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Zbliża się druga rocznica śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37
odszedł Człowiek, który zmienił bieg historii,
oblicze świata i serca wielu ludzi.

Wychowują

patriotów i osobowości
Szef SGiE Kazimierz Grajcarek przekazał już
na ręce dyrektora szkoły, sztandar wyhafto-
wany przez siostry zakonne z Częstochowy.
W imieniu Sekretariatu przewodniczący ofia-
rował również uczniom ze szkolnego zespo-
łu folklorystycznego obiecane beskidzkie stro-
je ludowe.
Gmach szkoły jest bardzo okazały. Na dzie-
dzińcu rosną drzewa przywiezione z Polski.
Delegacja SGiE, która w maju weźmie udział
w uroczystym poświęceniu sztandaru, posa-
dzi tam drzewko papieskie z Wadowic. Uro-
czystościom towarzyszyć będzie msza św.
celebrowana przez biskupa wileńskiego.

Czytaj na stronie 4

Nie polityka,

lecz praca związkowa
Mirosław Truchan, na wniosek przewodni-
czącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności"
Piotra Dudy, został nowym członkiem Pre-
zydium Zarządu Regionu. W jego wyborze
przedstawiciele Zarządu Regionu byli jedno-
myślni.
M. Truchan już drugą kadencję jest członkiem
ZR. Jednocześnie jest wiceprzewodniczącym
Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ "S" KWK "Bobrek"i ZG "Centrum".
Na forum Komisji Krajowej NSZZ "S"
uczestniczy w pracach Komisji Statutowej.

Czytaj na stronie 5

Brakowało

tylko zomowskiej pały
Skandal w tyskiej spółce Fiat Auto Poland.
W trakcie rozmów w "cztery oczy" kadra kie-
rownicza zmuszała członków "Solidarności"
do wypisywania się ze Związku.
19 marca podczas drugiej zmiany związkow-
cy "Solidarności" pojedynczo byli wzywani
przez kierowników na kilkunastominutowe
rozmowy. W ich trakcie podsuwano im goto-
wą deklarację wypisania się z "S" i zaprzesta-
nia potrącania składek.

Czytaj na stronie 5

Porozumienie podpisane,

kopalnia sprawdzana
Przedstawiciele załogi w radzie nadzorczej
poinformowali o nieprawidłowościach w za-
rządzaniu spółką. Światło dzienne ujrzały fik-
cyjne faktury, dzięki którym zarząd wypro-
wadzał z kopalni ok.10 mln zł.rocznie. Para-
doksem jest, że w 2006 roku spółka wypłaca-
ła pieniądze firmom zewnętrznym za wybu-
dowanie 10 lat temu kopalnianych tam. Wów-
czas przy ich budowie faktycznie pracowali
górnicy zatrudnieni w kopalni. Zarząd "Bu-
dryka" "wypłacał" również niemałe pienią-
dze firmom zewnętrznym za nigdy niewyko-
nane prace przy zabudowie górniczej kolejki.

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”

Gospodarka pędzi jak dobrze naoliwiona ma-
szyna. Firmy liczą zyski, a pracownicy coraz gło-
śniej domagają się wyższych pensji

Kolejne dobre dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego przestały już dziwić ekonomistów. Ale
wczoraj zdziwiły. GUS podał, że sprzedaż deta-
liczna w lutym była aż o 17,5 proc. wyższa niż
rok wcześniej. - To najlepszy wynik od naszego
wejścia do Unii Europejskiej - mówi Bartosz
Pawłowski, ekonomista ING Banku Śląskiego.
Kupujemy coraz więcej aut, mebli czy sprzętu
RTV/AGD. Przybywa ekonomistów wierzących
w prognozy 7-proc. wzrostu PKB w I kwartale.
Byłby to najszybszy wzrost od dekady.

Firmy pracują na coraz większych obrotach.
W minionym roku zanotowały rekordowe wy-
niki. Zatrudniły dodatkowo ponad 209 tys. osób,
ale w niektórych branżach zaczyna brakować rąk
do pracy. Sytuację pogarsza odpływ pracowni-
ków do Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

Nic dziwnego, że np. w budownictwie płace
rosną w tempie ponad 14 proc. rocznie. Szybki
wzrost jest też w branży meblarskiej czy maszy-
nowej. Podwyżki już wywalczyli kolejarze z PKP
Polskie Linie Kolejowe, którzy od kwietnia do-
staną 100 zł więcej. Górnicy z Kompanii Wę-
glowej mają dostać od 120 do 230 zł podwyżek,
a związkowcy Fiata wywalczyli po 320 zł brut-
to. W kopalni Budryk płace mają wzrosnąć o 8,5
proc. Kombinat miedziowy KGHM szacuje, że
podniesie pensje w tym roku o ponad 12 proc.
W ich ślady idą związkowcy z fabryki Opla w
Gliwicach. A to tylko niektóre przykłady. W su-
mie w lutym pensje w przedsiębiorstwach wzro-
sły o 6,4 proc. w skali roku, ale w grudniu i stycz-
niu dzięki wypłatom premii m.in. w górnictwie
rosły jeszcze szybciej.

A na tym na pewno się nie skończy. Duże cen-
trale związkowe - OPZZ i NSZZ "Solidarność"
- uruchomiły specjalne kampanie społeczne na

rzecz walki o wyższe wynagrodzenia. Organi-
zują w całym kraju konferencje, drukują plakaty
i przekonują, że wyższe płace to więcej pienię-
dzy na zakupy, a to bardziej pobudzi wzrost go-
spodarczy.

