strofy. I to się znakomicie udało - dzięki
startowi kilkunastu zespołów i dobrowol-
nych wpłat rodziny ofiar dostaną kolejną
pomoc.

Czytaj na stronie 8

Umowy muszą
być przestrzegane!
Na 16 marca Sekretariat Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ "S" zaplanował manifestację pod
Ministerstwem Gospodarki w Warszawie.
Wtedy też do stolicy przyjadą związkowcy z
wszystkich sekcji SGiE. Kolejnym etapem
protestu będzie konferencja zorganizowana z
myślą o środowisku naukowym i pracodaw-
cach, w trakcie której związkowcy "S" zamie-
rzają m.in. przedstawić obecny stan branży
elektroenergetycznej oraz problem łamania
przez rząd zawartych porozumień społecz-
nych. Chcą przedyskutować, czy rządowe roz-
wiązania dla sektora są najlepsze i jedyne.

Czytaj na stronie 4

Nieobecny Poncyljusz
Związkowcy górniczej "Solidarności" nie
kryją zadowolenia z nieobecności podsekre-
tarza stanu w ministerstwie gospodarki Paw-
ła Poncyliusza, na ostatnim posiedzeniu
Zespołu Trójstronnego ds. branży górnictwa
węgla kamiennego.
Jeszcze przed wyjazdem do Warszawy przy-
znawali, że woleliby, aby obradom przewod-
niczył minister gospodarki Piotr Woźniak. I
tak się rzeczywiście stało. Zawarte z nim
uzgodnienia są satysfakcjonujące dla stro-
ny społecznej.

Czytaj na stronie 4

Dlaczego rząd nas
tak traktuje?
Blisko stu emerytów i rencistów demonstro-
wało przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim
w Katowicach domagając się waloryzacji
świadczeń.
Akcję zorganizowali związkowcy z Sekretariatu
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.
Chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko
projektowi wypłaty jednorazowego dodatku,
zamiast zapowiadanej wcześniej waloryzacji
świadczeń emerytalnych. Dodatek ten objąłby
tylko część emerytów. Nie zwiększyłby też
wymiaru świadczenia, co będzie miało ujemny
skutek przy najbliższej waloryzacji.

Czytaj na stronie 5



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

BT Pszczyna
Trwa dramat pracowników czechowickich

Zakładów Opatrunkowych VIVA. W styczniu
pracodawca podpisał ze związkowcami poro-
zumienie w sprawie wypłacenia pracownikom
zaległych wynagrodzeń oraz zobowiązał się
do zagwarantowania zatrudnienia tym, którzy
chcą nadal pracować w VIVIE. Wtedy też stro-

na związkowa wycofała pozwy z Sądu Pracy i
Sądu Gospodarczego. Pracodawca wypłacił
zaległe pensje i obecnie przed Temidą toczą
się rozprawy o odszkodowania, nagrody jubi-
leuszowe i odprawy emerytalne.

Na 8 lutego zaplanowana została  kolejna
rozprawa, na której jednak nie stawił się przed-
stawiciel pracodawcy. Sędzia wyznaczył mu
7 dni na ustosunkowanie się do pozwów. 9 lu-
tego pracodawca złamał obietnicę utrzymania
w firmie zatrudnienia. Wręczył przewodniczą-
cej Komisji Zakładowej NSZZ "S" Ewie Kos
pismo, w którym poinformował, że bez poda-
nia przyczyn, bez uzasadnienia, bez wszczę-
cia jakiejkolwiek procedury zwolnień, wypo-
wiedzenia stosunku pracy otrzymają wszyscy
pozostali w VIVIE pracownicy.

***
9 lutego w Czechowicach-Dziedzicach od-

było się spotkanie przedstawicieli tamtejszych
organizacji związkowych, w trakcie którego
została powołana Terenowa Sekcja Problemo-
wa Miasta Czechowice-Dziedzice. Jej prze-
wodniczącym został Bolesław Jonkisz, kie-
rujący zakładową "S" w Walcowni "Dziedzi-
ce". W składzie Rady Sekcji znaleźli się:
Krzysztof Szczypka, Henryk Jakubiec,
Adam Przybyłka, Ewa Kos, Aldona Dyrda
i Wiesław Kapias.

BT Gliwice
Od 7 do 9 lutego w siedzibie gliwickiego

BT trwało szkolenie ogólnozwiązkowe dla
związkowców z obszaru działania Biura. Za-
jęcia prowadzili Jadwiga Piechocka i Krzysz-
tof Hus z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związ-
kowych oraz Współpracy Zagranicznej ZR. W
szkoleniu uczestniczyło 20 przedstawicieli or-
ganizacji związkowych.

Kolejne szkolenie ogólnozwiązkowe zosta-
nie zorganizowane w okresie wakacyjnym.

***
1 lutego do BT w Gliwicach wpłynęło pi-

smo z Urzędu Miasta Knurowa zawierające
projekt podwyżki stawki bazowej czynszów
o 13,88 proc. w lokalach mieszkalnych usytu-
owanych na terenie miasta i gminy Knurów. 7
lutego zebrał się zarząd Terenowej Sekcji Pro-
blemowej Gliwic i Powiaty Gliwickiego, w
celu zaopiniowania przesłanego projektu. Po
konsultacji z przewodniczącym MKZ KWK
"Knurów" przedstawiciele Sekcji podjęli de-
cyzję o przekazaniu pisma do knurowskich or-
ganizacji związkowych, które przygotują sto-
sowną opinię na temat projektu.

***
8 lutego w godzinach popołudniowych w

siedzibie BT dyżur pełnił specjalista ds. księ-
gowości, który udzielał przedstawicielom ko-
misji zakładowych bezpłatnych konsultacji w
zakresie rozliczeń podatkowych zakładowych
organizacji związkowych z urzędami skarbo-
wymi oraz prawidłowego prowadzenia księ-

gowości związkowej.
***

Ostatni weekend karnawału członkowie za-
kładowej "Solidarności" KWK " Budryk" spę-
dzili w Białym Domu w Czerwionce. Piękny
wystrój stylowej sali sprawił, że uczestnicy za-
bawy czuli się wyjątkowo. Impreza była wspa-
niale przygotowana. Wyśmienite potrawy w

połączeniu z piękną muzyką i  miłą obsługą
wprawiły uczestników zabawy we wspaniałe
nastroje.

***
22 lutego o godz. 12 w BT w Gliwicach od-

będzie się cykliczne spotkanie przedstawicie-
li organizacji związkowych z obszaru działa-
nia Biura.

***
Gliwickie BT oraz zarząd TSP informuje,

że 20 marca o godz. 13 w siedzibie Biura od-
będzie się spotkanie z prezydentem miasta
Zygmuntem Frankiewiczem.

BT Sosnowiec
2 lutego została założona Tymczasowa Ko-

misja Zakładowa NSZZ "S" przy EKO CEM
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. W rejestrze
ewidencji związkowej organizacja jest wpisa-
na pod nr 1518.

5 lutego przeprowadzono wybory władz do
nowopowstałej Komisji Zakładowej przy
Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokum" w So-
snowcu. Ich pełnomocnikiem reprezentującym
Regionalną Komisję Wyborczą była kierują-
ca sosnowieckim BT Alicja Błaszczyk. Prze-
wodniczącym Komisji został Witold Kuto-
łowski. Organizacja liczy 16 członków.

***
9 lutego w restauracji "Dor Jan" w Sosnow-

cu żegnali karnawał przedstawiciele organiza-
cji zakładowych z obszaru działania sosno-
wieckiego BT. Gospodarzami spotkania byli
kierownik BT Alicja Błaszczyk i przewodni-
czący Terenowej Sekcji Problemowej w Dą-
browie Górniczej Zbigniew Piątek. Gośćmi
karnawałowej zabawy byli m.in. poseł RP
Jacek Kościelniak, przewodniczący ZR Piotr
Duda i jego zastępca Władysław Molęcki.
Spotkanie w rytm muzyki z lat 70. i 80. trwało
do późnych godzin nocnych.

BT Jastrzębie Zdrój
13 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Specja-

listycznym nr 2 w Jastrzębiu związkowcy "S"
uczestniczyli w rozmowach z pracodawcą na
temat nowego regulaminu wynagradzania.

- To były wyłącznie rozmowy, a nie nego-
cjacje, ponieważ dyrektor szpitala uważa, że
przedstawiona przez niego propozycja powin-
na zostać poddana pod głosowanie. Żadne ne-
gocjacje nie wchodzą w grę - tłumaczy kie-
rownik jastrzębskiego BT Danuta Jemioło -
Te rozmowy są bardzo trudne ze względu na
brak dobrej woli ze strony pracodawcy.

***
14 lutego Danuta Jemioło spotkała się z

Okręgowym Inspektorem Pracy Teresą Ró-
żańską w celu omówienia sytuacji w jastrzęb-
skich i wodzisławskich zakładach pracy. W
marcu odbędzie się spotkanie przedstawicieli
PIP z przewodniczącymi komisji zakładowych
z obszaru działania Biura.

