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W numerze: Z okazji Dnia Kobiet

¿yczymy Drogim Paniom

wiele szczêœcia, mi³oœci,

radoœci i uœmiechu

nieschodz¹cego z twarzy.

Oby spe³ni³y siê

Wasze wszystkie marzenia,

a ka¿dy kolejny dzieñ

by³ Dniem Kobiet!

Redakcja Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego
(brzydsza czêœæ)

Ok. 300 związkowców przez dwie godziny blokowało ruch pociągów

na katowickim dworcu głównym. Kolejarze domagali się podwyżki

wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prawie jak
w średniowieczu
Pracodawca natychmiast przystąpił do
kontrataku i wymówił umowy o pracę kil-
ku związkowcom. W ten sposób chciał
usunąć przywódców związku, liczył że
reszta załogi sama zrezygnuje ze związko-
wych ambicji. Później zarząd konsekwent-
nie odmawiał rozmów z "Solidarnością" w
sprawie przywrócenia bezprawnie zwol-
nionych do pracy. Związkowcy postano-
wili więc zawiadomić o sprawie Państwo-
wą Inspekcję Pracy i Zarząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" oraz Sekcję Krajo-
wą Górnictwa Węgla Kamiennego.

Czytaj na stronie 4

Radni zdecydowali
o prywatyzacji
Radni Katowic - wbrew woli mieszkańców
osiedla Tysiąclecie - zdecydowali o pry-
watyzacji przychodni nr 5. Likwidacja pla-
cówki rozpocznie się w marcu i potrwa 3
miesiące.
26 lutego obradom samorządowców towa-
rzyszyły ogromne emocje. Na galerii UM
zgromadzili się mieszkańcy dzielnicy, pra-
cownicy placówki i związkowcy. Mimo pi-
kiety obrońców przychodni uchwała o re-
organizacji została przegłosowana.

Czytaj na stronie 5
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

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

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

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

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

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

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

nych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku.

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

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

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl, udostępnił
do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej -
załączniki do CIT-8.

Główna Księgowa Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

BT Zabrze
23 lutego odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli wszystkich związków zawodowych funk-
cjonujących w grupie kapitałowej Zabrzańskich
Zakładów Mechanicznych, w skład  której
wchodzą: ZZM, Wamag - Wałbrzych, Kopex-
Famago - Zgorzelec, PBSz - Bytom, Bremasz -
Dąbrowa Górnicza i Tagor - Tarnowskie Góry.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali
kierownik BT w Zabrzu Lech Moćko oraz dy-
rektorzy grupy kapitałowej ZZM.

Dyrektor inwestycyjny Krzysztof Jędrze-
jewski zapoznał zebranych z planowanymi in-
westycjami i z nakładami finansowymi, które
w poszczególnych zakładach sięgają 20-30 mln
zł. Planowane inwestycje są głównym kierun-
kiem zwiększenia eksportu ze względu na kur-
czenie się rynku krajowego. Przedstawiono rów-
nież informacje na temat polityki płacowej w
całej grupie kapitałowej ze wskazaniem, że za-
kładany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń  bę-
dzie zgodny z ustaleniami Komisji Trójstron-
nej. Przedstawiciele pracodawcy poinformowa-
li, że możliwy będzie wzrost płac na stanowi-
skach deficytowych.

W drugiej części spotkania uczestniczyli
wyłącznie związkowcy, którzy omawiali m.in.
kwestie socjalne, prezentując regulaminy obo-
wiązujące w poszczególnych zakładach. Dys-
kutowano też o zasadach wynagradzania w po-
szczególnych firmach.. Uczestnicy spotkania
byli zgodni, że należały opracować wspólne
zasady wynagradzania z dostosowaniem ich do
potrzeb zakładów.

***
W dniach 27-28 lutego w grupie kapitałowej

"Powen" Zabrze odbyły się wybory delegatów
w 2 okręgach wyborczych, zgodnie z zawar-
tym porozumieniem o połączeniu 3 organizacji
związkowych w celu dostosowania struktury
organizacji Związku  do struktury zakładu. Fa-
chową pomocą w przeprowadzeniu wyborów
służyli związkowcy z zabrzańskiego BT.

***
27 lutego w siedzibie BT odbyło się spotka-

nie przedstawicieli KZ NSZZ "S" Pracowni-
ków Lidla w Zabrzu z przewodniczącym Kra-
jowego Sekretariatu  Handlu NSZZ "S" Al-
fredem Bujarą oraz inspektorami  Państwo-
wej Inspekcji Pracy w Katowicach, którzy
chcieli poszerzyć wiedzę o metodach  pracy w
placówkach handlowych. Związkowcy wska-
zali na problemy znacznego obciążenia pracą,
również w nadgodzinach, zatrudniania pra-
cowników na niepełny wymiar czasu pracy i
przedłużania pozostałego czasu pracy do peł-
nego wymiaru, bez jakiegokolwiek dodatku za
wykonaną pracę.

BT Jastrzębie Zdrój
19 lutego jastrzębskim BT odbyło się

szkolenie ekonomiczne w zakresie rozliczeń
podatkowych organizacji związkowych z
urzędami skarbowymi. Zajęcia prowadziła
Halina Murzyn, specjalista z Biura Ekono-
miczno-Prawnego ZR. W szkoleniu uczest-
niczyło 15. przedstawicieli komisji zakłado-
wych z obszaru działania Biura.

***
26 lutego Międzyzakładowa Organizacja

Związkowa NSZZ "S" Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu pod-
jęła uchwałę zobowiązującą jej prezydium do
niepodpisywania zaproponowanego przez pra-
codawcę nowego regulaminu wynagradzania.

- Dyrektor zażądał zaakceptowania przed-
stawionej przez siebie wersji, bez możliwości
negocjacji. Przy opracowywaniu regulaminu
wynagradzania zignorował wspólne stanowi-
sko 6. związków funkcjonujących w szpitalu.
Proponowane przez niego rozwiązania są dla
nas nie do przyjęcia - mówi kierownik Jastrzęb-
skiego BT Danuta Jemioło.

***

28 lutego odbyło się Walne Zebranie Dele-
gatów MOZ NSZZ "S" Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu, w
trakcie którego przeprowadzono wybory uzu-
pełniające do władz komisji. Konieczność
przeprowadzenia wyborów uwarunkowana
była przystąpieniem do MOZ dwóch komisji
zakładowych. Obecnie prezydium Komisji
tworzy 13 osób.

***
1 marca w Gliwicach związkowcy z ja-

strzębskiego BT spotkali się z członkami
zakładowej "S" Opel Polska w celu wymia-
ny doświadczeń na temat wdrażania związ-
kowego programu "Grosik".

BT Zawiercie
Przygotowany przez dyrekcję projekt regu-

laminu wynagradzania pracowników Przę-
dzalni Zawiercie trafił już do przedstawicieli
związków zawodowych działających w tej
spółce. To wynik wypowiedzenia przez pra-
codawcę zakładowego układu zbiorowego
pracy, który do końca stycznia normował za-
sady wynagradzania. Rozmowy nad projek-
tem regulaminu mają rozpocząć się 15 marca.

- Do tego czasu zostanie opracowane jed-
nolite stanowisko związkowe - mówi Robert
Miszczyk, prawnik z Biura Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" w Zawierciu. - Obecnie
komisja zakładowa "Solidarności" analizuje
otrzymany projekt i porównuje go z wcześniej
obowiązującymi regulacjami układu zbioro-
wego.

Cały dokument, razem z załącznikami, li-
czy 24 strony. Na razie trudno jest określić ile
zapisów będzie budzić wątpliwości lub sprze-
ciw strony pracowniczej. Jedno jest pewne,
"Solidarność" Przędzalni Zawiercie twardo
będzie walczyć, by zapisy regulaminu nie były
mniej korzystne od "układowych".

***
Pomimo trzech spotkań nie udało się osią-

gnąć porozumienia między związkami zawo-
dowymi i dyrekcją Odlewni Żeliwa w Zawier-
ciu pozwalającego na zakończenie sporu zbio-
rowego. Rokowania doprowadziły jedynie do
podpisania protokołu rozbieżności. Dalsze roz-
mowy toczyć się będą z udziałem mediatora.