Pracodawcy i ekonomiści próbują studzić ten
zapał. Wzrost płac nie powinien być wyższy niż
wzrost wydajności pracy, bo to podetnie skrzy-
dła firmom.(...) Zdaniem pracodawców podwyż-
ka płac bez uszczerbku dla kondycji przedsię-
biorstw byłaby możliwa, gdyby do skutku do-
szły zapowiedzi resortu finansów dotyczące ob-
niżenia pozapłacowych kosztów pracy (minister-
stwo planuje obniżenie składki rentowej od lip-
ca tego roku i stycznia 2008 r. w sumie z 13 do 6
proc.). - Ale to oznacza ograniczenie pewnych
świadczeń społecznych - mówi Jeremi Morda-
sewicz. Związkowcy też są za obniżką tzw. klina
podatkowego, ale oszczędności chcieliby szukać
gdzie indziej. - Żeby obniżyć klin, wszyscy mu-
szą płacić składki. Nie mogą być tolerowane sy-
tuacje, gdy tysiące osób samozatrudnionych płacą
minimalny ryczałt na ZUS, a niektórzy także ni-
ski 19-proc. liniowy podatek CIT, mimo że zara-
biają bardzo dużo - mówi Janusz Śniadek.

Ale jest też szansa na to, że wydajność będzie
dalej mocno rosnąć, bo firmy inwestują na potę-
gę. Kupują nowe maszyny, stawiają nowe linie
produkcyjne by sprostać dużemu popytowi kra-
jowemu i zagranicznemu. W zeszłym roku in-
westycje firm zatrudniających 50 i więcej osób
wyniosły 81,2 mld zł, wzrosły więc w ciągu roku
o 19,2 proc. Mocno też inwestują małe firmy, w
których pracuje od 10 do 49 osób. Zdaniem wi-
ceprezes GUS Haliny Dmochowskiej w tych fir-
mach wzrost inwestycji w zeszłym roku prze-
kroczył 30 proc. - To może wpłynąć na wzrost
produkcji, a co za tym idzie, na wzrost wydajno-
ści pracy w przyszłości - mówi Bartosz Pawłow-
ski.

Kiedy wzrost PKB

da nam wzrost płac?
(www.gazeta.pl, Leszek Baj, 23 marca 2007 r.)

BT Gliwice
20 marca w siedzibie gliwickiego BT od-

było się spotkanie związkowców z obszaru
działania Biura z przewodniczącym Śląsko-
Dąbrowskiej "S" Piotrem Dudą, jego za-
stępcą Władysławem Molęckim oraz z pre-
zydentem miasta Zygmuntem Frankiewi-
czem.

P.Duda omówił sprawy, którymi aktual-
nie zajmuje się Zarząd Regionu. Do prezy-
denta Frankiewicza związkowcy skierowa-
li wiele pytań. Zainteresowani byli m.in.
odnowieniem w mieście placów zabaw,
przedłużającymi się remontami ulic, budo-
wą trasy średnicowej "Zachód" na odcinku
Gliwice-Zabrze oraz stanem zaawansowa-
nia realizacji projektu "Nowe Gliwice".
Przedstawiciele organizacji związkowych
oznajmili, że zamierzają wesprzeć władze
miasta w promowaniu zamysłu budowy wie-
lofunkcyjnej hali sportowej, mieszczącej
kilkanaście tysięcy widzów.

Wkrótce w BT w Gliwicach zorganizo-
wane zostanie kolejne spotkanie z P. Dudą,
natomiast z prezydentem miasta związkow-
cy ponownie spotkają się w czerwcu.

***
29 marca od godz.16 w BT w Gliwicach

dyżurować będzie specjalista ds. księgowo-
ści, który udzieli organizacjom zakładowym
bezpłatnych porad w zakresie rozliczeń z
urzędami skarbowymi oraz prawidłowego
prowadzenia księgowości związkowej.

***
Na obszarze działania gliwickiego BT or-

ganizowane są sprawozdawcze Walne Ze-
brania Delegatów komisji zakładowych.

24 marca odbyło się WZD w MKZ NSZZ
"S" KWK Sośnica. 28 marca WZD zorgani-
zowane zostanie przez MOZ NSZZ "S"
Oświata Gliwice, a 30 marca WZD odbę-
dzie się w KZ NSZZ "S" Politechniki Ślą-
skiej.

BT Sosnowiec
20 marca w Szkole Podstawowej nr 6 w

Sosnowcu odbyło się WZD Komisji Zakła-
dowej NSZZ "Solidarność" Pracowników
Oświaty i Wychowania. W zebraniu udział
wzięli prezydent miasta Kazimierz Górski,
naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Weso-
łowski, kierownik BT Alicja Błaszczyk i
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oświaty Lesław Ordon, który prze-
kazał związkowcom informacje na temat
efektów rozmów ze stroną rządową dotyczą-
cych m.in. podwyżek dla nauczycieli.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawoz-
danie z działalności komisji i sprawozdanie
finansowe.

***
22 marca w dawnej stołówce KWK "Ka-

zimierz-Juliusz" zorganizowane zostały
wybory do Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" w Sosnowcu. Akces przestąpie-
nia do Sekcji zgłosiło 28 organizacji związ-
kowych. Na przewodniczącego TSK wybra-
ny został wiceprzewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ "S" KWK "Kazimierz-Ju-
liusz" Jacek Rączka. W skład rady weszli:
Mieczysław Czarnecki, Danuta Gojny-
Ucińska, Alicja Skarbińska-Poznańska,
Witold Kutołowski, Elżbieta Laskiewicz
i Barbara Stanek-Rogacka.

***
23 odbyło się WZD Komisji Zakładowej

NSZZ "S" Koksowni "Przyjaźń", a 24 mar-
ca na sprawozdawczym WZD obradowali

50...
... lat temu (25 marca 1957 r.) zostały podpisany Traktat Rzymski. Tym samym ustano-

wiona została Europejską Wspólnotę Gospodarczą.
W Traktacie zawarte zostały cele EWG, mechanizm działania oraz funkcje podstawo-

wych organów tego ugrupowania. Jako główny cel powstania Wspólnoty określono budo-
wę wspólnego rynku i zbliżenie polityki gospodarczej krajów członkowskich. Traktat Rzym-
ski z dużą dokładnością określił instytucjonalne podstawy podejmowania decyzji w EWG.