Od lat w państwowych firmach nie wrza-
ło tak jak dziś. Wiosną może dojść do wie-
lotysięcznych manifestacji i strajków w ca-
łym kraju. (...)

Co zaskakuje, nie chodzi wcale o to, o co
najczęściej walczą pracownicy: wyższe za-
robki. Tym razem protestują przeciwko temu,
że rząd podejmuje szkodliwe dla ich firm
decyzje, nie dotrzymuje umów, zwalnia do-
brych menadżerów, wstrzymuje ważne posu-
nięcia, np. prywatyzację i inwestycje, które
często dla tych spółek oznaczają być albo nie
być. Słowem, jak chyba żaden wcześniej ręcz-
nie steruje przedsiębiorstwami.

Steruje, bo uważa, że to absolutnie ko-
nieczne. - W wielu firmach trzeba było zro-
bić porządek, bo nie działo się tam dobrze -
mówi Wojciech Jasiński, minister skarbu.
- Obecne protesty wynikają z wielkich
zmian, jakie wprowadzamy. Takich zmian,
które naszym zdaniem dadzą tym firmom
spokojną przyszłość. A ludzie wolą, żeby
zostało po staremu. (...)

Zakłady energetyczne i elektrownie kilka
dni temu ogłosiły pogotowie strajkowe. Po-

szło o złamane porozumienie Ministerstwa
Gospodarki ze związkami zawodowymi. Re-
sort obiecał, że zanim zacznie łączyć państwo-
we firmy z tej branży, załatwi sprawę akcji
dla pracowników (dziś należą im się tylko
akcje macierzystych spółek, które po konso-
lidacji stałyby się bezwartościowe). Słowa nie
dotrzymał. Nie dotrzymał też obietnic danych
firmom z branży zbrojeniowej. Zadeklarował,
że do końca zeszłego roku zrestrukturyzuje
je i połączy. Nie zrobił tego, więc i tam pra-
cownicy zapowiadają protest. (...)

W marcu wielką manifestację, a potem
nawet strajk chcą zorganizować związkow-
cy z PGNiG. Będą też walczyć z rządem na
drodze sądowej o akcje przysługujące im
zgodnie z prawem. Mogą dołączyć do nich
pracownicy państwowych zakładów energe-
tycznych i elektrowni, którzy już szykują się
do 20-tysięcznej demonstracji w Warszawie.
Załogi zrewoltowanych firm dochodzą do
wniosku, że w pojedynkę nie skłonią gabi-
netu Jarosława Kaczyńskiego do ustępstw.
Jeśli więc rząd dalej będzie w nimi igrał,
niebawem czekają nas gorące dni.

85...
... lat skończył w poniedziałek 19 lutego Władysław Bar-

toszewski - jeden z najwybitniejszych Polaków, człowiek -
instytucja.

W czasie II wojny św. był więźniem Oświęcimia, później
działał w AK, był współorganizatorem Rady Pomocy Żydom
"Żegota" i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po woj-
nie członek PSL, wielokrotnie więziony. Od 1957 r. związany
z "Tygodnikiem Powszechnym"; W 1963 r. odznaczony w Izra-
elu medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

W 1976 podpisał protest przeciw wpisaniu do konstytucji
PRL artykułu o sojuszu z ZSRR. W stanie wojennym był
internowany, następnie wykładał na niemieckich i austriac-
kich uczelniach. W latach 1990-95 był ambasadorem w Austrii, w roku 1995 oraz w latach
2000-2001 był ministrem spraw zagranicznych, a w latach 1997 -2001 senatorem.

Od czerwca 2001 r. jest przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Honorowy obywatel Izraela, kawaler Orderu Orła
Białego oraz Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi RFN - jest jedynym Polakiem uhonorowa-
nym tym najwyższym odznaczeniem niemieckim.

Bunt na dolnym

pokładzie
(Newsweek, Jacek Krzemiński, 25 lutego 2007 r.)
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Nową stronę internetową uruchomił Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ "Soli-
darność". Strona znajduje się na serwerze Komisji Krajowej pod adresem www.solidar-
nosc.org.pl/metalowcy. Dzieli się właściwie na dwie części. Pierwsza to podstawowe
informacje o Sekretariacie. Na pasku u góry ekranu znajdziemy więc aktualny skład
Rady Sekretariatu, informacje o tworzących go sekcjach, jego historię i dane teleadre-
sowe. Jest tam też Serwisik - czyli zestaw aktualnych informacji o działalności Sekreta-
riatu. W przyszłości strona ma być rozbudowana.

Druga część strony to zestaw informacji o realizowanym przez Sekretariat projekcie
"Nieodkryty potencjał Europejskich Rad Zakładowych". Każdy, kto jest zainteresowa-
ny funkcjonowaniem ERZ, zwłaszcza tych działających w przemyśle metalowym, znaj-
dzie tam dla siebie szereg ciekawych i niedostępnych gdzie indziej wiadomości.

W środę 14 lutego w Warszawie podpi-
sano porozumienie dotyczące realizacji
postulatów zgłaszanych przez Sekretariat
Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność".

Zawarte z ministrem Zbigniewem Reli-
gą porozumienie dotyczy m.in. ustawowe-
go rozwiązania problemów związanych z za-
sadami wynagradzania pracowników służ-
by zdrowia, tworzenia sieci szpitali, wpro-

Nawet do 2 lat więzienia może grozić preze-
sowi Hotelu Victoria w Lublinie za łamanie
praw pracowniczych.

O sytuacji pracowników hotelu zrobiło się gło-
śno, kiedy w grudniu 2006 r. przewodniczący
zakładowej "Solidarności" Edward Kwieciński
na konferencji prasowej przedstawił przykłady
łamania prawa pracy przez Zarząd Spółki. Cho-
dziło między innymi o wydanie blisko 30 tysię-
cy złotych z funduszu socjalnego na remont ho-
telu oraz zmienianie warunków pracy na gorsze
i nie odpowiadające kwalifikacjom. Prezes wte-
dy zaprzeczał.

"Solidarność" złożyła wniosek do Państwowej
Inspekcji Pracy o kontrolę firmy. Inspektorzy
potwierdzili, że w hotelu dochodzi m. in. do ła-
mania przepisów dotyczących czasy pracy, nie-
wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, niezgodnego z prawem udzie-
lania urlopów wypoczynkowych oraz łamanie
prawa w zakresie ochrony stosunku pracy człon-
ków związku zawodowego.

Wniosek o ukaranie winnych łamania prawa
w Hotelu Victoria został skierowany przez PIP
do lubelskiego sądu. Prezesowi grożą 2 lata wię-
zienia.                                 Dział Informacji KK

We Wrocławiu podpisano porozumienie
w sprawie związkowców z firmy Selgros.

Przypomnijmy: pracownicy zostali zwol-
nieni z pracy w połowie grudnia, gdy powia-
domili pracodawcę o powstaniu w zakładzie

"Solidarności". W ich obronie przed sklepa-
mi sieci odbywały się protesty, sprawą zajęła
się też Państwowa Inspekcja Pracy.

Na mocy porozumienia, podpisanego przez
prawników reprezentujących zarząd Selgros
i negocjującego w imieniu pracowników Ka-
zimierza Kimso, zastępcę przewodniczące-
go dolnośląskiej "S", przywrócono do pracy
trójkę, która w podwrocławskiej Długołęce
założyła Związek, a pozostałym zwolnionym
zostanie wypłacone odszkodowanie - równo-
wartość 5 pensji dla każdego. Pracownicy
wycofali pozwy sądowe. - Nie zostało pod-
pisane nic wbrew woli zainteresowanych pra-

cowników - tłumaczył dziennikarzom na kon-
ferencji prasowej Kazimierz Kimso. Jego sło-
wa potwierdziła Joanna Węgrzynowicz. -
Dostałam odszkodowanie i jestem z niego za-
dowolona - mówiła.

- Roboty jest dużo. Po wyborach zajmie-
my się przede wszystkim funduszem socjal-
nym, bo teraz nie wiemy, na co idą te pie-
niądze. Umowy - chcemy, aby było według
prawa, a nie, że pracownik ma umowę na
czas określony na kilkanaście lat. Kolejna
ważna sprawa, to wymiana sprzętu, wózków
i klimatyzacji, której brak nam bardzo do-
skwiera, gdy robi się ciepło - powiedział
Krzysztof Kłak, przewodniczący Tymcza-
sowej Komisji Założycielskiej "S" w Selgro-
sie.

Marcin Raczkowski, ZR Dolny Śląsk

Wynajęty przez grupę Solid prawnik,
zmuszał pracowników tej firmy do wypi-
sywania się ze związku zawodowego.

Pracownicy patroli interwencyjnych dzień
wcześniej zostali telefonicznie poinformowa-
ni, że mają się zgłosić następnego dnia.  Ocze-
kiwał ich wynajęty przez grupę Solid praw-
nik. W jego obecności pracownicy mieli pod-
pisać oświadczenia, że wypisują się ze związ-
ku zawodowego. Po tym, jak na miejscu po-
jawiła się ekipa telewizyjna prawnik uciekł.