"Solidarność" razem z pozostałymi związka-
mi zawodowymi domagała się wypłacenia pra-
cownikom wydziału odlewni 430 zł premii za
styczeń oraz stworzenia na tym wydziale wa-
runków umożliwiających wykonanie zadań pre-
miowych. Niezależne od pracowników przesto-
je sprawiają, że w całej spółce tylko na tym
wydziale od miesięcy załoga nie otrzymuje pre-
mii. Aby usprawnić pracę przekraczającego
budżet wydziału zarząd Odlewni Żeliwa zmie-
nił od 1 marca jego kierownika, powierzając tę
rolę doświadczonemu menadżerowi oraz zapro-
ponował powołanie zespołu, którego zadaniem
byłoby określenie nowych zasad premiowania.

Dyrekcja nie zgadza się natomiast na wypła-
tę dodatkowych pieniędzy, zwracając uwagę,
że spółka znajduje się w trudnej sytuacji eko-
nomicznej, a wejście Polski do UE spowodo-
wało konieczność podjęcia inwestycji niezbęd-
nych do uzyskania zintegrowanego pozwole-
nia na korzystanie ze środowiska. Kosztować
one będą ponad 10 mln zł, a sfinansowane mają
zostać m.in. z bankowych kredytów pomosto-
wych oraz unijnych dotacji.

- Strona związkowa rozumie skomplikowa-
ną sytuację odlewni, ale licząc pieniądze nigdy
nie wolno zapominać o człowieku - mówi Mał-
gorzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biu-
ra Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidar-
ności". - Bez pracowników nie będzie funkcjo-
nować żadna firma.

Dlatego tak ważna jest stworzenie realnych,
możliwych do realizacji, zasad premiowania.
Inaczej premia na wydziale odlewni pozosta-
nie fikcją nie będącą żadną motywacją.   (zaw)

Nie będzie wypłaty jednorazowej emery-
tury. Związki zawodowe poparły propozy-
cję pracodawców.

Po spotkaniu zespołu ds. ubezpieczeń spo-
łecznych komisji trójstronnej jesteśmy o krok
bliżej do poznania, jak będą wyglądały nasze
emerytury z Otwartych Funduszy Emerytal-
nych (OFE). Związki zawodowe zaakcepto-
wały propozycję pracodawców. Przedstawi-
ciel rządu nie zajął stanowiska. - Porozumie-
nie to duży sukces i bardzo się z niego cie-
szymy - mówi Zygmunt Kostkiewicz, jeden
z autorów projektu pracodawców.

Emerytura byłaby dożywotnia, co ozna-
cza, że nie będzie możliwości jednorazowe-
go podjęcia kapitału. Wypłacaniem jej zaj-
mowałyby się firmy ubezpieczeniowe, a
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zająłby
się tylko techniczną stroną przekazywania
pieniędzy. Po przejściu na emeryturę kapi-
tał zgromadzony w OFE nie będzie mógł być
dziedziczony. Jeśli szybko emeryt umrze,
reszta pieniędzy przepadnie. Autorzy pro-
jektu zapewniają, że inaczej być nie może.

- Przejście na emeryturę to zakup ubez-
pieczenia. Jeśli wydamy pieniądze, to ich nie
mamy, więc nie ma co dziedziczyć - mówi
prof. Marek Góra.

Jest i dobra strona: jeśli ktoś pożyje dłu-
żej niż założy ubezpieczyciel, to nawet gdy-
by jego kapitał się wyczerpał, będzie dosta-
wał świadczenie.

Nasz tekst wywołał w internecie burzli-
wą dyskusję. Okazuje, się, że Polacy zupeł-
nie inaczej wyobrażają sobie emeryturę z
OFE. - Podstawą mojej decyzji uczestnic-
twa w II filarze była możliwość dziedzicze-
nia. Jeżeli przyjdzie mi pożegnać się ze świa-

tem, to lżej mi będzie, gdy rodzina nie zo-
stanie na lodzie. Dlaczego z moich pienię-
dzy ma korzystać długo żyjący emeryt, pod-
czas gdy moich bliskich nie będzie stać na
leki czy chleb? - pyta jeden z internautów.

- Zarabiam sporo powyżej średniej. Z sy-
mulacji wynika, że mogę odłożyć około 600
tys. zł. Jeśli przejdę na emeryturę i umrę po
roku, większość moich pieniędzy zgarnie
chore państwo, a żona, która na pewno bę-
dzie żyć dłużej ode mnie, pozostanie bez
środków do życia - komentuje inny.

W rzeczywistości pieniędzy nie "zgarnie
państwo", ale pozostaną w firmie ubezpie-
czeniowej. A jednym z haseł reformy było
zlikwidowanie redystrybucji, czyli finanso-
wania emerytur innych przez tych, którzy
zarabiają więcej. Pieniądze miały lądować
na kontach indywidualnych.

- Odchodzimy od redystrybucji pieniędzy,
ale rozumianej jako "ręczne" przesuwanie
pomiędzy grupami społecznymi. Zastępuje
ją system ubezpieczeniowy, w którym wy-
płatę otrzymuje ten, u którego wystąpi sy-
tuacja objęta ubezpieczeniem. Tą sytuacją
na emeryturze jest pozostawanie bez źródła
dochodu - wyjaśnia Marek Góra.

Eksperci wskazują, że możliwości swo-
bodnego dysponowania pieniędzmi przez
emeryta jest ryzykowne. Osoba, która prze-
puściłaby kapitał zgromadzony w OFE,
przeszłaby na utrzymanie państwa, a więc
podatników. Tyle, że gdy wprowadzano re-
formę, pojawiały się koncepcje, że dożywot-
nia będzie emerytura z I filara, a ta z II bę-
dzie do dyspozycji emeryta. Informacja, że
będzie inaczej, nie była nagłośniona, czego
dowodzi obecne oburzenie członków OFE.

1600...
... pielęgniarek ubędzie w tym roku ze śląskich szpitali i przychodni. Jak to możliwe?

W tym roku na emeryturę może przejść 1700 sióstr, natomiast chęć nauki zawodu deklaruje
ostatnio zaledwie ok. 100 osób rocznie. W dodatku nie wiadomo, ile spośród nich zostanie u
nas i zasili nasze szpitale i podstawową opiekę zdrowotną, a ile wyjedzie za granicę. Polskie
pielęgniarki są przecież bardzo cenione za granicą i czekają tam na nie dobre zarobki. Dosta-
ją już propozycje nie tylko z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

W całym województwie śląskim pracuje ok. 30 tys. pielęgniarek i położnych. Od 1 maja
2004 r. o zaświadczenie o kwalifikacjach, potrzebne do pracy za granicą, zwróciło się do
śląskiego samorządu pielęgniarskiego ok. 1500 kobiet.

Coraz bliżej systemu

wypłat z OFE
(www.gazeta.pl, Grzegorz Nawacki, 2 marca 2007 r.)
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Ok. 100 związkowców protestowało przed siedzibą firmy Faurecia Gorzów Sp. z o.o.
przeciwko dyskryminowaniu i zwalnianiu pracowników z powodu przynależności do
związku zawodowego. - Polska nie jest republiką bananową czy też kolonią europejską,
lecz cywilizowanym państwem, w którym obowiązuje prawo. Prawo, które winno być
przestrzegane - mówił podczas pikiety Jarosław Porwich, przewodniczący gorzow-
skiej "Solidarności". Protestujący domagali się przede wszystkim przywrócenia do pra-
cy zwolnionych w styczniu pracowników, a także zawarcia umów o pracę na czas nie-
określony z pracownikami, których staż pracy w firmie wynosi powyżej półtora roku,
zaprzestania szykanowania działaczy związkowych, przestrzegania prawa pracy oraz
podjęcia dialogu z "Solidarnością". W sprawie Faurecji "S" złożyła w Prokuraturze
Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dyrek-
torów firmy, a także poinformowała o stosowanych praktykach francuskiego właścicie-
la, przedstawicieli Europejskiej Rady Zakładowej i francuskich związkowców z CFDT.

Blisko 300 osób manifestowało 28 lute-
go w Inowrocławiu poparcie dla głodują-
cych  związkowców z IKS "Solino".
Wśród protestujących było kilkudziesię-
ciu górników z Jaworzna.

Przedstawiciele załogi IKS "Solino" do-
magają się odwołania zarządu spółki i reali-
zacji porozumienia zawartego w listopadzie
zeszłego roku. Chcą też rozmów z przedsta-
wicielami zarządu PKN Orlen, większościo-

wego udziałowca spółki.
W prowadzonym od bli-
sko miesiąca proteście
głodowym uczestniczy-
ło ponad 30 pracowni-
ków IKS Solino, czyli
ponad 10 proc. załogi. Z
tego grona połowa z po-
wodu wycieńczenia tra-
fiła już do szpitala.