W skład Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej weszły: Belgia, Francja, Holandia, Luk-
semburg, RFN i Włochy. W kolejnych 50 latach przystąpiło do EWG a potem Unii Euro-
pejskiej kolejnych 21 państw. Polska wstąpiła do Unii 1 maja 2004 r.

związkowcy z MKZ Mittal Steel w Dąbro-
wie Górniczej.

BT Zawiercie
Przywrócenia obowiązujących do stycz-

nia zasad naliczania płac domagają się
związki zawodowe działające w Przędzalni
Zawiercie. Zarząd tej spółki po wypowie-
dzeniu zakładowego układu zbiorowego pra-
cy jednostronnie ograniczył wysokość pre-
mii i usiłował bez konsultacji z reprezenta-
cją pracowniczą wprowadzić regulamin pra-
cy.

- Domagamy się aby do momentu zawar-
cia nowego układu zbiorowego pracodaw-
ca nie pogarszał warunków płacy. Zwłasz-
cza, że w wypowiedzianym układzie jasno
było zapisane, że obowiązuje on do chwili
podpisania nowego - mówi Andrzej Baj,
przewodniczący "Solidarności" Przędzalni
Zawiercie. - Dalsze zaniżanie premii, a tym
samym zarobków doprowadzi do eskalacji
trwającego sporu zbiorowego. Nie wyklu-
czamy przeprowadzenia referendum strajko-
wego.

Załoga przędzalni jest wprawdzie mocno
zmęczona płacowym zamieszaniem, ale jed-
nocześnie mocno zdeterminowana bronić
swoich zarobków.

- Nie można z jednej strony przekonywać
ludzi, że gospodarka kwitnie, a z drugiej ob-
niżać im wypłaty - dodaje Małgorzata
Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Te-
renowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". - W żad-
nym wypadku nie może być zgody na trak-
towanie ludzi jako elastycznego dodatku do
maszyn i źródła maksymalizacji zysków.

Być może najbliższy tydzień przyniesie
przełom w sporze związkowców z dyrekcją
Przędzalni Zawiercie. Rozmowy mają być
wznowione dzisiaj, po przerwie wywołanej
siłą wyższą (chorobą prezesa), a pracodaw-
ca zaproponował stronie związkowej opra-
cowanie projektu układu zbiorowego, który
byłby podstawą do dalszych negocjacji. Pro-
jekt jest już niemal gotowy i zgodnie z umo-
wą trafi do zarządu spółki przed końcem
marca.

***
W najbliższy weekend zaplanowano

przedświąteczną akcja "Z koszka do koszy-
ka" organizowaną przez zawierciańskie Biu-
ro Terenowe Śląsko-Dąbrowskiej "Solidar-
ności" od ośmiu lat przed świętami Wiel-
kiej Nocy i Bożego Narodzenia. Przez trzy
dni związkowi wolontariusze kwestować
będą w sklepach spożywczych, zachęcając
zawiercian do podzielenia się zawartością
swoich koszyków z najuboższymi.

- Po przedświątecznych kwestach wyraź-
nie widać ubożenie mieszkańców Zawier-
cia - mówi Małgorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". - Co-
raz mniej osób stać na podzielenie się zaku-
pami, rośnie natomiast liczba rodzin, któ-
rym należałoby pomóc.

Związkowcy przed każdymi świętami
przygotowują po kilkadziesiąt paczek. Tra-
fiają do nich artykuły spożywcze, środki
czystości i zabawki zarówno uzyskane ze
sklepowych zbiórek, jak również uzyskane
do sponsorów. Regularnie związkową akcję
wspiera m.in. hurtownia jajek. Jak podkre-
ślają związkowcy z "S" trudna do przece-
nienia jest zwyczajna ludzka solidarność, a
w Wielkanoc każda rodzina powinna spo-
tkać się przy pełnym świątecznym stole.

(zaw)

Informacja dla KZ
Informujemy przedstawicieli komisji zakładowych, że w siedzibach Biur Terenowych są

do odebrania przepustki upoważniające ich do wejścia do siedziby Zarządu Regionu.
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Na stronie internetowej Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" (www.solidarnosc-
kat.pl) uruchomiliśmy sondę, w której każ-
dy może oddać swój głos. Pierwsze pyta-
nie dotyczyło właśnie tej strony - zapytali-
śmy Internautów, co sądzą o naszej witry-
nie. Z wyników sondy jesteśmy bardzo za-

Ruch Obrany Praw Człowieka i Oby-
watela (ROPCiO) powstał dokładnie 30
lat temu. To jedna z najważniejszych for-
macji opozycyjnych w czasach PRL, któ-
ra przyczyniła się do powstania "Solidar-
ności".

Organizacja zaczę-
ła od apelu do społe-
czeństwa podpisane-
go przez 18 osób (m.
in. Leszka Moczul-
skiego i Andrzeja
Czumę). Członko-
wie ROPCiO doma-
gali się od Rady Pań-
stwa PRL ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw
Międzynarodowych
Paktów Człowieka i
Obywatela. Zorgani-
zowali akcję zbiera-
nia podpisów w tej
sprawie. ROPCiO
wydawał Opinię -
pierwszy nielegalny
periodyk w PRL z
jawnie podanymi na-
zwiskami redakcji,
prowadził punkty
konsultacyjno-infor-
macyjne w kilkuna-
stu miastach Polski, udzielał pomocy oso-
bom prześladowanym przez instytucje pań-
stwowe, organizował akcje informacyjne i
polityczne. Przy wsparciu inicjatywy dzia-
łaczy ROPCiO powstały pierwsze w PRL
wolne związki zawodowe. ROPCiO orga-
nizował też manifestacje patriotyczne, m.in.
z okazji nieuznawanego przez władze PRL
święta niepodległości 11 Listopada.