Pracownicy Solidu zaczęli organizować
się w związek zawodowy w ubiegłym roku.
Dotychczas do związku zapisało się w tej
firmie pół tysiąca pracowników. Powodem
organizowania się, były złe warunki pracy,

niskie płace, duża liczba nadgodzin, złe trak-
towanie przez przełożonych.

Kierownictwo Solidu, chociaż informację o
powstaniu związku zawodowego przyjęło, nie
ma zamiaru podjąć dialogu z pracownikami.
Wprost przeciwnie, robi wszystko by zniechęcić
pracowników do upominania się o swoje prawa.
Pracownicy, którzy zaangażowali się w organi-
zowanie związku zawodowego przenoszeni są
na inne stanowiska pracy, co wiąże się z niższy-
mi zarobkami. Kilkunastu straciło już pracę z po-
wodu przynależności do związku zawodowego.

Solid jest największą firmą ochrony w Pol-
sce. Firma działa od 13 lat i zatrudnia obecnie
około 11 tys. pracowników.

Dział Informacji KK

Hipermarkety:

W Selgrosie

się dogadali

Służba zdrowia:

Porozumienie z ministrem

Zwolnieni z Selgrosa wrócą do pracy albo dostaną odszkodowania

Najważniejsze ustalenia:

1. Przygotowanie ustawowego rozwiązania
problemów związanych z zasadami zatrud-
niania i wynagradzania pracowników wy-
konujących świadczenia medyczne wyma-
ga opracowania założeń do przedmiotowej
ustawy w terminie do końca czerwca br.
tak, aby możliwe było jej przyjęcie przez
parlament do końca września br.

2. Tworzeniu tzw. Sieci Szpitali towarzyszyć
musi położenie szczególnego nacisku na
konieczne przekształcenia placówek za-
miast ich likwidacji. Przekształcenia mu-
szą być poprzedzone ustawowymi gwa-
rancjami osłonowymi dla pracowników
tych placówek oraz zapewnieniem pa-
cjentom pełnego dostępu do usług me-
dycznych w trakcie przekształceń. Do
końca marca br. należy opracować i
uzgodnić z partnerami społecznymi pro-
jekt stosownej ustawy.

3. W długofalowym procesie wychodzenia
z zadłużenia jednostkom ochrony zdro-
wia pilnie należy zapewnić mechanizm

wadzenia dobrowolnych ubezpieczeń zdro-
wotnych.

Strony porozumienia zadeklarowały ko-
nieczność kontynuowania stałego, rzetelnego
i uczciwego dialogu społecznego. Uznano rów-
nież, że niezbędnie jest pilne spotkanie z pre-
mierem RP oraz ministrem finansów w celu
uzyskania aprobaty dla sposobu i terminów
realizacji porozumienia. Dział Informacji KK

ustawowy, umożliwiający systemową re-
strukturyzację zobowiązań finansowych.

4. Wprowadzenie dobrowolnych ubezpie-
czeń zdrowotnych powinno być związane
z wdrożeniem jednolitego w kraju rejestru
usług medycznych oraz przeprowadzeniu
niezbędnych zmian dotyczących nalicza-
nia składek za osoby nieubezpieczone oraz
za osoby ubezpieczone w KRUS.

5. Koszyk Gwarantowanych Świadczeń
Zdrowotnych zgodnie z art.68 Konstytu-
cji RP powinien uwzględniać nie tylko po-
trzeby zdrowotne obywateli, ale również
ich możliwości finansowe w dostępie do
usług nieujętych w Koszyku. Należy pa-
miętać, iż jedną z największych grup spo-
łecznych korzystających z usług medycz-
nych są emeryci i renciści - osoby w więk-
szości o ograniczonych możliwościach fi-
nansowych, z myślą o takich grupach spo-
łecznych należy wypracować mechanizm
realnej możliwości korzystania z usług
medycznych nie ujętych w Koszyku Gwa-
rantowanych Świadczeń Zdrowotnych.

Warszawa:

Szantaż w Solidzie

Lublin:

Victoria w sądzie
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Rada Sekcji Krajowej Energetyki
NSZZ "Solidarność" zaapelowała do
wszystkich central związkowych biorą-
cych udział w pracach Zespołu Trójstron-
nego ds. branży energetycznej, o przyłą-
czenie się do akcji protestacyjno-strajko-
wej podjętej przez związkowców Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"S". Powodem protestu jest łamanie
przez rząd porozumień społecznych.

Mimo prowadzonej akcji protestacyjnej
strona związkowa zdecydowała się wziąć
udział w lutowym posiedzeniu Zespołu Trój-
stronnego. Powodem takiej decyzji były
wciąż nierozwiązane problemy sposobu wy-
dzielenia operatora systemu dystrybucyjne-
go w spółkach dystrybucyjnych oraz kon-
trowersje związane z zanegowanym w ca-
łości przez związkowców "S" projektem
ustawy o "zasadach nabywania przez pra-
cowników energetyki prawa do wymiany ak-
cji na akcje spółek powstałych w wyniku
przekształceń w elektroenergetyce".

W trakcie obrad przedstawiciele strony
związkowej zdecydowanie negatywnie oce-
nili dotychczasowe działania obecnego na
posiedzeniu ministra gospodarki Piotra
Woźniaka. Wskazywali, że jest on sprawcą
złamania porozumień zawartych pomiędzy
rządem a związkami zawodowymi.

-Byliśmy zgodni, że to minister Woźniak
zdecydował o złamaniu porozumień, m.in.
żądając wniesienia aktywów niektórych
spółek podlegających konsolidacji do nowo
utworzonej spółki PGE-Energia. Te działa-
nia miały być uzależnione od ustawowego
zabezpieczenia akcji pracowników. Stało się
zgoła inaczej, aktywa zostały wniesione bez
żadnych zabezpieczeń formalno-prawnych
- wyjaśnia biorący udział w pracach Zespo-
łu przewodniczący Sekcji Krajowej Elek-
trowni i Elektrociepłowni NSZZ "S" Euge-
niusz Jaroszewski.

O toczącej się w trakcie posiedzenia dys-
kusji związkowcy mówią, że oscylowała na
pograniczu dobrego zachowania, ale jedno-
cześnie dostrzegają jej pozytywne elemen-
ty. Na mocy ustaleń Zespołu zarządy spółek
dystrybucyjnych, które podlegają wydziele-
niu operatora systemu dystrybucyjnego, zo-
stały zobligowane do odbycia w ciągu 14
dni spotkań z organizacjami związkowymi.
Strony mają wspólnie uzgodnić zasady wy-
odrębnienia operatora.

- Znalezienie uniwersalnego sposobu jest
prawie niemożliwe - ocenia Eugeniusz Ja-
roszewski - Spółki energetyczne mają róż-
ne interesy, dysponują różnymi majątkami.
Planowane spotkania są dobrym rozwiąza-
niem, jednak znacznie spóźnionym. Rząd
zmarnował wiele miesięcy, gdy tymczasem
my, blisko rok temu żądaliśmy przedstawie-
nia szczegółów realizacyjnych "Programu
dla elektroenergetyki". To wszystko, co dzie-
je się obecnie w sektorze, jest kwintesencją
naszych ówczesnych niepokojów.

Dwa konkurencyjne projekty

Minister Woźniak zarzucił związkowcom
"S", że ze względu na brak argumentów me-
rytorycznych odrzucili w całości projekt usta-
wy o " zasadach nabywania przez pracowni-
ków energetyki prawa do wymiany akcji na
akcje spółek powstałych w wyniku prze-
kształceń organizacyjnych w elektroenerge-
tyce". Ten zarzut przedstawiciele "S" uznali
za bezpodstawny, ponieważ dysponują opi-

niami prawnymi, na podstawie których for-
mułowali uwagi do kontrowersyjnego doku-
mentu. Tymczasem obecny na posiedzeniu
minister Skarbu Państwa Michał Krupiński
przedstawił konkurencyjny projekt ustawy,
twierdząc, że jego ostateczny kształt został
skonsultowany z kierującym resortem gospo-
darki. Jednak strona związkowa nie przysta-
ła na propozycję omówienia projektu z uwa-
gi na fakt, że zbyt późno miała możliwość
zapoznać się z jego treścią.

-Teraz musimy się zastanowić, czy dostar-
czony w taki sposób projekt ustawy spełnia
wszystkie warunki, by skierować go do kon-

sultacji społecznej - mówią związkowcy -
Zdajemy sobie sprawę, że trzeba zrobić
wszystko, by doprowadzić do uchwalenia
takiej ustawy, która należycie zabezpieczy
akcje pracownicze, tak by miały jakąkolwiek
wartość. Tylko przyjęcie przez Sejm doku-
mentu w takim kształcie może spowodować,
że nie będzie eskalacji protestu w sektorze
elektroenergetycznym. Kilkadziesiąt tysięcy
pracowników ma przecież prawo do akcji
spółek, które ich zatrudniają. Jeżeli te akcje
wniesione zostaną do większych firm, a nie
zostaną zamienione na ich papiery wartościo-
we, to będą miały taką samą wartość jak kartki
na żywność z okresu stanu wojennego.