Tuż po rozpoczęciu
manifestacji straciła przy-
tomność kobieta - kolej-
na z głodujących. Odwo-
żąca ją na sygnale do
szpitala karetka pogoto-
wia żegnana była okla-
skami zebranego na pla-

Podczas likwidacji ściany wydobywczej
w kopalni "Halemba" zaniechano profilak-
tyki w zakresie zapobiegania wybuchom
pyłu węglowego - potwierdziła oficjalnie ko-
misja Wyższego Urzędu Górniczego.

W listopadzie ubiegłego roku wybuch
pyłu, poprzedzony wybuchem metanu, za-
bił w tej kopalni 23 osoby. "Ustalono, że po
rozpoczęciu likwidacji ściany 1. nie prowa-
dzono odpowiedniej profilaktyki przeciw
wybuchowi pyłu węglowego, a tym samym
skutecznego zwalczania tego zagrożenia" -
głosi komunikat komisji. To drugi potwier-
dzony oficjalnie zarzut komisji WUG, do-
tyczący nieprawidłowości w kopalni, które
przyczyniły się do katastrofy. Wcześniej

Polska ma szansę stać się europejskim
liderem we wdrażaniu technologii zgazo-
wania węgla, a w przyszłości także pro-
dukcji z niego wodoru - oceniają naukow-
cy z Głównego Instytutu Górnictwa
(GIG), w którego laboratoriach działa
pierwsza doświadczalna instalacja tego
typu. Kolejna, służąca zgazowaniu węgla
w złożu, ma powstać w Mikołowie.

W środę 28 lutego swoje doświadczenia i
technologie w zakresie tzw. "czystego wę-
gla" przedstawiły w Katowicach największe
światowe koncerny paliwowe, wśród nich
Shell, RWE, BP, Alstom
Power i Doosan Bab-
cock. Ich obecność -
według organizatorów
spotkania - świadczy o
tym, że zainteresowanie
lokalizowaniem tego
typu przedsięwzięć na
Śląsku ma bardzo kon-
kretny wymiar. - Każde-
go dnia robimy krok z
teorii do praktyki. GIG
aktywnie uczestniczy w
projektach europejskich
związanych z czystymi
technologiami węglo-
wymi. Niektóre z nich
nastawione są na pro-
dukcję wodoru z gazu syntezowego, otrzy-
mywanego z węgla - mówi Adam Smoliń-
ski z GIG. Od niedawna w Instytucie pra-
cuje laboratoryjna instalacja do zgazowania
węgla w reaktorze ze złożem stałym. Pojem-
ność reaktora wynosi 800 cm sześciennych.
Można tam prowadzić eksperymenty zgazo-
wania do temperatury 900 stopni, pod ciśnie-
niem 5 megapaskali. Produkowane gazy są
on-line analizowane przy użyciu specjali-
stycznego chromatografu. W GIG testowa-
ne są też różne rodzaje węgla kamiennego
pod kątem wyboru surowca najlepiej nada-
jącego się do zgazowania i produkcji wodo-
ru. Uznano, że najlepsze pod tym względem
parametry ma węgiel energetyczny z kopalń
dawnej Nadwiślańskiej Spółki Węglowej -
"Piast" i "Ziemowit". Badany był węgiel z
pokładów, które będą eksploatowane za ok.
10 lat, a więc wtedy, kiedy technologia wo-
dorowa powinna być już gotowa.

Polska w czołówce badawczej
Najważniejszym polskim projektem ba-

dawczym w tym zakresie ma być instalacja
już nie laboratoryjnego, ale podziemnego
zgazowania węgla, ukierunkowanego na
produkcję wodoru, nazywanego paliwem
przyszłości. Projekt "Huge" ma kosztować
ok. 3 mln zł. Został zgłoszony do 7. progra-
mu ramowego UE jako drugi w rankingu.
Instalacja ma powstać w należącej do GIG
Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mi-

kołowie. Naukowcy z GIG wskazują, że o
ile technologie zgazowania czy produkcji
paliw płynnych z węgla, a także sekwestra-
cji, czyli wychwytywania i magazynowania
dwutlenku węgla, są już znane i testowane
przez światowe koncerny, o tyle paliwo wo-
dorowe jest ciągle w sferze badań. Realizu-
jąc własne projekty Polska ma szansę zna-
leźć się w czołówce badawczej, a jako kraj
posiadający połowę europejskich złóż wę-
gla, może także stać się liderem we wdraża-
niu nowych technologii do praktyki gospo-
darczej. - Myślę, że przemysłowa technolo-

gia produkcji wodoru może być gotowa w
ciągu ok. 10 lat. Dziś jest nie tylko dobry
klimat, aby prowadzić badania w tym kie-
runku, ale także ostatni moment, aby to zro-
bić. Jeżeli nie ograniczymy emisji dwutlen-
ku węgla, grożą nam wysokie kary, znacz-
nie przewyższające koszty modernizacji ist-
niejących elektrowni w Polsce - uważa Smo-
liński. Przedstawiciele firm energetycznych
i naukowcy podkreślają, że gazyfikatory
mogą być wykorzystywanie nie tylko do
przerobu węgla, ale także np. biomasy. Efek-
tem końcowym wcale nie musi być wodór;
możliwe jest również wytwarzanie synte-
tycznego gazu naturalnego, co byłoby szan-
są na uniezależnienie się od importu gazu z
zagranicy. Z bogatymi złożami węgla Pol-
ska mogłaby stać się europejskim liderem
w produkcji takiego gazu.

Śląskie zagłębie wodorowe?
Przedstawiciele koncernów paliwowych

podkreślają, że ich firmy są zainteresowane
we wdrażaniu swoich technologii w Polsce,
a Górny Śląsk mógłby być naturalną lokali-
zacją podobnych przedsięwzięć. Potrzebne
jest jednak "zielone światło" ze strony pol-
skiego rządu, np. gwarancje budżetowe dla
realizacji dużych, wartych po kilka miliar-
dów euro, projektów na skalę przemysłową.
Jeżeli wizja naukowców się ziści, za kilka-
dziesiąt lat, gdy paliwo wodorowe na dobre
zastąpi wyczerpujące się zasoby ropy naf-
towej i gazu ziemnego, Górny Śląsk z za-
głębia węglowego może stać się zagłębiem
wodorowym. Aby ta wizja stała się realna,
już teraz trzeba realizować projekty badaw-
cze. Na badania i pilotażowe inwestycje
związane z energetyką wodorową UE chce
do 2013 roku przeznaczyć ok. 3 mld euro.
Wodór można uzyskać z wielu źródeł ener-
gii, także z węgla. Gdy uda się doprowadzić
do zgazowania węgla położonego w bardzo
głębokich pokładach, skąd nie da się go wy-
dobyć tradycyjnymi metodami, można bę-
dzie pozyskać metan i wodór. Wtedy śląskie
zagłębie wodorowe może być realną per-
spektywą.

www.pap.pl

komisja uznała, że przy ścianie prowadzo-
no roboty górnicze, mimo iż czujniki wska-
zywały przekroczenie dopuszczalnych stę-
żeń metanu w atmosferze.

Do podobnych wniosków doszła gliwic-
ka prokuratura, prowadząca niezależne
śledztwo w tej sprawie. Zarzuty przedsta-
wione przez nią dwóm pracownikom dozo-
ru z kopalni oraz zatrudnionej przez nią fir-
my Mard, dotyczą właśnie prowadzenia prac
w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego oraz niewyprowadzenia załogi
z zagrożonego rejonu, mimo przekroczo-
nych stężeń metanu. Miało to miejsce na
zmianie poprzedzającej tę, podczas której
doszło do tragedii.                                   red.

Nowe technologie:

Węgiel alternatywą dla ropy

Tragedia w „Halembie”:

Nie było profilaktyki

IKS „Solino”:

Wsparcie z Jaworzna

Polska może stać się liderem w produkcji paliwa

z węgla, które za kilkadziesiąt lat zastąpi ropę naftową

i benzynę

cu tłumu.  - Obecność i wsparcie naszych
kolegów ze Śląska, Kłodawy czy związkow-
ców z Grudziądza to sygnał, iż nasza walka
jest słuszna i mamy rację - mówił podczas
manifestacji lider zakładowej "Solidarności"
w IKS Jerzy Gawęda.

Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" są
największym w kraju producentem solanki.
Spółka zajmuje się również przetwórstwem
soli oraz prowadzi działalność usługowo-
handlową w branży górniczej i administru-
je podziemnymi zbiornikami paliw, przede
wszystkim ropy naftowej i gazu.

red.
Tradycja wydobywania soli w „Solinie” sięga XIX w.
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Zaplanowany na 5 marca strajk załogi
bielskiej spółki Fiat - GM Powertrain nie
odbył się. Dzień wcześniej związki zawodo-
we zawarły porozumienie z zarządem fir-
my, które zakończyło spór zbiorowy.

Każdy z pracowników zakładu dostanie
podwyżkę. Średnio 250 zł brutto. Dodatkowo
załoga otrzyma jednorazową premię w wyso-
kości 240 zł. Od przyszłego roku płace każde-
go z pracowników wzrosną o dalsze 60 zł brut-
to.

Pracodawca zobowiązał się do spełnienia
postulatu dotyczącego zmiany umów o pracę
zawartych z pracownikami na czas określony.
Ok. 370 osób, czyli - jak mówią związkowcy

- blisko 70 proc. tych, którzy do tej pory mieli
umowy terminowe, otrzyma umowy na czas
nieokreślony.

- To znakomite porozumienie, jedno z naj-
lepszych zawartych przez związki zawodowe
w ostatnich latach - komentuje uczestniczący
w negocjacjach wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" Władysław Mo-

lęcki. - Do jego zawarcia na pewno przyczy-
nił się przyjazd z Włoch i udział w rozmowach
dyrektora personalnego całego koncernu Ren-
zo Montagnani'ego.

Podczas negocjacji Zarząd Regionu repre-
zentował również prawnik Biura Terenowego
w Sosnowcu Piotr Kisiel.

- Zawarte porozumienie jest korzystne dla
pracowników spółki i stanowi kompromis
pomiędzy żądaniami "S", a ustępstwami, ja-
kie może poczynić pracodawca - mówi Wan-
da Stróżyk, przewodnicząca "Solidarności" w
spółkach grupy Fiata.

W odezwie do pracowników przewodniczą-
ca podkreśliła, że porozumienie jest sukcesem

całej załogi i zostało osiągnięte dzięki jej sile,
wsparciu i wzajemnej solidarności.

- Dziękujemy Wam za to, prosząc o wspar-
cie na przyszłość, w dalszej pracy na rzecz
wszystkich zatrudnionych w Fiat - GM Po-
wertrain Polska - napisała Wanda Stóżyk w
imieniu MOZ "S" do pracowników spółki.

wg, ak

"Solidarność" General Motors w Gliwi-
cach przedstawiła zarządowi firmy 21 po-
stulatów. Wszystkie dotyczą poprawy wa-
runków pracy i płacy.

- Na początku dyrekcja zakładu była zasko-
czona naszymi postulatami i nie potraktowała
ich poważnie - mówi przewodniczący "S" w
Oplu w Gliwicach Sławomir Ciebiera. - Dla-
tego przekształciliśmy je w żądania.

Jednak 20 lutego podczas rozmów ze związ-
kowcami zarząd firmy obiecał, że w ciągu roku
zrealizuje 19 żądań.

Warunki płacowe w Oplu w Gliwicach na-
leżą do najlepszych w polskiej motoryzacji.
Przewodniczący nie ma jednak wątpliwości,
że wynagrodzenia pracowników powinny
pójść w górę. Zakład znajduje się w najlepszej
kondycji od ośmiu lat, czyli od początku dzia-
łalności.

- Spodziewamy się produkcji kolejnych
modeli i związanych z nimi inwestycji dlate-
go musimy zacząć zakopywać rowy płacowe
- dodaje Ciebiera. - Coraz więcej młodych lu-
dzi rezygnuje z pracy i wyjeżdża za granicę.

Związkowcy chcieliby również, by pracow-
nicy przychodzili do zakładu z takim entuzja-
zmem, jak przed kilku laty.

Postulaty "Solidarności" odnoszą się m.in.
do zmodyfikowania premii i widełek płaco-
wych, uściślenia kryteriów ocen półrocznych.
Związek domaga się miesięcznego bonusu za
100 proc. obecność w pracy, przywrócenia 100
proc. dodatku za pracę w godzinach nadlicz-
bowych i 200 proc. za pracę w niedziele. Do-
datek za pracę w porze nocnej powinien wy-
nosić 20 proc. godzinowej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego, a za pracę w godzinach
popołudniowych 10 proc.

Wśród żądań znalazły się również takie, któ-
re odnoszą się do kwestii socjalnych, m.in.
ujednolicenia dla zakładów GM zniżek na sa-
mochody nabywane w firmie przez pracow-
ników

- Nasze postulaty nie są abstrakcyjne i "wy-
ciągnięte z chmur". Wszystkie popieramy ar-
gumentami - podkreśla Ciebiera.

Dyrekcja GM nie chce zgodzić się na zli-
kwidowanie 18-zmianowego systemu zatrud-
nienia w utrzymaniu ruchu i wprowadzenie
dodatkowych przerw w pracy. Związkowcy
mają jednak nadzieję, że wszystkie postulaty
uda się zrealizować. W najbliższym czasie w
fabryce zorganizowane zostaną masówki.

Agnieszka Konieczny

„Solidarność” w chrzanowskim Przed-
siębiorstwie Robót Górniczych powstała
na początku stycznia. Pracodawca natych-
miast przystąpił do walki ze związkiem.

Do powstania związku, jak to zwykle
bywa, doprowadziły złe warunki socjalne i
płacowe. W zeszłym roku pracownicy PRG
prowadzili w tej sprawie nawet akcję prote-
stacyjną. - Porozumienia nie udało się za-
wrzeć, w dodatku wkrótce potem pracodaw-
ca przystąpił do zastraszania pracowników
- mówią pracownicy PRG. Chcą być anoni-
mowi, bo obawiają się dalszych szykan. -
Zdecydowaliśmy, że tylko związek zawodo-
wy może nam pomóc w walce z idiotyczny-
mi karami pieniężnymi, słabymi zarobkami,
niskim poziomem zatrudnienia oraz złymi
metodami zarządzania. Dlatego właśnie po-
wstała u nas "Solidarność".

Bez szans na dialog
Pracodawca natychmiast przystąpił do

kontrataku i wymówił umowy o pracę kilku
związkowcom. W ten sposób chciał usunąć
przywódców związku, liczył że reszta załogi
sama zrezygnuje ze związkowych ambicji.
Później zarząd konsekwentnie odmawiał roz-
mów z "Solidarnością" w sprawie przywróce-
nia bezprawnie zwolnionych do pracy. Związ-
kowcy postanowili więc zawiadomić o spra-
wie Państwową Inspekcję Pracy i Zarząd Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiej "S" oraz Sekcję
Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego.

- To, że doszło tam do złamania prawa,
jest oczywiste chyba nawet dla prezesa PRG
- komentuje Bogdan Biś, sekretarz Zarządu
Regionu. - Próbowaliśmy o tym rozmawiać
z zarządem, niestety bez rezultatu. Złożyli-
śmy więc zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w
Chrzanowie a także wniosek o kontrolę do
Państwowej Inspekcji Pracy.

To nie koniec działań Śląsko-Dąbrowskiej
"S" w obronie kolegów zwolnionych z PRG.
- Ta firma wykonuje szereg prac dla Połu-

PRG Chrzanów:

Prawie jak w średniowieczu

Pracownicy PRG założyli związek m. in. po to, by walczyć o wyższe płace

i lepsze warunki socjalne

General Motors:

Wystosowali

21 postulatów

Fiat-GM Powertrain:

Podpisali porozumienie

Dobre warunki porozumienia to efekt determinacji załogi w prowadzeniu protestu

dniowego Koncernu Węglowego i Kompa-
nii Węglowej - firm, w których prawa pra-
cownicze i związkowe są szanowane. Dla-
tego będziemy rozmawiać z szefami tych po-
tężnych zakładów, aby ewentualne zlecanie
usług chrzanowskiemu PRG było uzależnio-
ne od poszanowania tam konstytucyjnego
prawa do wstępowania w szeregi związków
zawodowych - mówi Bogdan Biś.