23 marca Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński, podczas uroczysto-
ści w Pałacu Prezydenckim wręczył ordery

zasłużonym działaczom i współpracowni-
kom ROPCiO, w związku z 30. rocznicą jego
powstania. Zadeklarował też pomoc wobec
byłych opozycjonistów żyjących dziś w bie-
dzie. - Składam tę deklarację nie tylko w sto-
sunku do działaczy ROPCiO, także do

wszystkich innych.
Przedstawię Sejmowi
odpowiedni projekt
ustawy. Polska musi
szanować swoich oby-
wateli - podkreślił.

Marszałek Sejmu
Marek Jurek przy-
pomniał w Sejmie, że
rolą ROPCiO było
przywrócenie po 30
latach milczenia spra-
wy niepodległości
Polski i sprawy praw
narodu. Podkreślił,
jak kapitalnym pomy-
słem opozycji demo-
kratycznej było zade-
klarowanie prawa do
działalności jawnej i
legalnej. To stawiało
komunistów przed
koniecznością dowie-
dzenia nielegalności
organizacji opozycyj-

nych. Zdaniem Marka Jurka, gdyby nie idea
podjęta przez Ruch Obrony, z całą pewno-
ścią "Solidarność" nie przybrałaby tak pa-
triotycznego i narodowego charakteru. - Po-
nadto - mówił marszałek  - gdyby nie ta idea,
odbudowując państwo na początku lat 90.,
z całą pewnością nie zbudowalibyśmy tej
niewystarczającej, ale realnej więzi między
dzisiejszą Rzeczpospolitą a państwem pod-
ziemnym i powojenną emigracją.

red.

Trwa prowadzona przez "Solidarność"
kampania "Niskie płace barierą rozwoju
Polski", podczas której promujemy ko-
nieczność wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Jednym z postulatów akcji jest podniesie-
nie płacy minimalnej w Polsce. Przy tej oka-
zji warto zwrócić uwagę, w jaki sposób spra-
wa najniższego wynagrodzenia kształtowa-
ła się w Polsce i jak wygląda to w innych
krajach europejskich.

Europejska Karta Społeczna
W artykule 4 Europejskiej Karty Społecz-

nej z 1961 roku zapisano prawo do godzi-

wego wynagrodzenia za pracę. Próbę okre-
ślenia poziomu płacy godziwej podjął Ko-
mitet Niezależnych Ekspertów Rady Euro-
py. Komitet ten uznał, że punktem wyjścia
do określenia poziomu tej płacy powinna być
płaca przeciętna. Zdaniem ekspertów wyna-
grodzenie godziwe powinno kształtować się
na poziomie 68% płacy przeciętnej w da-
nym kraju. Polska ratyfikowała artykuł 4 Eu-
ropejskiej Karty Społecznej z pominięciem
ustępu 1, dotyczącego właśnie prawa do wy-
nagrodzenia godziwego - gwarancje polskie-
go ustawodawstwa skupiają się na określe-
niu wynagrodzenia minimalnego, co nie
oznacza godziwego.

Jest najgorzej od 15 lat
Z poniższej tabeli wynika, że minimalne

wynagrodzenie w stosunku do średniej w go-
spodarce narodowej jest najniższe od 15 lat.
Co gorsza, tendencja spadkowa utrzymuje
się praktycznie od 1998 roku. Oznacza to,
że najmniej zarabiającym coraz trudniej za
ich pensje jest się utrzymać.

Od 1996 r. ponad trzykrotnie powiększy-
ła się grupa osób, których poziom wydat-
ków jest niższy od minimum egzystencji
przyjętego za granicą ubóstwa skrajnego. Z

analiz Głównego Urzędu Statystycznego i
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wiado-
mo, że utrzymywanie niskopłatnej pracy
sprzyja pauperyzacji, a dotyczy to najczę-
ściej ludzi młodych, pracujących na stano-
wiskach robotniczych.

We wrześniu 2003 roku Rada Ministrów
przyjęła rozporządzenie w sprawie wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia na pozio-
mie 824 PLN (brutto). Z przyjętych regula-
cji wynikało jednocześnie, że do końca 2005
roku pracodawcy mogli obniżać wysokość
wynagrodzeń dla osób podejmujących pra-
ce po raz pierwszy o 20% w pierwszym roku
pracy i 10% w drugim. To czasowe rozwią-
zanie wiązało się z wejściem na rynek pra-
cy młodych ludzi z wyżu demograficznego.

Natomiast w roku 2007 minimalne wyna-
grodzenie brutto wynosi 936 PLN, a plano-
wane przeciętne wynagrodzenie w gospo-
darce narodowej to 2616,00 PLN. Tak więc
relacja wynagrodzenia minimalnego do
przeciętnego kształtuje się na poziomie 35,8.

Powyższe dane pokazują, że relacja wy-
nagrodzenia minimalnego do przeciętnego
w znaczący sposób 'in minus' odbiega od za-
leceń Komisji Niezależnych Ekspertów (za-
lecali oni wskaźnik płacy godziwej na po-
ziomie 68% płacy przeciętnej).

Polska a kraje UE
Pod względem poziomu wynagrodzeń

kraje należące do Unii Europejskiej można
podzielić na trzy grupy.

W grupie pierwszej poziom wynagrodzeń
przekracza 30,000 € (Luksemburg, Francja,
Belgia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania,
Holandia).

W drugiej grupie zarobki roczne wahają
się w granicach od 20,000 do 30,000 € (Fin-
landia, Austria, Finlandia, Włochy).

W grupie trzeciej mieszczą się kraje o śred-
nich rocznych zarobkach poniżej 20,000 €.
Tu rozpiętości są duże (9,928 Grecja - 19,307
Hiszpania).

W Polsce w 2002 przeciętne wynagrodze-
nie wynosiło 6,734 €. Było więc prawie trzy-
krotnie niższe niż w Hiszpanii. Było także
niższe o 37% niż w Portugalii i o 32% niż-
sze niż w Grecji. Więc Polska na tle państw
Unii Europejskiej, w których występuje re-
latywnie wysoki stosunek płacy minimalnej
do średniej wypadała nienajlepiej.