Będą protestować w Warszawie!

Na 16 marca Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ "S" zaplanował manifestację
pod Ministerstwem Gospodarki w Warsza-
wie. Wtedy też do stolicy przyjadą związ-
kowcy z wszystkich sekcji SGiE. Kolejnym
etapem protestu będzie konferencja zorga-
nizowana z myślą o środowisku naukowym
i pracodawcach, w trakcie której związkow-
cy "S" zamierzają m.in. przedstawić obec-
ny stan branży elektroenergetycznej oraz
problem łamania przez rząd zawartych po-
rozumień społecznych. Chcą przedyskuto-
wać, czy rządowe rozwiązania dla sektora
są najlepsze i jedyne.

- Tymi działaniami chcemy również oka-
zać szacunek społeczeństwu, które może być
zaskoczone faktem, że nagle energetycy za-
protestowali w Warszawie. Ludzie mogą być
zdziwieni, o co tak naprawdę nam chodzi,
bo przecież mamy porządne zabezpieczenia
socjalne - tłumaczy Eugeniusz Jaroszewski.
- Nigdy nie zgodzimy się na łamanie umów
społecznych. To jest niedopuszczalne w kra-
ju prawa i sprawiedliwości. Umowy muszą
być przestrzegane.

Beata Gajdziszewska

Związkowcy górniczej "Solidarności"
nie kryją zadowolenia z nieobecności pod-
sekretarza stanu w ministerstwie gospo-
darki Pawła Poncyliusza, na ostatnim
posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds.
branży górnictwa węgla kamiennego.

Jeszcze przed wyjazdem do Warszawy
przyznawali, że woleliby, aby obradom prze-
wodniczył minister gospodarki Piotr Woź-
niak. I tak się rzeczywiście stało. Zawarte z
nim uzgodnienia są satysfakcjonujące dla
strony społecznej.

- Już po podpisaniu porozumienia z rzą-
dem, w wyniku którego zawiesiliśmy akcję
strajkową, minister Poncyliusz przesłał nam
pismo negujące zapisane w porozumieniu
powołanie podzespołów, mających przeana-

lizować zasadność prywatyzacji branży. Te-
raz minister Woźniak podtrzymał zapis , że
zasadność ewentualnej prywatyzacji kopalń
będzie podlegała odrębnemu trybowi nego-
cjacji w odniesieniu do każdej spółki wę-
glowej do końca kwietnia 2007 roku. Pod-
zespoły wkrótce powinny zostać powołane
- relacjonuje uczestniczący w pracach Ze-
społu wiceprzewodniczący Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" Marek
Klementowski.

Przedmiotem obrad była również rządo-
wa "Strategia dla górnictwa". Uczestnicy
posiedzenia podkreślają, że rząd jest przy-
chylny negocjacjom na temat tego dokumen-
tu oraz zmianom niektórych zawartych w
nim zapisów.                                         B.G.

17 lutego 2007r wszystkie organizacje
związkowe KWK "Budryk" S.A.rozpo-
częły spór zbiorowy z pracodawcą.

Jak mówią związkowcy, przyczyną sporu
jest bezczelność i arogancja przedstawicieli
zarządu spółki w prowadzonych ze związ-
kowcami negocjacjach dotyczących podwy-
żek wynagrodzeń dla pracowników. Związ-
kowcy zapowiadają, że jeżeli nie dojdzie do
porozumienia w kwestiach płacowych, to
wówczas załoga kopalni przystąpi  do straj-
ku.

- Wtedy też nagłośnimy w mediach
wszystkie patologie na "Budryku". Widocz-
nie zarządowi kopalni bardzo na tym zależy
- oznajmiają.

Red.

Dokładnie 70 proc. pracowników przy-
chodni w Ogrodzieńcu jest członkami
"Solidarności".

W liczbach bezwzględnych wygląda to
mniej imponująco, bo cały gminny SP ZOZ
zatrudnia raptem 20 osób. Nie zmienia to
jednak faktu, że choć zakład mały, to pro-
blemy przed jakim stoją tam związkowcy są
znaczne. Nad nimi dyskutowano podczas
spotkania  związkowców z przewodniczącą
i wiceprzewodniczącą "Solidarności"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu.

- Podstawowy problem to oczywiście pie-
niądze, a raczej ich brak - mówi Małgorza-
ta Benc, wiceprzewodnicząca zawierciań-
skiej "S" Ochrony Zdrowia. - Dodatkowo
pogłębia go fakt, że samodzielne ZOZ ma-
jące poniżej 50 pracowników nie miały za-
gwarantowanych pieniędzy na podwyżki z
tzw. 313. Nie bez znaczenia jest malejąca

Górnictwo:

Nieobecny Poncyljusz

Energetyka:

Umowy muszą być

przestrzegane!

- Nigdy nie zgodzimy się

na łamanie umów społecznych

- mówi Eugeniusz Jaroszewski

liczba deklaracji pacjentów korzystających
z podstawowej opieki zdrowotnej.

To wynika z rosnącej konkurencji prywat-
nych gabinetów lekarskich i nie rosnącej (a
niewykluczone, że malejącej) liczby miesz-
kańców.

- Każdy problem można rozwiązać, ale
trzeba o nim mówić - podkreśla Małgorza-
ta Grabowska, przewodnicząca "S" Ochro-
ny Zdrowia w Zawierciu. - Niestety, dialog
często kuleje, przykładowo nie zaproszono
związkowców na ostatnie posiedzenie rady
społecznej ogrodzienieckiego SP ZOZ.

Głosu pracowników, czy szerzej strony
społecznej na tym forum nie powinno za-
braknąć. Są bowiem rzeczy ważniejsze od
cięcia kosztów, a do takich niewątpliwie
zalicza się zdrowie nas wszystkich.

(zaw)

Zawiercie:

Mała przychodnia,

duże problemy

KWK „Budryk”:

Zapowiadają strajk!
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Katowickie kino Światowid staje się po-
woli kinem... solidarnościowym. Dwa ty-
godnie temu Śląsko-Dąbrowska "S" zor-
ganizowała tam konferencję "Czy czło-
wiek pracy umarł?", połączoną z projek-
cją filmu "Śmierć człowieka pracy". W
najbliższych dniach kino ponownie zapra-
sza do siebie związkowców z "S" i wszyst-
kich zainteresowanych najnowszą histo-
rią Polski. Na ekrany katowickiego kina
wejdzie bowiem "Strajk" (reż. Volker
Schlöndorff). Film opowiada historię
działaczki "Solidarności", której pierwo-
wzorem jest postać Anny Walentyno-
wicz. Kobieta w sierpniu 1980 roku zo-
stała zwolniona z pracy w Stoczni Gdań-
skiej, co wkrótce doprowadziło tam do
strajku, a potem do powstania NSZZ "So-
lidarność".

Kino Światowid zaprasza wszystkich
związkowców do obejrzenia tego niezwy-
kłego filmu. Możliwe jest przygotowanie
pokazów dla grup zorganizowanych. Aby
umówić się na datę projekcji wystarczy za-

Sezon na karczmy piwne dobiega koń-
ca. Tuż przed zakończeniem karnawału
karczmę dla służb porządkowych zorga-
nizował Zarządu Regionu.

Ta tradycyjna już impreza po raz kolejny
odbyła się w Knurowie-Szczygłowicach.
Tamtejsza hala sportowa bez problemu zmie-
ściła  ponad  600 gości. Ale nie tylko liczeb-
nością karczma organizowana przez Śląsko-
Dąbrowską "S" różni się od innych. Jej go-
śćmi są przede wszystkim ci związkowcy,
którzy w minionym roku wspomagali akcje
protestacyjne organizowane przez Śląsko-
Dąbrowską "S" - uczestniczyli w pikietach
i manifestacjach, albo te protesty ochrania-
li. Do Szczygłowic przyjechali więc przede
wszystkim górnicy z większości śląskich
kopalń. Byli też związkowcy z Huty Kato-
wice oraz Koksowni Przyjaźń. - Dziękuję
Wam za to, że zawsze można na was liczyć
- mówił do nich szef Śląsko-Dąbrowskiej
"S" Piotr Duda.

Gośćmi karczmy byli m. in. zastępca

Blisko stu emerytów i rencistów demon-
strowało przed Śląskim Urzędem Woje-
wódzkim w Katowicach domagając się
waloryzacji świadczeń.

Akcję zorganizowali związkowcy z Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-
darność”. Chcieli w ten sposób zaprotesto-
wać przeciwko projektowi wypłaty jedno-
razowego dodatku, zamiast zapowiadanej

wcześniej waloryzacji świadczeń emerytal-
nych. Dodatek ten objąłby tylko część eme-
rytów. Nie zwiększyłby też wymiaru świad-
czenia, co będzie miało ujemny skutek przy
najbliższej waloryzacji.