Możliwy strajk
W tej chwili do Tymczasowe Komisji Za-

kładowej NSZZ "Solidarność" PRG Chrza-
nów należy ponad 100 pracowników z ok.
800-osobowej załogi. Jak mówią, związek
powstał po to, by firma nie była prowadzo-
na "jak prywatny folwark". - Pracujemy za
5 euro za dniówkę. Brak tylko w rękach szty-
garów batów i mielibyśmy obrazek iście jak
ze średniowiecza - mówią pracownicy PRG.
- Jeśli do 8 marca zarząd nie przywróci do
pracy zwolnionych związkowców oraz nie
rozpocznie rozmów z "Solidarnością", nie
wykluczamy nawet ogłoszenia strajku w fir-
mie. Wciąż mamy nadzieję, że zarząd zro-
zumie, że związki powstały nie po to, by
pogrążyć firmę. Chcemy po prostu wspól-
nie rozwiązywać nasze problemy.

17 marca związkowcy z chrzanowskiego
PRG po raz pierwszy wybiorą władze swo-
jej komisji. W przeprowadzeniu wyborów,
a także wszystkich innych działaniach
związkowych, pomagać im będzie Śląsko-
Dąbrowska "S" oraz Sekcja Krajowa Gór-
nictwa Węgla Kamiennego. O sytuacji tej
komisji będziemy tez informować na łamach
TŚD.

Wojciech Gumułka
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Radni Katowic - wbrew woli mieszkań-
ców osiedla Tysiąclecie - zdecydowali o
prywatyzacji przychodni nr 5. Likwida-
cja placówki rozpocznie się w marcu i po-
trwa 3 miesiące.

26 lutego obradom samorządowców towa-
rzyszyły ogromne emocje. Na galerii UM
zgromadzili się mieszkańcy dzielnicy, pra-
cownicy placówki i związkowcy. Mimo pi-
kiety obrońców przychodni uchwała o reor-
ganizacji została przegłosowana.

Naczelnik Wydziału Zdrowia Jerzy Łącz-
kowski zapowiada, że pacjenci nie powinni

obawiać się zmian, bo sprywatyzowana pla-
cówka będzie świadczyła usługi na dotych-
czasowym poziomie.

Negatywnie o przekształceniach wypo-
wiedziały się jednak wszystkie organizacje
związkowe. Petycję przeciwko prywatyza-
cji podpisało ponad 6 tysięcy mieszkańców
Tysiąclecia. Powstało również Stowarzy-
szenie Obrony Publicznej Przychodni nr 5.

- Obawiamy się o los ponad 100 pracow-

ników placówki, dla których władze miasta
i nowy właściciel nie przedstawili gwaran-

cji zatrudnienia. Mają być
przyjmowani na 3 miesiące na
podstawie art. 23' Kodeksu pra-
cy -  mówi Leszek Tecl, prze-
wodniczący MOZ "Solidar-
ność" przy SP ZOZ, NZOZ
miasta Katowice. - Jeżeli przy-
chodnia ma utrzymać wszystkie
poradnie specjalistyczne, to dla-
czego nowy właściciel zamie-
rza zatrudnić pracowników tyl-
ko na trzy miesiące?

Pacjenci przychodni - nie
zważając na zapewnienia władz
miasta - obawiają się kolejek w
poczekalni, limitów na badania
i odległych terminów do spe-
cjalistów. Wielu z nich to lu-
dzie w podeszłym wieku, któ-
rzy w tej placówce leczą się od
wielu lat.

36 poradni specjalistycznych
Przychodnia prowadzi 36 poradni specja-

listycznych, protezownię i szkołę rodzenia.
Posiada doskonałą lokalizację. W jej pobli-
żu znajduje się przystanek autobusowy i
tramwajowy. W ofercie przetargowej mają-
tek obiektu oszacowany został na blisko 3 i
pół mln zł. Zdaniem obrońców przychodni
wartość ta została znacznie zaniżona i wy-

Kolejarskie centrale związkowe zorga-
nizowały akcję protestacyjną, w której
uczestniczyło ok. 300 związkowców. Na
dwie godziny zablokowany został ruch
pociągów na katowickim dworcu głów-
nym. Protest był efektem braku pozytyw-
nych rozstrzygnięć w sprawie systemowej
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wcześniej związkowcy w stosownych
ulotkach przepraszali pasażerów za utrud-
nienia w podróży, wyjaśniając, że przyczy-

nami protestu są żenująco niskie płace w
PKP PLK, niedotrzymywanie przez zarząd
spółki porozumień podpisanych w ub. roku
ze związkami zawodowymi w sprawie wdro-
żenia systemowego wzrostu wynagrodzeń
oraz pogorszenie warunków pracy m.in.
poprzez ciągłe zmniejszanie zatrudnienia.

- W ciągu ostatnich kilku lat nasze płace
wciąż maleją. Obecnie kształtują się na po-

ziomie 80 proc. średniej krajowej - mówił
do związkowców blokujących tory Stani-
sław Kokot z kolejarskiej "Solidarności"-

- Zachowajmy swoją godność! - krzyczeli kolejarze

w trakcie blokady

Kolej:

100 złotych to niewiele

Kolejarskie płace kształtują się na poziomie 80 proc. średniej krajowej

Dlatego, żądamy systemowej podwyżki
wynagrodzeń w kwocie nie mniejszej niż

100 zł do uposażenia zasadniczego na stan
zatrudnienia w dniu 1 stycznia 2007 rok.

Stanisław Kokot poinformował protestu-
jących, że w trakcie negocjacji pracodawca
zaproponował podwyższenie pensji pracow-
nikom PKP PLK o 100 zł brutto oraz pre-
mię za luty w wys. 50 zł. Związkowcy na
takie rozwiązania nie wyrazili zgody i pod-

Katowice:

Radni zdecydowali

o prywatyzacji

nosi ok. 14 mln zł. Wątpliwości wzbudza
również fakt, że do przetargu wystartowała
tylko jedna firma - katowicka spółka Epio-
ne. Jej właścicielem jest dr Narcyz Wrze-
śniewski, który w 2005 r. sprywatyzował
przychodnię nr 7 w Katowicach-Piotrowi-
cach.

- Wkrótce po prywatyzacji zlikwidowana
została poradnia stomatologiczna - dodaje
Leszek Tecl. Związkowcy obawiają się, że

do podobnej sytuacji dojdzie na Tysiącle-
ciu.

Katowiccy samorządowcy podjęli uchwałę

o prywatyzacji przychodni nr 5

Głosowaniu radnych przyglądali się mieszkańcy osiedla,

pracownicy placówki i związkowcy

trzymali swoje żądania. Tę decyzję zgroma-
dzeni na torach kolejarze przyjęli z ogrom-
ną aprobatą.

-Tak trzymać! 100 zł to nie jest dużo! Za-
chowajmy swoją godność! - wznosili okrzy-
ki.

Uczestniczący w akcji protestacyjnej prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy
NSZZ "S" Henryk Grymel przyznał, że
walka o 100 zł podwyżki dla pracowników

PKP PLK w ne-
gatywnym świe-
tle stawia zarząd
spółki.

-To żenujące,
że z powodu tak
niskiej kwoty,
której się doma-
gają, ruch kole-
jowy w całym
kraju będzie cy-
klicznie bloko-
wany - powie-
dział - W ub.
roku pracownicy
wszystkich spół-
ek kolejowych
otrzymali pod-
wyżki wynagro-
dzeń, z wyjąt-
kiem zatrudnio-

nych w PKP PLK. Im obiecano od 1 stycz-
nia br. dużą, systemową podwyżkę, gdy
tymczasem na pierwszych negocjacjach
pracodawca zaproponował skandaliczną
kwotę w wys. 25 zł na jednego pracowni-
ka...

Beata Gajdziszewska

Czarę goryczy przelewa fakt, że załoga
placówki marzyła o prywatyzacji pracow-
niczej, której nie udało się przeprowadzić.

Zadłużone ZLA
Przychodnia nr 5 nie jest zadłużona i przy-

nosi zyski. Należy jednak do katowickiego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
"Moja Przychodnia", który z powodu zadłu-
żenia jest reorganizowany od 1999 r. W tej

chwili dług ZLA
wynosi 10 mln.
Z 23 placówek
należących przed
laty do "Mojej
Przychodni" po-
zostało już tylko
13. Podstawą do
reorganizacji ko-
lejnych obiektów
jest uchwała rady
miasta podjęta
14 lipca 2003 r.
Władze Katowic
zapowiadają, że
jeszcze w tym
roku sprywaty-
zowanych zosta-
nie pięć kolej-
nych placówek
ZLA.

Agnieszka Konieczny
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Toksyczne składowisko odpadów likwi-
dowanych Zakładów Chemicznych w Tar-
nowskich Górach zagrażało zbiornikowi
wody pitnej 330-Gliwice. Z tego ujęcia ko-
rzystało około 600 tys. mieszkańców Śląska.