Zróżnicowanie wynagrodzeń jest natural-
ną konsekwencją różnic w poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego, których wskaźni-
kiem jest wielkość PKB na jednego miesz-

Niskie płace barierą rozwoju Polski:

Minimalna aż za bardzo
Minimalne wynagrodzenie* za pracę w relacji do przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 1992-2007

*od 2002 r. - najniższe wynagrodzenie
** średnio w za kwartały I-III
Źródło: Na podstawie obliczeń MGiP oraz własnych

kańca. Tak więc w roku 2001 PKB na jed-
nego mieszkańca w cenach bieżących we-
dług kursu walut wynosił w Unii Europej-

dowoleni - aż  81 proc. głosujących wypo-
wiedziało się o naszej stronie pozytywnie.
Dziękujemy!

Można już odpowiadać na kolejne pyta-
nie - tym razem chcemy poznać Państwa
opinię na temat Waszych zarobków. Zapra-
szamy do głosowania!

skiej 20,844 $, podczas gdy w Polsce 4,746$
(22.77% poziomu europejskiego).

 red.

30 lat temu powstał ROPCiO:

Jawna opozycja PRl-u

Plakat wydany przez ROPCiO
z okazji 60-lecia odzyskania

Niepodległości
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Zbliża się druga rocznica śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. 2 kwietnia 2005 r. o godz.
21.37 odszedł Człowiek, który zmienił bieg
historii, oblicze świata i serca wielu ludzi.

Zakończył się niezwykły, trwający 27 lat pon-
tyfikat. Papieżowi w ostatnich godzinach życia,
przepełnionych bólem i cierpieniem, towarzyszył
tłum wiernych zgromadzonych na Placu Świę-
tego Piotra. Te dramatyczne chwile pokazywały
niemal wszystkie światowe stacje telewizyjne, a
cała Polska pogrążyła się w żałobie. 7 kwietnia
2005 r. odczytany został Testament Jana Pawła
II. Papież pisał go podczas rekolekcji, w latach
1979 - 2000.

Obchody tej smutnej rocznicy - podobnie jak
przed rokiem - będą miały przede wszystkim
wymiar duchowy. Na ten dzień zaplanowana
została ceremonia zamknięcia diecezjalnego pro-
cesu beatyfikacyjnego, która najprawdopodob-
niej odbędzie się w bazylice św. Jana na Latera-
nie. Następnie dokumenty zebrane podczas
pierwszej fazy procesu przekazane zostaną wa-

18 maja, w dniu urodzin Jana Pawła II,
w polskiej szkole w Wilnie noszącej imię
Ojca Świętego, odbędzie się uroczystość
poświęcenia sztandaru placówki. Sztan-
dar ufundowany został przez Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidar-
ność".

Szef SGiE Kazimierz Grajcarek przeka-
zał już na ręce dyrektora szkoły, sztandar wy-
haftowany przez siostry zakonne z Często-

chowy. W imieniu Sekretariatu przewodni-
czący ofiarował również uczniom ze szkol-
nego zespołu folklorystycznego obiecane
beskidzkie stroje ludowe.

Gmach szkoły jest bardzo okazały. Na
dziedzińcu rosną drzewa przywiezione z
Polski. Delegacja SGiE, która w maju we-
źmie udział w uroczystym poświęceniu
sztandaru, posadzi tam drzewko papieskie z
Wadowic. Uroczystościom towarzyszyć bę-
dzie msza św. celebrowana przez biskupa wi-
leńskiego.

By mocniej
zaakcentować polskość

Po raz pierwszy Kazimierz Grajcarek spo-
tkał uczniów z wileńskiej szkoły na górze
Żar w okolicach Bielska-Białej. Wówczas
zwrócił uwagę
na ich przepięk-
ną polszczyznę,
na to z jaką siłą
pielęgnują pol-
ską tradycję i jak
ogromna jest ich
tęsknota za oj-
czystym krajem
oraz pragnienie
uczenia się Pol-
ski. W rozmowie
z kierującą pla-
cówką Janiną
Wysocką zapy-
tał, czego jej
uczniowie naj-
bardziej potrze-
bują. W odpo-
wiedzi usłyszał,
że sztandaru placówki z napisami w języku
narodowym. Po konsultacji z radą Sekreta-
riatu błyskawicznie zapadła decyzja o ufun-
dowaniu dla szkoły sztandaru i góralskich
strojów.

-Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe,
gdyby nie pomoc sponsorów, za którą jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni - mówi przewod-
niczący Sekretariatu - Dla uczniów i grona

pedagogicznego to będzie wyjątkowa uro-
czystość, ponieważ na Litwie święcenie
sztandarów szkolnych to ewenement. Oni
podkreślają, że dzięki temu sztandarowi jesz-
cze mocniej zaakcentują swoją polskość.

Poznajmy szkołę
Działająca od 13 lat szkoła im. Jana Paw-

ła II w Wilnie początkowo funkcjonowała
jako szkoła średnia. W 2002 r. placówka zo-

stała zreformo-
wana i obecnie
zamiast liceum
istnieje tam szko-
ła podstawowa i
gimnazjum.

- Obecnie na-
sza szkoła zatrud-
nia 88.nauczycie-
li, którzy uczą i
wychowują 778
uczniów - mówi
dyrektor Janina
Wysocka - Pro-
wadzimy różno-
rodne zajęcia po-
zalekcyjne. Dzie-
ci realizują swo-
je zdolności w
kółkach zaintere-

sowań. Nauczycielom, uczniom i ich rodzi-
com konsultacji udzielają psycholog, logo-
peda, pedagog społeczny i pedagog do spraw
dzieci specjalnej troski.