- Nie chcemy tutaj żebrać, ani nic wymu-
szać. Przyszliśmy upomnieć się o to, co nam
się należy – mówił otwierając pikietę prze-
wodniczący Regionalnego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Czesław
Łęczek. - Na całym świeci emeryci dostają
uczciwą waloryzację, dlaczego my mamy
być traktowani inaczej? Mówi się, że na
waloryzację nie ma pieniędzy. Pieniądze
znajdują się natomiast na różne budowle, na
różne resorty – to wszystko z naszych pie-
niędzy!

Jak podkreślali emeryci podczas protestu,
zgodnie z obietnicami rządu waloryzacja
świadczeń miała odbywać się co roku. Sto-

sowna ustawa trafiła już nawet do uzgod-
nień międzyresortowych. Zgodnie z zaak-

ceptowanym przez stronę społeczną
projektem, tegoroczna waloryzacja mia-
ła odbywać się w marcu. Resort pracy pro-
ponował zwiększenie rent i emerytur o
wskaźnik inflacji oraz o co najmniej 20
proc. wskaźnika wzrostu płac. Emeryci i
renciści z „S” skłonni byli nawet zgodzić
się na zmniejszenie wliczanego do walo-
ryzacji wskaźnika wzrostu płac do jedy-
nie 5 proc. Tymczasem rząd zdecydował,
że w tym roku waloryzacji nie będzie.
Zamiast niej proponuje się jednorazowy
zasiłek dla emerytów w wysokości od 150
do 330 zł. I to nie dla wszystkich, ponie-
waż prawo do dodatkowego świadczenia
uzyskałoby tylko około 6,5 mln z 10 mln
wszystkich emerytów.

Emeryci i renciści są tymi planami
oburzeni. Uważają, że są traktowani in-
strumentalnie, a tryb konsultacji społecz-
nych z nimi został złamany. - Przepraco-
wałam 40 lat, w tym 25 lat w hutnictwie.
Emerytury dostaję 1020 zł na rękę. To
jest stawka głodowa. Z tego 600 idzie na
mieszkanie i media – opowiadała pod-
czas pikiety Bogumiła Krawczyk. -

Resztę dzielę z ołówkiem w ręku, zastana-
wiam się, czy kupić jedzenie, czy lekarstwo,
czy buty. Kiedyś namawiałam do głosowa-
nia na ten rząd. A teraz mam problemy w
wyjaśnieniem moim kolegom, dlaczego ten
rząd nas tak traktuje. Ktoś się śmieje, że
dostaniemy dzięki waloryzacji 30 zł pod-
wyżki. Tak, 30 zł – dzięki nim będę mogła
przeżyć 2 dni – mówiła Bogumiła Krawczyk.

Delegację protestujących przyjął wicewo-
jewoda śląski Artur Warzocha. Emeryci
wręczyli mu "List otwarty do Pana Jarosła-
wa Kaczyńskiego Prezesa Rady Mini-
strów", w którym domagają się przerwania
prac nad ustawą o jednorazowym dodatku i
uchwalenia ustawy o waloryzacji emerytur
i rent. - Dojrzałość społeczeństwa i państwa
objawia się też stosunkiem do grup szcze-
gólnych, także emerytów – mówił wicewo-
jewoda Artur Warzocha. – Ten rząd nie stra-

Ceremonia chrztu członka ZR

Sławomira Matuszewskiego

Emeryci czują się traktowani przez rząd instrumentalnie

dzwonić do kierownika kina p. Adama Pa-
zery - tel. 032 258 74 32.

Knurów-Szczygłowice:

Służby porządkowe zakończyły sezon

Głównego Inspektora Pracy Roman
Giedrojć oraz działacz "S' z lat 80.,
współtwórca "Solidarności Kalifor-
nia" Stanisław Czarnota. Na karcz-
mie nie zabrakło też członków Zarzą-
du Regionu. Kilku z nich uczestniczy-
ło w takiej imprezie po raz pierwszy,
zgodnie więc z tradycją musieli zo-
stać ochrzczeni. Taki zaszczyt spotkał
szefa Regionalnego Sekretariatu Na-
uki i Oświaty Lesława Ordona, jego
kolegę z oświaty Sławomira Matu-
szewskiego oraz Ireneusza Kwietnia
z TP S.A. Ochrzczony został też Ja-
cek Filus - do niedawna szef "S" w
Radiu Katowice, a teraz jego wicepre-
zes.

Sensację podczas karczmy wzbudziła
informacja, że Paweł Poncyljusz nie bę-
dzie się już zajmował polskim górnic-
twem. Jak było do przewidzenia, sala za-
reagowała entuzjazmem. Nieoficjalnie
wiadomo, że Paweł Poncyljusz pozostał

Piotr Duda podczas rozmowy

ze Skarbkiem

w resorcie gospodarki, ale został odsunięty
od kierowania sprawami górnictwa. Nie wia-
domo jeszcze, kto zajmie jego miejsce.

Wojciech Gumułka

Waloryzacja emerytur:

Dlaczego rząd nas tak traktuje?

 - Nie chcemy tutaj żebrać, ani nic

wymuszać. Przyszliśmy upomnieć się

o to, co nam się należy - mówili seniorzy

podczas pikiety

cił wrażliwości społecznej. Wypłata zasiłku
to próba spełnienia obietnic wyborczych.

Ale być może przyjęte rozwiązania nie są
właściwe – mówił wicewojewoda, który

obiecał przekazać list szefowi kancelarii pre-
miera i ministrowi pracy i polityki społecz-

nej. Zobowiązał też dy-
rektor Wydziału Polity-
ki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego
Bożenę Stępień do
przygotowania spostrze-
żeń i wniosków w tej
sprawie, które wojewo-
da także skieruje pod te
same adresy, co list eme-
rytów i rencistów.

Podobne protesty były
zorganizowane też w in-
nych miastach woje-
wódzkich. Emeryci za-
powiadają wkrótce ma-
nifestację ogólnopolską

w Warszawie, jeśli ich postulaty nie będą
spełnione.                        Wojciech Gumułka
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Niedawno  z rozmachem ruszyła
kampania edukacyjna dotycząca wła-
ściwego postępowania ze zużytymi
świetlówkami. Sprawa jest poważna,
gdyż lampy zawierające rtęć, nieodpo-
wiednio składowane po czasie, kiedy
kończy się ich przydatność, stanowią
poważne zagrożenie dla ludzkiego
zdrowia i życia.

Już od wielu lat, nie tylko w biurach i za-
kładach przemysłowych, ale także w miesz-
kaniach, chętnie korzystamy z energoosz-
czędnych źródeł światła, takich jak świe-
tlówki liniowe lub kompaktowe, lampy so-
dowe oraz metalohalogenkowe. Pozwalają
one kilkakrotnie zmniejszyć zużycie ener-
gii i są dużo trwalsze niż zwykłe żarówki.

Porównanie właściwości żarówek i świe-
tlówek przemawia z pewnością na korzyść
tych ostatnich. Żarówki emitują światło z
rozgrzanego do wysokiej temperatury żar-
nika zawartego wewnątrz szklanej bańki
lampy i z tego powodu jednocześnie oddają
do otoczenia ciepło. Nie zawierają szkodli-
wych dla zdrowia związków, ale są mało
efektywne. Tylko 7 do 9 proc. energii emi-
towane jest w postaci światła, reszta energii
wypromieniowana jest w postaci ciepła.
Świetlówki emitują światło w wyniku wy-
ładowania w parach rtęci. Dzięki temu, w
porównaniu do żarówek, są bardziej spraw-
ne pod względem energetycznym, gdyż
energię spożytkowują głównie na emitowa-
nie światła, a nie na wydzielanie ciepła. Za-
wierają jednak rtęć  i z tego względu po ich
zużyciu zaczynają się spore problemy. Rtęć
traktowana jest jako odpad niebezpieczny.

Co jednak należy robić, kiedy kończy się
przydatność lamp nafaszerowanych niebez-
piecznym pierwiastkiem? Niewielu Polaków
wie, że nie wolno ich wyrzucać do zwykłe-
go kosza. Ze względu na zawartą w nich rtęć,
która stwarza zagrożenie dla zdrowia i śro-
dowiska, świetlówki po zużyciu powinny
trafić do odpowiednich punktów zbierania.