Zgromadzenie ogromnej ilości niebezpiecz-
nych odpadów, zawierających w swoim skła-
dzie m.in. związki: baru, boru, cynku, miedzi,
strontu, kadmu, ołowiu, arsenu - bezpośred-
nio na nieuszczelnionym podłożu - powoduje

zanieczyszczanie triasowych Głównych Zbior-
ników Wód Podziemnych GZWP 330-Gliwi-
ce i GZWP 327 Lubliniec-Myszków. Zanie-
czyszczenie to wywołało konieczność wyłą-

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

Składowisko pod Tarnowskimi Górami to prawdziwa tablica Mendelejewa

Sosnowiec bardzo wyładniał w ostatnich
latach. Wiele zainwestowano, aby miasto
całkowicie zmieniło oblicze. Przeobrażenia
nie ograniczyły się jednak wyłącznie do li-
ftingu centrum i najbliższych ulic. Obecnie
realizuje się tutaj projekt inwestycji na rzecz
środowiska godny największych europej-
skich miast.

Od dziesięcioleci jedną z najtrudniejszych
spraw, wstrzymujących rozwój miasta było ure-
gulowanie gospodarki wodno- ściekowej. Po-
konanie problemu związane było z wyłożeniem
kwot, na które miasto nie mogło sobie po pro-
stu pozwolić.

Przestarzała kanalizacja, potrzeba inwestycji
w dzielnicach wschodnich Sosnowca, koniecz-
ność modernizacji istniejącej już infrastruktury
- wymagały jednak od władz miasta podjęcia
decyzji i szybkich działań.

Obecnie, od kilku miesięcy, realizuje się tu-
taj projekt "Gospodarka ściekowa w Sosnow-
cu" finansowany przez miasto wspólnie z Unią
Europejską. Ma on przyczynić się do zmniej-
szenia różnic społecznych i gospodarczych mię-
dzy obywatelami UE.

Założono, że zadanie zostanie zrealizowane
w dwóch etapach.

Pierwsze zadanie projektu dotyczy budowy
kolektora ściekowego Bobrek, o łącznej długo-
ści 17,5 km, wyposażonego w kanały grawita-
cyjne o średnicy 0,2 do 1,2 m dł., 12,9 km),
rurociągi tłoczne (0,12m do 0.6 m, długość 4,17
km,) oraz cztery przepompownie ścieków. Za-
łożono, że w tym samym czasie z eksploatacji
wyłączonych zostaną trzy przestarzałe oczysz-
czalnie: Porąbka, Kazimierz oraz Tuwima.

Druga część projektu obejmuje moderniza-
cję oczyszczalni ścieków Radocha II. Obiekt
ten został zaprojektowany w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku. Obecnie przerabia on
na dobę ok. 35 tys. m sześc. skondensowanych
płynów.

Usprawnienie pracy obiektu prawie dwukrot-
nie zwiększy jego przepuszczalność. Ważne jest
to, że przy modernizacji oczyszczalni wykorzy-
stana zostanie istniejąca już dotychczasowa in-
frastruktura, czyli budynki służące już teraz
obiektowi.

Oczyszczone ścieki będą spełniać krajowe i
unijne normy ochrony środowiska dla terenów
zurbanizowanych.

Wartość projektu oceniono na 30 870 750
euro. W funduszu tym uwzględniono dotację z
Funduszu Spójności do kosztów kwalifikowa-
nych wynoszących nieco więcej niż połowa
zakładanej kwoty.

Tak duże przedsięwzięcie, wymagające wkła-
dów własnych nie mogło być finansowane z
pieniędzy jednej gminy. Dlatego dziwić nie
może, że w projekcie biorą udział także inni
udziałowcy: RPWiK S.A. Sosnowiec, Mysło-
wice i Katowice. Te ostatnie gminy również
skorzystają z dobrodziejstw realizowanego
przez Sosnowiec projektu. W oczyszczalni Ra-
docha II neutralizowana będzie część ścieków
z wymienionych miast.

A jak na inwestycji skorzysta sam Sosnowiec?
Mieszkańcy miasta ucieszą się zapewne z tego,
że dzięki realizacji nowej inwestycji pozbędą
się nieprzyjemnych zapachów, które dostarczają
im obecnie zlokalizowane w pobliżu oczysz-
czalnie oraz płynąca przez miasto Przemsza.
Inwestorzy zapewniają również, że kiedy pro-
jekt zostanie sfinalizowany, mieszkańcom So-

Sosnowiec:

Ekologia

się opłaca!
snowca przestanie dokuczać podtapianie piw-
nic.

Specjaliści oceniają, że kiedy sosnowiecki
projekt zostanie zrealizowany, zostaną przywró-
cone pierwszej klasy czystości rzek Bobrek
Białej i Czarnej Przemszy, a to w znaczący spo-
sób wpłynie na stan środowiska nie tylko w oto-
czeniu Sosnowca, ale także Mysłowic i Kato-
wic.

Kazimierz, Porąbka, Juliusz, Niwka, Śród-
mieście - to dzielnice, które obejmie projekto-
wana inwestycja. Za jakość robót będą odpo-
wiedzialne konsorcja takich firm jak PRI  POL-
AQUA S.A., WARBUD S.A. oraz Budownic-
two Drogowe ALTKOM Sp. z o. o. zaintereso-
wane firmy zapewniają, że realizacja projektu
zostanie zakończona w grudniu bieżącego roku.

Sosnowiec nie poprzestał na tym projekcie
w akcji poprawienia stanu środowiska. Nowe,
projektowane przez gminę przedsięwzięcie in-
westycyjne ma być także realizowane we współ-
pracy z Funduszem Spójności. Planuje się, że
dopełni ono realizowany dotąd projekt. W per-
spektywie ma powstać zlewnia kolektora Bo-
brek. W dzielnicach, które dotąd nie są skanali-
zowane, a także tam gdzie infrastruktura wod-
no ściekowa jest w złym stanie technicznym
zbudowana zostanie nowa sieć wodociągowa
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Władze Sosnowca mają nadzieję, że kiedy
zrealizowane zostaną wspomniane inwestycje
na rzecz środowiska, zyskają nie tylko miesz-
kańcy. Łatwiej też miasto znajdzie przedsiębior-
ców, w tym zagranicznych, którzy właśnie tu-
taj zechcą zainwestować.

Przez wiele dni toczył się bardzo dra-
matyczny protest ekologów o Rospudę.
Zakończył się z momentem, kiedy wiado-
mo było, że przyrodzie w tej dolinie już
przez najbliższych kilka miesięcy nie bę-
dzie można prowadzić prac związanych z
budową autostrady, gdyż rozpoczął się
okres lęgowy dla ptactwa.

Trwają jednak nadal prace geodezyjne.
Polska nie wycofała się z decyzji o budowie
autostrady, mimo że Unia Europejska zagro-
ziła naszemu krajowi bardzo wysokimi ka-
rami. Przez wiele polskich miast, również
bardzo daleko położonych od Augustowa
przetoczyły się liczne manifestacje w obro-
nie zagrożonej doliny, będącej siedliskiem
dzikiej, nieskażonej przyrody.

 Każdy w naszym kraju jednak wie, że nie
chodzi tylko o Rospudę. Sprawa rozgrywa-
ła się o rzecz należną wszystkim Polakom -
szacunek dla dziedzictwa narodowego. Tym
dziedzictwem jest także przyroda. Także ta,
jaką otrzymaliśmy od swoich przodków.

Sprawa Rospudy jest bardzo trudna. Ła-
two jest zrozumieć emocje mieszkańców

Augustowa, którzy nie chcą by, by ulice ich
miasta były codziennie rozjeżdżane przez
setki tirów. Równie łatwo jest zrozumieć
protest zwolenników przyrody dzikiej, ta-
kiej, której nie dotknęła ludzka ręka. Nie-
wiele mamy takich miejsc w Polsce.

Musi więc głęboko zastanawiać, dlacze-
go minister ochrony środowiska zdecydo-
wał o likwidacji tej doliny. Uzasadnił swoją
decyzję tym, że obwodnica augustowska i
tak musiałaby przebiegać przez tereny bo-
gate przyrodniczo. Ekolodzy mają inne zda-
nie w tej sprawie.