Uczniowie chętnie biorą udział w przed-
miotowych olimpiadach, festiwalach teatrów
szkolnych, konkursach recytatorskich, pla-
stycznych i muzycznych oraz zawodach
sportowych. Placówka aktywnie uczestniczy
też w międzynarodowych i krajowych pro-
jektach.

- Wciąż się doskonalimy, poszukujemy
optymalnej koncepcji edukacyjnej oraz naj-
lepszych sposobów przeciwdziałania agre-
sji, przemocy i innym negatywnym zjawi-
skom, przed którymi współczesna szkoła,
niestety, nie jest zabezpieczona. Dlatego też,
z naszej inicjatywy została zorganizowana

międzynarodowa konferencja "Dobra szko-
ła"- mówi Janina Wysocka - Staramy się
wychować młodzież kierującą się głęboki-
mi zasadami moralnymi, odpowiedzialną,
samodzielną, twórczą. Potrafiącą rozstrzy-
gać problemy własne i społeczne. Staramy
się wychowywać patriotów i osobowości.

Beata Gajdziszewska

Rocznica śmierci Jana Pawła II:

Santo Subito

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz

przybędzie" (por. Mt 24, 42) - te słowa przypo-
minają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi
wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim
podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się
na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do
tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak
jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce
Matki mojego Mistrza: +totus Tuus+. W tych
samych rękach matczynych zostawiam wszyst-
ko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje
życie i moje powołanie. W tych Rękach zosta-
wiam nade wszystko Kościół, a także mój Na-
ród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę tak-
że o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało
się większe od mojej słabości i niegodności.

W czasie rekolekcji przeczytałem raz jesz-
cze testament Ojca Świętego Pawła VI. Lektu-
ra ta skłoniła mnie do napisania niniejszego te-
stamentu.

Nie pozostawiam po sobie własności, którą
należałoby zadysponować. Rzeczy codzienne-
go użytku, którymi się posługiwałem, proszę
rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić.
Proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał Ks.
Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wy-
rozumiałą współpracę i pomoc. Wszystkie zaś
inne podziękowania zostawiam w sercu przed
Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazić...

Jan Paweł pp. II
Rzym, 6.III.1979.

***
W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskie-

go życia, wracam pamięcią do jego początku,

tykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
i rozpocznie się drugi tzw. rzymski etapu proce-
su.

Proces beatyfikacjyjny polskiego Papieża, któ-
ry już podczas ziemskiego życia był nazywany
Wielkim, przebiega zgodnie z przyjętymi przez
Kościół normami. Jedynym odstępstwem od nich
była zgoda papieża Benedykta XVI na wcze-
śniejsze rozpoczęcie prac. Inauguracja procesu
odbyła się już 87 dni po śmierci Jana Pawła II, a
nie jak stanowi prawo kościele, po pięciu latach.
Jednym z kluczowych świadectw w procesie jest
uzdrowienie francuskiej zakonnicy cierpiącej na
chorobę Parkinsona.

2 kwietnia uroczystości, msze i nabożeństwa
będą odbywały się we wszystkich polskich pa-
rafiach. Na Rynku Głównym w Krakowie wy-
konane zostanie oratorium Piotra Rubika "Tu
es Petrus". Otwarta zostanie również wystawa
"Szukałem was i teraz przyszliście do mnie" au-
torstwa fotografików z Agence France Presse w
Centrum Jana Pawła II.                                    ak

do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie
znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem),

do wadowickiej parafii, gdzie zostałem
ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do
rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły
podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do
czasów okupacji, gdy pracowałem jako robot-
nik, a potem do parafii w Niegowici, i krakow-
skiej św. Floriana, do duszpasterstwa akademic-
kiego, do środowiska ... do wielu środowisk ...
w Krakowie, w Rzymie ... do osób, które Pan
mi szczególnie powierzył - wszystkim pragnę
powiedzieć jedno: "Bóg Wam zapłać"!

"In manus Tuas, Domine, commendo spiri-
tum meum".

A.D.
17.III.2000.

"Solidarność" uczci pamięć
Jana Pawła II organizując wśród
swoich członków zbiórkę krwi.

2 kwietnia uchwałą XIX KZD w
Wasilkowie ustanowiony został
Dniem Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ "S". W tym roku Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa będą trwały od 26 mar-

Testament Jana Pawła II z dnia 6.III.1979. (fragmenty)

ca do 6 kwietnia. Wiadomo już, że
krew oddawana będzie m. in. w Wo-
dzisławiu Śl. (1 kwietnia), Jastrzębiu
Zdroju (2 kwietnia). Jaworznie (3
kwietnia) i Zawierciu (6 kwietnia).
O szczegółach akcji informować
będą poszczególne Biura Terenowe

Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności".

Dni Honorowego Krwiodawstwa:

Podziel się darem krwi

Litwa:

Wychowują
patriotów i osobowości

Kazimierz Grajcarek wraz z Janiną Wysocką demonstrują
sztandar polskiej szkoły w Wilnie.

W imieniu SGiE jego przewodniczący przekazał uczniom
wileńskiej szkoły góralskie stroje ludowe.
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Determinacja górników KWK "Budryk"
S.A., którzy 19 marca przystąpili do strajku
ciągłego, doprowadziła do podpisania przez
związki porozumienia z zarządem spółki. Tym
samym związkowcy zakończyli spory zbioro-
we z pracodawcą.

W drugim dniu protestu odpowiedzialny za
górnictwo w Ministerstwie Gospodarki minister
Krzysztof Tchórzewski, zaniepokojony sytuacją
na "Budryku", zaapelował do zarządu kopalni o
rozpoczęcie negocjacji ze stroną związkową. 7-
godzinne mediacje prowadzone były w Urzędzie
Wojewódzkim w obecno-
ści wicewojewody śląskie-
go Artura Warzochy, sze-
fa górniczej "Solidarności"
Dominika Kolorza i prze-
wodniczących innych gór-
niczych central związko-
wych. I udało się.