Uruchomiona właśnie kampania eduka-
cyjna ma nas do tego przekonać.  Pomysło-
dawcą akcji jest, działająca na zasadach not
for profit, organizacja odzysku sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego ElektroEko.
Chce ona przyzwyczaić Polaków, by zużyte

świetlówki oddawali do sklepów, a instytu-
cje informuje o tym, że firma, która je wy-
produkowała, zapewnia też ich nieodpłatny
odbiór i recykling. Dlaczego jest to takie
ważne? Otóż rtęć zawarta w świetlówkach
stanowi pierwiastek szkodliwy dla zdrowia.
Z tego względu lampy z takim wsadem uzna-
wane są za "odpady niebezpieczne". Wpraw-
dzie świetlówka zawiera niewielką ilość rtęci
(ok. 5 mg), zamkniętej szczelnie w bańce
lampy, ale z chwilą, kiedy nastąpi jej uszko-
dzenie rtęć w formie oparów wydostaje się
z niej. Rtęć metaliczna, jak też i opary rtęci,
są wysoce niebezpieczne dla zdrowia ludzi
i zwierząt.

Rtęć z pękniętej świetlówki (a tym gro-
zi wrzucenie jej do zwykłego kosza) może
przeniknąć do środowiska powodując
jego skażenie. Stanie się bardzo niebez-
pieczna, kiedy wraz z wodą deszczową
trafi do zbiorników wodnych. Spożycie
wody zatrutej rtęcią powoduje zaburze-
nia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji
ruchu, żucia i połykania.

W przypadkach ekstremalnych może
przyczynić się do powstania kalectwa lub
doprowadzić do śmierci.

Tymczasem wszystkie świetlówki emitu-
ją światło w wyniku wyładowań w parach
rtęci. Są to lampy bardzo wydajne, bo zuży-
wają nawet do pięć razy mniej energii niż
zwykle żarówki, a świecą nawet do 10 razy
dłużej. Ze względu na swoją zawartość wy-
magają jednak specjalnego traktowania, gdy
się przepalą lub gdy postanowimy wymie-
nić je na nowe. Zużyte uznawane są przez
prawo za odpad niebezpieczny.

Gospodarowanie zużytym sprzętem
oświetleniowym reguluje kilka ustaw,
m.in.:

- ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiąz-
kach przedsiębiorców w zakresie go-
spodarowania odpadami,

- ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ten ostatni z wymienionych aktów praw-
nych określa, jakie rodzaje zużytych źródeł
światła objęte są zakazem wyrzucania.
Zgodnie z jego zapisami do odpowiednich
punktów zbierania powinny trafiać:
- oprawy oświetleniowe do lamp fluore-

scencyjnych, z wyjątkiem opraw oświe-
tleniowych stosowanych w gospodar-
stwach domowych;

- liniowe lampy fluorescencyjne, czyli po-
pularne świetlówki liniowe (długie rurki);

- kompaktowe lampy fluorescencyjne, czy-
li popularne żarówki (świetlówki) ener-
gooszczędne;

- wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym
ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy
metalohalogenkowe, czyli lampy używa-
ne często w dużych halach fabrycznych,
oświetleniu osiedli, centrów miast, obiek-
tów sportowych;

- niskoprężne lampy sodowe wykorzysty-
wane w oświetleniu drogowym, węzłów
kolejowych, portów lotniczych;

- pozostałe urządzenia oświetleniowe słu-
żące do celów rozpraszania i kontroli
światła.

Do kwietnia ub.r. klienci instytucjonalni
(np. szkoły, fabryki, zakłady pracy), prze-
kazując zużyte świetlówki do odpowiednie-
go punktu, czyli np. do lokalnego zakładu
usług komunalnych lub zakładu przetwarza-
nia, musieli odbiorcy dodatkowo płacić za
odbiór przepalonych lamp. Obecnie jednak
wraz z pojawieniem się na fakturze wyod-
rębnionego KGO (kosztu gospodarowania
odpadem), który jest doliczany do ceny każ-
dej świetlówki, klienci ci zyskali prawo do

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

Wszyscy wiemy, że rozwój przemysłu
ciężkiego na Śląsku doprowadził do de-
gradacji środowiska naturalnego w regio-
nie. Okazało się jednak, że likwidacja za-
kładów wydobywczych też może przyczy-
niać się do powstawania poważnych eko-
logicznych problemów.

Przykładem są Siemianowice Śląskie. Od
kiedy z map administracyjnych zniknęły
czynne kopalnie, w mieście dał się wyraź-
nie odczuć niedobór wody w stawach po-
wierzchniowych. Niektórym z nim groziło,
że w krótkim czasie zamienią się w doły
pokryte piaskiem. Władze miejskie posta-
nowiły temu przeciwdziałać. Postanowiono
m.in. uratować staw Rzęsa.

Staw powstał w miejscu, gdzie częścio-

wo prowadzono eksploatację odkrywkową
piasku, którego używano jako materiału
podsadzkowego do zasypywania niepotrzeb-
nych zrobów kopalnianych. Kiedy zapasy
piasku wyczerpały się, do zbiornika skiero-
wano wodę przemysłową z szybu "Bańgów",
podlegającego Kopalni Węgla Kamiennego
"Siemianowice". Woda  nie wykazywała
zbytniego zasolenia ani zasiarczenia, zasi-
lała więc Rzęsę przez długi czas.

W 2000 r. zdecydowano jednak, że wody
z szybu kopalni wystarczy zrzucać do Bry-
nicy. Zdecydowano wtedy o likwidacji ru-
rociągu prowadzącego wody do Rzęsy.
Optymistycznie sądzono, że do właściwego
funkcjonowania stawu wystarczą  wody ze
źródeł naturalnych. Niestety, odkąd zabra-

kło zasilania kopalnianego,  poziom lustra
w Rzęsie dramatycznie się obniżał. Powód
był prosty: parowanie było zbyt intensywne
w stosunku do przybytku wody ze źródeł
naturalnych.

 Przez ostatnie trzy lata misa stawu znaj-
dowała się w stanie niemal całkowitego
wysuszenia. To było bodźcem stymulującym
do podjęcia określonych działań. Zarówno
mieszkańcy, jak również władze miasta po-
stanowili ratować malowniczy staw, zajmu-
jący 1,7 ha powierzchni.

Przy pomocy specjalistów opracowano
plan ratunkowy dla Rzęsy. Zdecydowano się
uszczelnić dno stawu, wykorzystując do tego
ił i gliny. Staw napełniono za pomocą wód
triasowych, pozyskiwanych z pobliskiej

W Siemianowicach przybędzie terenów rekreacyjnych

Ozdobią miasto

oddawania zużytych świetlówek bez dodat-
kowej opłaty. Do dzisiaj nie wszystkie fir-
my o tym wiedzą. Ma im to uzmysłowić pro-
wadzana właśnie kampania edukacyjna.

Przedstawiciele ElektroEko, mają nadzie-
ję, że uda im się uświadomić Polakom ko-
nieczność przekazywania zużytych lamp
zawierających rtęć do punktów zbierania,
czyli sklepów, hurtowni i punktów stworzo-
nych przez gminy i lokalne przedsiębiorstwa
usług komunalnych.

Zanim jednak u mieszkańców naszego
kraju utrwali się  nawyk właściwego postę-
powania z lampami zawierającymi toksycz-
ną rtęć, trzeba ich wyposażyć w podstawo-
we wiadomości. Dlatego w przygotowanych
materiałach autorzy kampanii informują, że
zużyte świetlówki można oddać w każdym
sklepie czy hurtowni, która je sprzedaje, pod
warunkiem, że kupujemy nową, podobną
lampę. Każdą ilość zużytych świetlówek
można oddać w lokalnych punktach zbiera-
nia zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Ich adresy można znaleźć w
internecie, na stronie: www.elektroeko.pl.

Jeżeli nie kupujemy nowych świetlówek
lub oddajemy więcej zużytych lamp niż ku-
pujemy nowych, sklep nie ma obowiązku
przyjmowania "nadmiaru", ale wiele punk-
tów sprzedaży jednak je przyjmuje. Warto
więc wcześniej sprawdzić,  jaka praktyka
obowiązuje w danym sklepie.

W prowadzonej akcji wykorzystano sieć
billboardów w całej Polsce, ogłoszenia pra-
sowe w prasie codziennej i biznesowej, jak
również przygotowano odpowiednie mate-
riały prasowe dla mediów. Planuje się także
dotrzeć bezpośrednio do sklepów i hurtow-
ni oraz do instytucji z ulotką edukacyjną.
Konsumenci o szczegółach akcji mogą do-
wiedzieć się też ze strony internetowej:
www.elektroeko.pl

Oprac. Elżbieta Budzyńska

studni głębinowej. Postanowiono uruchomić
tam lodowisko pod chmurką.

Pod koniec ubiegłego roku ukończono
roboty adaptacyjne. Staw został podzielony
wałem na dwie części. Jedna z nich ma słu-
żyć rybakom, druga - miłośnikom łyżew. I
chociaż tegoroczna zima nie sprzyjała upra-
wianiu sportów zimowych można mieć na-
dzieję, że okolice Rzęsy chętnie będą od-
wiedzane przez mieszkańców Siemianowic
również wiosną i latem. Władze miasta za-
pewniają, że wkrótce wokół zbiornika wod-
nego zostaną rozstawione ławki dla space-
rowiczów i kosze na odpady komunalne.
Zakończą się też prace upiększające otocze-
nie tego niezwykłego stawu.