W przeszłości mieliśmy do czynienia z
różnymi faktami, które musiały bulwerso-
wać miłośników przyrody. Tak działo się na
przykład w naszym województwie, gdzie
ziemie jednej z najpiękniejszych okolic na-
szego regionu - Jury Krakowsko - Często-
chowskiej dziwnym zbiegiem okoliczności
zostały wykupione przez prywatne osoby.

Przeraża, kiedy nad dobrem jakim jest
polska przyroda, zaczynają panować ludzie,
którzy widzą tak niewiele, oprócz własnego
interesu.                                                  EB

Dolina Rospudy:

Walczmy

o naszą przyrodę

czenia z użytkowania studni ujmujących wody
pitne, znajdujących się w rejonie Zakładów
Chemicznych.

Zabezpieczenie toksycznego składowiska
odpadów jest bardzo kosztowne i gminy nie
było stać na wydanie tak wysokich sum. Od
roku radni miasta zabiegali o pieniądze w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa.

Obecnie już wiadomo, że minister podjął de-
cyzję o sfinansowaniu zobowiązania likwido-

wanego przedsiębiorstwa wobec Katowickie-
go Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysło-
wego "BUDUS" SA- w wysokości ponad 17
mln zł. Dzięki temu możliwe będzie uregulo-
wanie zobowiązań pochodzących jeszcze z
2000 r.

Firma "BUDUS" jest generalnym wyko-
nawca przedsięwzięcia pod nazwą: "Ochrona
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330
Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodli-
wienie odpadów wraz z rekultywacją terenów
skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnow-
skie Góry"

Warunkiem przekazania środków finanso-
wych było złożenie oświadczenia KPBP "BU-
DUS" SA, "ograniczającego swoje roszczenia
stwierdzone tytułem wykonawczym Sądu
Okręgowego w Gliwicach do ww. kwoty na-
leżności głównej, zrzeczenia się pozostałych
należności, odsetek od kwoty głównej, wyno-
szących na koniec lipca br. prawie 9,5 mln zł
oraz wyrażenia zgody na rozwiązanie zawar-
tej umowy z maja 2000 r. z Zakładami Che-
micznymi na wykonanie ww. przedsięwzięcia
w drodze porozumienia stron, bez zgłaszania
jakichkolwiek roszczeń związanych z jej roz-
wiązaniem".

Uregulowanie zadłużenia Zakładów Che-
micznych okazało się niezbędne ze względu
na konieczność jak najszybszego pozyskania
środków finansowych z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej, umożliwiających zakończe-
nie prac związanych z unieszkodliwianiem
odpadów i rekultywacją zdegradowanych te-
renów. Przedłużanie czasu trwania przedsię-
wzięcia powoduje ponoszenie coraz większych
kosztów związanych z utrzymywaniem w
zgodności z prawem ekologicznym zaawan-
sowanej inwestycji. Pieniądze pochłania min.
eksploatacja oczyszczalni ścieków i przepom-
powni Centralnego Składowiska Odpadów, a
także monitoring środowiska.

Oprac. Elżbieta Budzyńska

Tarnowskie Góry:

Niebezpieczeństwo

zażegnane?
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Samotny goździk, para rajstop, paczka
kawy - to symbole Międzynarodowego Dnia
Kobiet obchodzonego szumnie przed laty w
polskich zakładach pracy.

Symbole, które niezmiennie kojarzone będą z
PRL-owską epoką. W 1993 roku centralne ob-
chody Dnia Kobiet zostały zniesione przez ów-
czesną premier Hannę Suchocką...

Większość Polaków jest przekonanych, że jest
to święto komunistyczne, mające początki w
byłym Związku Radzieckim. Tymczasem po raz
pierwszy obchodzone było 20 lutego 1908 roku
w Stanach Zjednoczonych. Na ulicach Nowego
Jorku doszło wówczas do demonstracji na rzecz
zagwarantowania kobietom praw politycznych i
ekonomicznych. Domagano się przyznania pa-
niom prawa wyborczego.

W 1910 r. na II Międzynarodowym Kongre-
sie Kobiet- Socjalistek delegatki z USA zapro-
ponowały, by dzień kobiet ustanowiony został
jako święto międzynarodowe. Zyskały poparcie
wpływowej niemieckiej socjalistki Klary Zetkin
z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, która z

sukcesem przeforsowała ten postulat na wspo-
mnianym Kongresie.

W Szwajcarii, w Niemczech, Danii i Austrii po
raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień
Kobiet 19 marca 1911 roku. Wtedy też zorgani-
zowano liczne demonstracje z udziałem blisko
miliona kobiet i mężczyzn. Data nawiązywała do
wydarzeń z 1848 roku. Wówczas władca Prus, w
obliczu wizji wybuchu zbrojnego powstania, zo-
stał zmuszony do przeprowadzenia szeregu reform,
w tym również do złożenia nigdy niespełnionej
obietnicy przyznania kobietom praw wyborczych.

W 1917 roku 23 lutego (zgodnie z obowiązu-
jącym wówczas w Rosji kalendarzem Juliańskim)
doszło w Piotrogrodzie, wbrew woli bolszewi-
ków, do demonstracji pracownic przemysłu tek-
stylnego. W wyniku krwawych rozruchów car
Mikołaj II musiał abdykować, a powołany rząd
tymczasowy przyznał kobietom prawa wybor-
cze. Ta data w kalendarzu gregoriańskim odno-
towana została jako 8 marca i dla uczczenia tych
wydarzeń właśnie tego dnia obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet.                        Red.

Od 2005 roku przy Sekretariacie Górnic-
twa i Energetyki NSZZ "Solidarność" funk-
cjonuje Rada Kobiet.

Jednym z kierunków jej działania jest współ-
praca z przedstawicielkami NSZZ "Solidarność"
w różnych branżach. Po ostatnich wyborach
związkowych  we władzach komisji zakłado-
wych znalazło się sporo pań, z którymi Rada
Kobiet postanowiła nawiązać kontakt.

- Już na początku naszej działalności nawią-
załyśmy trwałą współpracę z Sekcją Krajową
Kobiet NSZZ "S"- mówi wchodząca w skład
Rady przewodnicząca zakładowej "S" w Pol-
skich Sieciach Energetycznych "Południe" w
Katowicach Teresa Szkutnik - Ostatnio wzię-
łyśmy udział w zorganizowanym w Łodzi po-
siedzeniu Rady SKK, w trakcie którego wymie-
niłyśmy doświadczenia w zakresie wyrówny-
wania szans w miejscu pracy między kobieta-
mi a mężczyznami. Wnioski do jakich doszły-
śmy są jednoznaczne. Problemy kobiet są we
wszystkich branżach bardzo podobne: brak
możliwości awansu zawodowego, dyspropor-
cje w zarobkach osiąganych przez kobiety pra-

cujące na takich samych stanowiskach pracy co
mężczyźni i legitymujące się identycznym wy-
kształceniem, czy brak możliwości powrotu po
urlopie macierzyńskim na dotychczas zajmo-
wane stanowiska pracy.

Przedstawicielki Rady Kobiet odwołują się
do wyników badań CBOS z grudnia 2006 roku,
które wskazują, że pracujące zawodowo kobie-
ty cieszą się dużym szacunkiem, ale trudniej im
o awans zawodowy. Za tę samą pracę otrzymu-
ją niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Z ba-
dań wynika również, że stale rośnie liczba pra-
cowników, dla których płeć szefa nie ma zna-
czenia, ale jednocześnie zwiększa się grono tych,
którzy uważają, że w kierowniczej roli kobiety
są niechętnie widziane.

- Naszym zdaniem, w środowiskach zawo-
dowych może zapanować równość kobiet i męż-
czyzn, która jest podstawą demokracji. W tym
celu należałoby, z pełnym szacunkiem dla po-
glądów obu stron, znaleźć możliwości rozwią-
zania problemu, wynikającego z różnic płci -
uważają panie zrzeszone w Radzie Kobiet - Nie-
zbędne są również prezentacje rozwiązań i me-
tod stosowanych w Unii Europejskiej i innych
krajach, mających na celu zniesienie zawodo-
wych barier między kobietami a mężczyznami.

Panie z SGiE wskazują, że na poprawę sytu-
acji zawodowej kobiet niewątpliwy wpływ mają
projekty realizowane ze środków  Europejskie-
go Funduszu Społecznego m.in. projekt mają-
cy na celu przeprowadzenie badań dotyczących
sytuacji kobiet powracających do pracy po prze-
rwie spowodowanej macierzyństwem i opieką
nad dzieckiem oraz adekwatności wykształce-
nia i kwalifikacji kobiet w Polsce w stosunku
do zapotrzebowania rynku pracy.