- Negocjacje były trud-
ne. Niejednokrotnie górę
brały emocje, ale w rezul-
tacie 90 proc. naszych po-
stulatów zostało uwzględ-
nionych - relacjonuje An-
drzej Powała, przewodni-
czący zakładowej "S" - Po-
rozumienie zawarte zosta-
ło ok. północy. W nocy
wróciliśmy na kopalnię.
Zorganizowaliśmy masówkę dla górników z noc-
nej i porannej zmiany, podczas której oficjalnie
poinformowaliśmy ich o zawartych uzgodnie-
niach i zakończeniu strajku. Wśród załogi zapa-
nował entuzjazm i ogramna radość z odniesio-
nego sukcesu.

Na mocy zawartego porozumienia już od 1
marca pracownicy "Budryka" będą mieli pod-
wyższone o 5 zł na dniówkę stawki płac za-
sadniczych we wszystkich grupach zawodo-
wych. Od 1 stycznia 2008 r. stawki płac zasad-
niczych podwyższone zostaną o kolejne 5 zł
na dniówkę, pod warunkiem, że wypracowa-
ny wynik finansowy netto za 2007 rok pozwo-
li na sfinansowanie tej podwyżki. Od 1 marca
uruchomione zostały również indywidualne
przeszeregowania dla pracowników kopalni.
Strony ustaliły, że od 1 stycznia br. wartość do-
finansowania kosztów dojazdów pracowników
do pracy wynosi 250 zł miesięcznie. Uzgod-
niono, że zatrudnieni w kopalni otrzymają bony
towarowe okazji świąt Wielkanocnych i Bo-
żego Narodzenia o wartości 300 zł.

Przejęli odpowiedzialność
za kopalnię

19 marca blisko 2,5-tysięczna załoga kopalni
przystąpiła do strajku. Na dół zjechały jedynie
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzy-
manie ruchu zakładu. Związkowcy wyznaczyli
posterunki i zabezpieczyli obsadę związaną z
utrzymaniem ruchu. Wskazują, że zarząd kopal-
ni, mimo, iż wiedział o planowanym strajku, nie
zadbał właściwie o jej bezpieczeństwo. Przez
dwie doby, na każdej zmianie, na "Budryku" od-
bywały się masówki. Przez cały czas trwania straj-

ku na terenie kopalni przebywał szef górniczej
"S" Dominik Kolorz, który służył związkowcom
swoim merytorycznym wsparciem.

Protest poprzedziło referendum i kilkudniowe
negocjacje. Związkowcy domagali się podwy-
żek płac dla załogi od marca o 400 zł brutto mie-
sięcznie. Kiedy strony były już bliskie podpisa-
nia porozumienia, prezes kopalni zaczął zmie-
niać uzgodnione wcześniej zapisy.

- By zabrać nam możliwość ubiegania się o
procent od wypracowanego przez kopalnię zy-
sku zamierzał wprowadzić zapis, że porozumie-
nie wyczerpuje nasze żądania płacowe i poza-
płacowe - mówi Andrzej Powała - Nie mogli-
śmy również zaakceptować szczegółów porozu-
mienia, wprowadzonych przez przedstawicieli
zarządu spółki, dotyczących m.in. terminu wej-
ścia w życie podwyżki i dodatku za dojazdy do
pracy.

CBA bada kopalnię
Tymczasem przedstawiciele załogi w radzie

nadzorczej poinformowali o nieprawidłowo-
ściach w zarządzaniu spółką. Światło dzienne
ujrzały fikcyjne faktury, dzięki którym zarząd wy-
prowadzał z kopalni ok.10 mln zł.rocznie. Para-
doksem jest, że w 2006 roku spółka wypłacała
pieniądze firmom zewnętrznym za wybudowa-
nie 10 lat temu kopalnianych tam. Wówczas przy
ich budowie faktycznie pracowali górnicy zatrud-
nieni w kopalni. Zarząd "Budryka" "wypłacał"
również niemałe pieniądze firmom zewnętrznym
za nigdy niewykonane prace przy zabudowie
górniczej kolejki. O patologiach w kopalni poin-
formowane zostało Centralne Biuro Antykorup-
cyjne. Do prac prowadzonych przez CBA odde-
legowany został przedstawiciel załogi w radzie
nadzorczej Wiesław Wójtowicz.

Wśród wszystkich śląskich zakładów górni-
czych "Budryk" osiąga najlepsze wyniki ekono-
miczne. W minionym roku kopalnia mogła po-
chwalić się zyskiem w wysokości ponad 5 mln
zł netto. Do tej pory wynagrodzenia pracowni-
ków "Budryka" były najniższe w całej branży
górnictwa węgla kamiennego...

Beata Gajdziszewska

Mirosław Truchan, na wniosek przewod-
niczącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności"
Piotra Dudy, został nowym członkiem Prezy-
dium Zarządu Regionu. W jego wyborze
przedstawiciele Zarządu Regionu byli jedno-
myślni.

W pracach Prezydium M. Truchan zastąpi
Damiana Majcherka, który w ostatnich wybo-
rach samorządowych zyskał duże poparcie wy-
borców i obecnie pełni funkcję wicestarosty Po-
wiatu Wodzisławskiego.

M. Truchan już drugą kadencję jest członkiem
ZR. Jednocześnie jest wiceprzewodniczącym
Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ
"S" KWK "Bobrek"i ZG "Centrum". Na forum
Komisji Krajowej NSZZ "S" uczestniczy w pra-
cach Komisji Statutowej.

- Nie polityka, lecz praca związkowa jest ca-
łym moim życiem - powiedział, dziękując związ-
kowcom za okazane mu zaufanie - Cieszę się z
tego wyróżnienia, tym bardziej, iż mam świado-
mość, że wielu z Was mogłoby dostąpić zaszczy-
tu, jakim jest członkostwo w Prezydium ZR.