Chrońmy się

przed trucizną!
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Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Medy-
cyny Pracy w Łodzi realizowały zadanie zaty-
tułowane "Redefinicja odpowiedzialności mi-
nistra zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracu-
jącymi w Polsce".

Przedstawiając efekty tego zadania na posie-
dzeniu Rady Ochrony Pracy w październiku
2006 r. dr Jerzy Kopias z IMP wskazał na po-
trzebę wyciągnięcia wniosków z dotychczaso-
wej działalności służby medycyny pracy (smp).

Najczęściej spotykane słabości, to m.in.:
- brak więzi lekarza smp z zakładem,
- niedostateczne zainteresowanie diagnozowa-

niem zagrożeń zawodowych na stanowi-
skach pracy i oceną stanu zdrowia pracow-
ników.

Dr Ewa Wągrowska z IMP zwróciła uwagę
na rolę wewnętrznej i zewnętrznej kontroli smp
oraz postępowanie według wzorów dobrej prak-
tyki. Dobra jednostka smp powinna prowadzić
szeroką akcję promocyjną swojej działalności,
zachęcać do korzystania z jej ofert, co dodatko-
wo podnosi rangę zdrowia pracujących i wska-
zuje na realność jego prawidłowej ochrony.

W realizowanym projekcie założono osią-
gnięcie trzech celów:
1. polepszenie opieki zdrowotnej, zwłaszcza w

zakresie profilaktycznych badań lekarskich
pracowników,

2. zaproponowanie skuteczniejszej kontroli jed-
nostek smp,

3. opracowanie procedur i standardów postę-
powania przy realizacji profilaktycznych
badań lekarskich.

Ze względu na społeczne znaczenie proble-
mu wysłuchano opinii związków zawodowych,
organizacji pracodawców oraz personelu służ-
by medycyny pracy.

Proponowany zakres nowelizacji w ustawie
o smp jest szeroki i dotyczy istotnych kwestii.

Precyzyjniej została sformułowana misja
smp: "W celu ochrony zdrowia pracujących

przed wpływem niekorzystnych warunków,
związanych ze środowiskiem pracy i sposobem
jej wykonywania, a także w celu dokonywania
kontroli zdrowia pracujących oraz sprawowa-
nia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-
cującymi, tworzy się służbę medycyny pracy".

Określono, co znaczy kontrola zdrowia pra-
cujących. Są to procedury i badania, których
celem jest ocena stanu zdrowia, wykrycie i zi-
dentyfikowanie stanów odbiegających od nor-
my oraz ich związku przyczynowego z warun-
kami pracy. W ramach kontroli zdrowia pracu-
jący otrzymują poradę i zalecenia o sposobach
zapobiegania niekorzystnym zmianom w sta-
nie zdrowia.

Proponowana nowelizacja wskazuje - we
współdziałaniu z pracodawcami - zadania smp:
ograniczanie  szkodliwego wpływu pracy na
zdrowie dzięki rozpoznaniu i ocenie czynników
występujących w środowisku pracy oraz spo-
sobów wykonywania pracy, mogących wpły-
wać ujemnie na zdrowie, a także dzięki rozpo-
znawaniu i ocenie ryzyka zawodowego z infor-
mowaniem pracodawców i pracowników o
możliwości wystąpienia niekorzystnych skut-
ków zdrowotnych, będących następstwem
stwierdzonych  zagrożeń.

Szczególnie korzystną regulacją może być
zaproponowany w projekcie nowelizacji usta-
wy o smp zapis, że pracodawca zawiera umo-
wę z podstawową jednostką smp na okres nie
krótszy niż 3 lata. Dotychczas większość umów
miała charakter ustny ze wszystkimi negatyw-
nymi konsekwencjami, jakie z takiego porozu-
mienia wynikały. Miedzy innymi utrudniona
była kontrola wywiązywania się przez jednost-
kę smp z ustawowych zadań.

Wydłużenie minimalnego czasu trwania
umów pozwoli lekarzowi:
- lepiej rozpoznać stan zdrowia pracowników,
- ocenić, czy pracodawca należycie wywią-

zuje się z przypisanych mu obowiązków w
zakresie ochrony zdrowia.

Przewiduje się zaostrzenie sankcji wobec tych
jednostek smp, które niedbale i źle wykonują
swoje zadania z zakresu profilaktycznej opieki

Art.55 Kodeksu pracy reguluje zasady roz-
wiązania stosunku pracy w trybie natychmia-
stowym przez pracownika.

Z prawa tego pracownik może skorzystać z
powodu dwóch przyczyn. Po pierwsze: pracow-
nik może rozwiązać umowę bez wypowiedze-
nia, gdy pracodawca, mimo orzeczenia lekar-
skiego stwierdzającego, iż wykonywana praca
ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika,
nie przeniósł go w terminie wskazanym w orze-
czeniu lekarskim do innej pracy. Pracownik
może ponadto rozwiązać umowę bez wypowie-
dzenia wtedy, gdy pracodawca w sposób zawi-
niony lub wskutek rażącego niedbalstwa dopu-
ścił się wobec niego ciężkiego naruszenia pod-
stawowych obowiązków.

Pierwsza z przewidzianych możliwości ist-
niała w Kodeksie pracy od początku wejścia
jego w życie. Tryb wydawania i przechowy-
wania orzeczeń o konieczności przeniesienia
pracownika do innej pracy ustala rozporządze-
nie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania ba-
dań lekarskich pracowników, zakresu profilak-

tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do ce-
lów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). W myśl przepi-
sów tego rozporządzenia orzeczenie lekarza
może zostać zarówno przez pracownika, jak i
przez pracodawcę zakwestionowane przed wo-
jewódzkim ośrodkiem medycyny pracy, a jeże-
li kwestionowane zaświadczenie wydane zosta-
ło przez lekarza zatrudnionego w wojewódz-
kim ośrodku medycyny pracy - przed jednost-
ką badawczo rozwojową w zakresie medycyny
pracy, za pośrednictwem lekarza, który wydał
zaświadczenie (orzeczenie). Termin do złoże-
nia takiego wniosku wynosi 7 dni od dnia wy-
dania zaświadczenia. Ponowne badanie pracow-
nika powinno nastąpić w terminie 14 dni od zło-
żenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orze-
czenie lekarskie jest ostateczne, ale jednocze-
śnie daje tylko podstawę do wydania stosow-
nego zaświadczenia przez lekarza.

Art. 55 §1 KP nie określa przez kogo ma być
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szko-
dliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie
pracownika. Wydaje się, że w związku z wej-

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu
- Biuro Terenowe w Sosnowcu

Prawnik RadziRozwiązanie umowy przez

pracownika bez zachowania

okresu wypowiedzenia

ściem w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy, której art. 6 określa właściwość tej służby
do realizowania powierzonych jej zadań, do niej
będzie należało określenie, czy dana praca jest
szkodliwa dla pracownika oraz to, czy i od kiedy
ma być w związku z tym przeniesiony do innej
pracy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. b służba medy-
cyny pracy jest właściwa do realizowania zadań
z zakresu orzecznictwa lekarskiego dla celów
przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach
wydanych na jego podstawie. Powierzenie wy-
dawania orzeczeń lekarskich służbie medycyny
pracy dla celów przewidzianych w kodeksie pra-
cy nie oznacza, iż moc wiążącą dla pracodawcy
będą miały tylko orzeczenia tej służby. Tego ro-
dzaju zwężającej interpretacji nie da się wypro-
wadzić ani z treści art. 55 § 1, ani z treści ustawy
o służbie medycyny pracy.

Obowiązek pracodawcy przeniesienia pra-
cownika do innej pracy jest uzależniony od tego,
aby w orzeczeniu lekarskim było zawarte nie
tylko stwierdzenie, iż wykonywana praca szko-
dzi zdrowiu pracownika, ale również, aby wska-
zywało ono termin, w jakim przeniesienie ma
nastąpić. Dopiero niewykonanie tak sformuło-

wanego orzecze-
nia uzasadnia roz-
wiązanie przez
pracownika umo-
wy bez wypowiedzenia.

"Inna" praca musi być odpowiednia ze wzglę-
du na stan zdrowia pracownika i posiadane przez
niego kwalifikacje.

Druga podstawa rozwiązania przez pracow-
nika stosunku pracy w trybie natychmiastowym
jest nowa i obowiązuje od momentu wejścia w
życie ustawy nowelizującej kodeks pracy tj. od
2 czerwca 1996 r.