Wyniki tych badań pozwolą zorientować się
jaki potencjał tkwi w środowisku zawodowym
kobiet - mówią - Takie analizy będą nam nie-
zwykle pomocne w zdiagnozowaniu  sytuacji
kobiet w branży górniczo-energetycznej. To z
kolei pozwoli nam na rozwinięcie działań szko-
leniowych, konsultacyjnych i informacyjnych
oraz szeroką pomoc w sytuacji ewentualnego
zagrożenia utratą pracy. To nasze zamierzenia,
które chciałybyśmy zrealizować w 2007 roku.

Beata Gajdziszewska

Od 26 lutego trwa spór zbiorowy w Kato-
wickim Holdingu Węglowym S.A. Zarząd
KHW nie spełnił postulatu płacowego zgło-
szonego przez Międzyzwiązkowy Zespół
Negocjacyjny, który domaga się podwyżki
wynagrodzeń w wys. 7,8 proc.

- Wprawdzie we wszystkich kopalniach Hol-
dingu o 5 proc. wzrosły stawki osobistego za-

Załoga samodzielnej
KWK "Budryk"S.A. w
Ornontowicach opowie-
działa się za strajkiem w
referendum zorganizo-
wanym przez wszystkie
organizacje związkowe
funkcjonujące w spółce.

Górnicy odpowiadali na
pytanie: "Czy jesteś za pod-
jęciem strajku, aby dostoso-
wać stawki osobistego za-
szeregowania do zgodnych
z Ponadzakładowym Ukła-
dem Zbiorowym Pracy". Za
przystąpieniem do protestu
opowiedziało się 94,1%
głosujących. Zgodnie z art. 20 ustawy o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych, komisja referendal-

Informujemy, że jeszcze w marcu reaktywo-
wany zespół "Solidarni w upadłości" zamierza
zorganizować spotkanie komisji zakładowych
funkcjonujących w zakładach będących w sta-
nie upadłości, likwidacji lub objętych działa-
niem zarządów komisarycznych. Tematami
spotkania będą: związek zawodowy a upadłość,
zarząd komisaryczny, likwidacja.

Propozycje innych tematów prosimy zgła-
szać pod nr telefonów: 601 215771 - Krzysz-
tof Piętak, 504 612777 - Andrzej Sopata, 501
268290 - Jan Jelonek, 693 339340 - Andrzej
Karol lub w biurze Regionalnego Sekretariatu
Przemysłu  Metalowego tel./fax 032 2538425
w. 209.

Rada Kobiet:

O równość kobiet i mężczyzn

- We wszystkich branżach problemy

kobiet są bardzo podobne - mówi

Teresa Szkutnik z Rady Kobiet

przy SGiE

Dzień Kobiet:

Tradycja 8 marca

Kompania Węglowa S.A. uzależnia
ewentualną podwyżkę płac dla pracowni-
ków od zgody Rady Ministrów, której ob-
rady zaplanowane zostały na 6 marca.

Do tego dnia, do godz. 16., zawieszone zo-
stały negocjacje zarządu KW z przedstawicie-
lami górniczych central związkowych. Związ-
kowcy domagali się ponad 7-procentowego
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. W efekcie
zarządzający KW zgodzili się na podwyższe-
nie płac o 1,4 proc. powyżej rządowego wskaź-
nika wzrostu wynagrodzeń, wynoszącego w
tym roku 3,4 proc. Zgodnie z ich propozycją,
każdy górnik otrzyma dodatkowo ok. 140 zł.
Jeżeli rząd zaakceptuje podwyżki, to wówczas
spółka będzie musiała przeznaczyć na ten cel
cały tegoroczny zysk w wys. 53 mln zł. Po-
zwoli to na zlikwidowanie dysproporcji w wy-
nagrodzeniach górników zatrudnionych na
tych samych stanowiskach, ale w różnych ko-
palniach. Niejednokrotnie te różnice kształtu-
ją się na poziomie 200 zł.

Zarząd KW S.A. zwrócił się do ministra
gospodarki o zgodę na przekroczenie dopusz-
czalnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o
1,4 proc. W wystosowanym piśmie kierują-
cy spółką uznali, że wprawdzie w wyniku
przyznanych podwyżek przewidywany zysk
kompani zostałby skonsumowany, ale dzięki
temu udałoby się uniknąć narastających na-
pięć społecznych. Tych natomiast nie wyklu-
czają przedstawiciele górniczych central
związkowych, w przypadku, gdy obrady rzą-
du nie przyniosą dla górników zatrudnionych
w Kompanii pozytywnych rezultatów.

- Wtedy będziemy zmuszeni przystąpić do
akcji protestacyjnej, która w założeniach mia-
łaby się sprowadzać do ewentualnej okupa-
cji biur zarządu KW- zapowiada przewodni-
czący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ "Solidarność" Dominik Ko-
lorz.

Beata Gajdziszewska

Kompania Węglowa:

O podwyżkach zdecyduje rząd

Solidarni w upadłości

KWK „Budryk”:

Chcą strajkować

na stwierdziła, że referendum jest ważne i upraw-
nia do przeprowadzenia strajku.                            Red.

szeregowania, ale to nie ma nic wspólnego ze
wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń - mówią
związkowcy Międzyzakładowej Komisji
Związkowej NSZZ "S" KHW S.A.

Strona społeczna oczekuje na rozpoczęcie
przez zarząd koncernu konstruktywnych roz-
mów mających na celu zawarcie porozumie-
nia.                                                         B.G.

KHW S.A.:

Spór o podwyżki

Za przystąpieniem do protestu opowiedziało się

94,1% głosujących
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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).

Szef Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr Duda (na zdjęciu z europarlamentarzystą Ja-
nem Olbrychtem) był wśród uczestników zeszłotygodniowego seminarium naj-
lepszych praktyk VENet-u, które odbyło się w Brukseli. VEN-et to sieć edukacji
zawodowej dla młodych ludzi, równolegle wdrażana jest w Polsce, Niemczech, Au-
strii i na Cyprze. W każdym z krajów prowadzone są konkrente programy mające
na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W Polsce takim progra-
mem jest "Pierwsza szychta", który Śląsko-Dąbrowska "S" prowadzi wspólnie z
Izbą Rzemieślniczą w Katowicach, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
Wojewódzkim Urzędem Pracy. Informacje na temat VEN-etu dostępne są na stronie
internetowej www.venet-eu.com.

Entliczek - Pêtliczek
"Moje, czy nie moje?"
- Fart to, czy niestety?
Czyje to jest dzieciê,
Zapytam Anety.

Dowcipy retro
Bodaj w roku 1975 otwarto granicê
pomiêdzy Polsk¹ a NRD. Wówczas to
by³ w obiegu taki oto dowcip.
- Na granicznym moœcie w Zgorzelcu
minê³y siê dwa psy. Ten z Polski do NRD
bieg³, aby siê na¿reæ, a ten z NRD do
Polski bieg³, aby siê wyszczekaæ.

***
W siermiê¿ne lato 1980 mo¿na by³o w
autobusie us³yszeæ takie pytanie:
- Jak jest po wêgiersku "bieda"?
- "Edigierek".

Taka prawda
Roni ³ezki Hanka,
Bo oto pewnego ranka
Dowiedzia³a siê z gazety,
¯e przegrana jest niestety,
Bo z zeznaniem siê spóŸni³a
No i fuchê sw¹ straci³a.

Napis na murze:
Z przodu ³ata, z ty³u ³ata - oto polski
"demokrata".

Podobno autentyczne
W trakcie k³ótni ma³¿eñskiej ¿ona
wykrzycza³a swemu ma³¿onkowi -
sêdziemu pi³karskiemu:
- Nieudacznik jesteœ! Ciebie nawet ci z
Wroc³awia nie aresztowali!

Nas³uch
z Radia Erewañ
- To skandal! Jak mo¿na by³o dopuœciæ
do tego, aby by³y prezydent Bytomia,
towarzysz Krzysztof W., pl¹ta³ siê po
poœredniakach i musia³ ¿yæ z zasi³ków
dla bezrobotnych?
- Spokojna g³owa. Wed³ug naszych
informacji prawdziwi bytomscy komuni-
œci (w liczbie dwunastu) uruchomili
fundacjê o nazwie: "kopsnij grosika na
Krzysia Wójcika". Wiêc mo¿e z³y kac
go nie dopadnie? ...

PK

W karykaturze s³ów