Naruszenie obowiązków pracodawcy może
stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania
umowy o pracę tylko wówczas, gdy przedmio-
tem naruszenia był obowiązek mający charakter
podstawowy, a ponadto, jeżeli naruszenie było
ciężkie. Obowiązki pracodawcy wobec pracow-
nika zostały szczegółowo wymienione w prze-
pisach Kodeksu pracy. Zaliczają się do nich m.
in.: obowiązek poszanowania godności i innych
dóbr osobistych pracownika, obowiązek równe-
go traktowania pracowników, obowiązek zapew-
nienia pracownikom bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy, obowiązek ułatwiania
pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, obowiązek wypłacania pracownikowi wy-
nagrodzenia za pracę, obowiązek należytego or-
ganizowania pracy, zaznajamiania pracowników
z zakresem ich obowiązków, itd. Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, czy naruszenie któregokol-
wiek z ww. obowiązków pracodawcy powodo-
wałoby automatycznie uprawnienie pracownika
do natychmiastowego rozwiązania umowy o pra-
cę. Ustawodawca nie precyzuje bowiem, na czym
polega ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracodawcy, dlatego też rozstrzygnię-
cie tej kwestii zależy od okoliczności każdego
indywidualnego przypadku. Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że zgodnie z orzecznictwem
Sądu Najwyższego, okolicznością przesadzają-
cą o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia ze względu na ciężkie narusze-
nie podstawowych obowiązków wobec pracow-
nika jest świadome działanie lub rażące niedbal-
stwo pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99; OSNA-
PiUS 2001 r. nr 16 poz. 516). Przykładem takie-
go świadomego działania, stanowiącego ciężkie
naruszenie podstawowego obowiązku pracodaw-
cy, jest niewypłacenie pracownikowi w terminie
całości wynagrodzenia.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wy-
powiedzenia pracownik powinien złożyć na pi-
śmie i podać w nim przyczynę swojej decyzji.
Decyzję taką pracownik musi podjąć w nieprze-
kraczalnym terminie jednego miesiąca od po-
wzięcia wiadomości o zachowaniu pracodaw-
cy stanowiącym przyczynę rozwiązania umo-
wy. Rozwiązanie umowy w tym trybie przez
pracownika wywołuje takie skutki prawne, jak
wypowiedzenie umowy przez pracodawcę z za-
chowaniem ustawowego terminu. Rozwiązanie
umowy następuje ze skutkiem natychmiasto-
wym, a pracownikowi przysługuje odszkodo-
wanie w wysokości wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia, a jeżeli umowa była zawarta
na czas określony lub na czas wykonania okre-
ślonej pracy - za dwa tygodnie.

Odmowa wypłacenia odszkodowania uzasad-
nia wystąpienie przez pracownika z roszczeniem
do sądu pracy. Jeżeli pracownik rozwiąże umo-
wę w tym trybie niezgodnie z prawem, gdyż
bezpodstawnie przypisał pracodawcy ciężkie
naruszenie podstawowych obowiązków, umo-
wa mimo to ulegnie rozwiązaniu we wskaza-
nym przez pracownika terminie, a pracodawcy
przysługuje ewentualnie odszkodowanie, ale
tylko wtedy, gdy wskutek nieuzasadnionego
rozwiązania poniósł szkodę - tylko w granicach
określonych w art. 612 KP.

Będzie wyższa jakość służby

medycyny pracy

zdrowotnej nad pracującymi. Byłyby to sank-
cje analogiczne do określonych w ustawie o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty. Zaniedbują-
cy swoje obowiązki lekarz smp byłby zobowią-
zany do odbycia dodatkowego przeszkolenia na
swój koszt, a gdyby się z tego nie wywiązał,
mógłby utracić uprawnienia do świadczenia
określonego rodzaju usług.

Nowym elementem w rozporządzeniu mini-
stra zdrowia jest wskazanie konieczności wi-
zytowania stanowisk pracy przez lekarzy prze-
prowadzających profilaktyczne badania lekar-
skie pracowników. W toku konsultacji  zwra-
cali na to uwagę. szczególnie reprezentanci
związków zawodowych.

Dotychczas wizytowanie stanowisk pracy
było jedynie zalecane, Nowa regulacja ma przy-
czynić się do pracy oceny zagrożeń, ma służyć
budowaniu więzi miedzy lekarzem i pracowni-
kiem - podopiecznym.

Rozporządzenie skoryguje procedurę skiero-
wań na badania profilaktyczne. Skierowania -
według jednolitego wzoru - będą wydawane
przez pracodawców w dwóch egzemplarzach,
z których jeden pozostanie w aktach osobowych
pracownika, co umożliwi instytucjom kontrol-
nym, np. inspekcji pracy, ocenę rzetelności wy-
konywania tego obowiązku. Dotychczas jedy-
ny egzemplarz skierowania znajduje się w do-
kumentacji lekarskiej, tj. poza zakładem pracy.

Zaproponowano poszerzenie zakresu profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownika-
mi, jeżeli uzasadniają to warunki pracy. Pracow-
nik zyska prawo zgłaszania się na badanie wcze-
śniej niż przewiduje to termin określony pod-
czas poprzednich badań lekarskich, w sytuacji
gdy doświadczane dolegliwości  lub inne symp-
tomy są związane z warunkami pracy i unie-
możliwiają jej bezpieczne kontynuowanie.

Formą pogłębienia profilaktyki zdrowotnej
ma być też szkolenie pracowników w zakresie
ochrony przed zagrożeniami. Nie wystarczy
tylko o nich poinformować, trzeba jeszcze po-
siadać wiedzę, jak sobie z tym radzić i chronić
zdrowie.
(HC na postawie Przyjaciela przy pracy 1/07)



8 Nr 8  (593) • 20 lutego 2007 r.

TYGODNIK ŒL¥SKO-D¥BROWSKI
Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”
Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny.
Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak
Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak
Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy
Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032-253-72-54
Numer zamkniêto: 19 lutego 2007 r.
e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl

ISSN 1732-3940

www.solidarnosc-kat.pl

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

Dowcipy retro
W czasie "radosnej dekady"
Towarzysz Pierwszy odwiedzi³ pewien
zak³ad produkcyjny, po czym odby³ siê
"spontaniczny" wiec z za³og¹.
- I jak wam siê ¿yje? - za¿artowa³
Towarzysz Pierwszy.
- Dobrze, dobrze ... - za¿artowali
robotnicy.

***
Po œmierci tow. Bre¿niewa kr¹¿y³ po
Polsce taki oto dowcip:
S³ysza³eœ? W Zwi¹zku Sowieckim dosz³o
do prawdziwej próby si³.
- ???
- Kandydat na I sekretarza musia³
o w³asnych si³ach przejœæ 20 metrów.

Samo ¿ycie
Przychodzi baba do lekarza... A lekarz
w Irlandii!

Ze sportu
W œrodê po meczu Realu Madryt David
Beckham nieopatrznie podpisa³ kontrakt
z "Odr¹" Wodzis³aw.

Nowy s³ownik
jêzyka polskiego
Polityk - nie orze, nie sieje, a w twarz
nam siê œmieje.
Szeszele - bezpieczny azyl dla
zbankrutowanych rekinów.
Smutas - radosny inaczej.
Kombinator - polski robotnik. Kombinuje
jak wy¿yæ od wyp³aty do wyp³aty.
Esbek - rzetelny urzêdnik pañstwowy
przeœladowany za przekonania.
Kanapa - modny mebel partyjny
Kierownik - jeszcze nie dyrektor, a ju¿
œwinia.                                             PK

Aż 12 zespołów wzięło udział w chary-
tatywnym turnieju piłkarskim zorganizo-
wanym przez komisję "Solidarności" w
kopalni Halemba.

Cel zawodów był jasny - zbiórka pienię-
dzy dla rodzin ofiar ubiegłorocznej katastro-
fy. I to się znakomicie udało - dzięki starto-
wi kilkunastu zespołów i dobrowolnych
wpłat rodziny ofiar dostaną kolejną pomoc.
- W listopadzie, w pierwszą rocznicę kata-
strofy, zorganizujemy następny turniej - za-
powiada Józef Kowalczyk, przewodniczący
zakładowej "Solidarności", pomysłodawca
turnieju

Z kronikarskiego obowiązku podajemy
wyniki zawodów, chociaż przecież nie one
były najważniejsze. W poszczególnych gru-
pach zwyciężyły zespoły Opla (gr. A), KWK
Bielszowice (gr. B), KWK Borynia i ZG
Piekary (gr. C). W półfinałach Borynia po-
konała Opla 2:0 a Piekary wygrały z Biel-
szowicami 2:1.

W finale zespół Boryni zremisował z Pie-
karami 2:2. Potrzebne były rzuty karne, w
których lepsi byli piłkarze z Piekar, wygry-
wając 5:4.

wg

W siedzibie
Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" odbyło
się spotkanie be-
neficjentów za-
kwalifikowanych
do szkolenia za-
wodowego w ra-
mach programu
"1 szychta". 50
przyszłych rze-
mieślników przez
najbliższe miesią-
ce przygotowy-
wać się będzie do
zawodu cukierni-
ka, piekarza, rzeź-
nika lub fryzjera i sprzedawcy. Przed nimi
nie tylko teoretyczne szkolenie, ale przede
wszystkim mnóstwo zajęć praktycznych.

Ruda Śląska:

Zagrali dla ofiar Halemby

Śląsko-Dąbrowska "S" jest jednym z part-
nerów tego programu.