W trakcie posiedzenia Zarządu P. Duda, uczest-
niczący w pracach Rady Ochrony Pracy przy

Sejmie RP, poinformował o planowanym na 19 i
20 kwietnia wyjazdowym posiedzeniu ROP, któ-

re zorganizowane zostanie w Katowicach przez
Śląsko-Dąbrowską "S" z okazji Światowego
Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy.

19 kwietnia przedstawiciele ROP będą obra-
dować w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej "S". Po
obradach pojadą do Jaworzna, gdzie w Zakła-
dzie Górniczym "Sobieski-Jaworzno" zwiedzą

podziemia kopalni. Naza-
jutrz członkowie ROP we-
zmą udział w konferencji
nt. "Bezpieczeństwo pra-
cownika ponad zyskiem
pracy", która odbędzie się
w sali koncertowej Radia
Katowice.

Podczas posiedzenia ZR
po raz pierwszy zorganizo-
wana została mulimedial-
na prezentacja sprawozda-
nia finansowego za 2006
rok. Uczestnicy obrad w
obrazowy sposób zapozna-
li się z ubiegłorocznym bi-
lansem, rachunkiem wyni-
ków oraz propozycjami

budżetu na 2007 rok, które zatwierdzili jedno-
głośnie.                            Beata Gajdziszewska

Skandal w tyskiej spółce Fiat Auto Poland.
W trakcie rozmów w "cztery oczy" kadra kie-
rownicza zmuszała członków "Solidarności"
do wypisywania się ze Związku.

19 marca podczas drugiej zmiany związkowcy
"Solidarności" pojedynczo byli wzywani przez
kierowników na kilkunastominutowe rozmowy.
W ich trakcie podsuwano im gotową deklarację
wypisania się z "S" i zaprzestania potrącania skła-
dek.

Osoby, które przeszły te rozmowy, nie chcą o
nich opowiadać. Przyznają, że były bardzo nie-
przyjemne. Jak mówi przewodnicząca "S" w spół-
kach Grupy Fiata Wanda Stróżyk "sugerowano
im, że "Solidarność" nie jest teraz w modzie, nie
jest "trendy" i jeżeli już muszą gdzieś należeć, le-
piej żeby to była inna organizacja. Taka, która
współpracuje z pracodawcą np. Sierpień 80".

- Ci, którzy są zatrudnieniu poza produkcją byli
straszeni, że pójdą na linię. - Część pracowników
została złamała, innym udało się obronić. Niektó-
rzy odważyli się ponownie zapisać do "Solidar-
ności" - mówi Wanda Stróżyk, która jest zbulwer-
sowana zachowaniem kadry zarządzającej. - To

perfidia. Brakowało tylko pały, czołgu i tarczy zo-
mowskiej z poprzedniej epoki - dodaje.

Inwigilacja trwa
Próbą osłabienia związku" są zbulwersowani

również członkowie innych organizacji związko-
wych działających w spółce i pracownicy do tej
pory niezrzeszeni. - Niektóre osoby, nienależące
do Związku przyszły się zapisać na znak protestu
- mówi przewodnicząca. Zdaniem Wandy Stró-
żyk to "zemsta" kadry kierowniczej za nieugiętą
postawę "S" w sprawie podwyżek płac. "Solidar-
ność" nie przystała na kwoty podwyżek zapropo-
nowane przez dyrekcję, uważając je za niekorzyst-
ne dla pracowników. Wątpliwości budził również
sposób ich rozdysponowania.

20 marca przez cały dzień "Solidarność" orga-
nizowała na terenie spółki masówki. Na przerwach
prowadziła rozmowy z pracownikami i kadrą kie-
rowniczą. Związkowcy przyznają jednak, że trud-
no im porozumiewać się z załogą, bo przez cały
czas są obserwowani. - Nigdzie nie możemy się
ruszyć, bo zaraz kilku kierowników idzie za nami
- opowiada Wanda Stróżyk. Przewodnicząca ape-

Fiat Auto Poland:

Brakowało tylko zomowskiej pały

KWK „Budryk”:

Porozumienie podpisane,

kopalnia sprawdzana

Zarząd Regionu:

Nie polityka,

lecz praca związkowa

O podpisanym porozumieniu związkowcy informowali
górników podczas masówek

Mirosław Truchan jest nowym
członkiem Prezydium ZR

Piotr Duda prezentuje na ekranie członkom ZR
sprawozdanie finansowe za 2006 rok

luje do związkowców, żeby się nie bali. - Nie daj-
cie się zniewolić na następnych 10 lat - podkreśla.

Powiadomili prokuraturę
Związkowcy złożyli doniesienie do prokuratu-

ry. O bulwersujących zachowaniach kadry kierow-
niczej poinformowali również włoski zarząd fir-
my. Domagają się odwołania Dyrektora Personal-
nego Andrzeja Piętki z funkcji członka prezy-
dium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społeczne-
go. - Ten człowiek nie ma nic wspólnego z dialo-
giem i partnerstwem - podkreślają związkowcy.

Zdaniem "S" to właśnie Andrzej Piętka jest
odpowiedzialny za łamanie prawa w tyskiej spół-
ce. - Nie wierzę, że takie działania mogłyby być
podjęte bez koordynacji dyrektora personalnego.
Podczas rozmów ze związkowcami powiedział
kierownikom, że mają obowiązek przypominać
pracownikom o prawie wypisania się ze związku
- opowiada Wanda Stróżyk.Agnieszka Konieczny
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Ubóstwo, bezrobocie, niskie płace - to
najczęstsze przyczyny nowej fali emigra-
cyjnej Polaków, która potrwa przynaj-
mniej dekadę.

Rozszerzenie UE przyniosło otwarcie nie-
których rynków pracy. Do 2011 r. ma nastą-
pić całkowita liberalizacja dostępu do tego
rynku we wszystkich państwach Unii. Zja-
wisko migracji jest nierozerwalnie związa-
ne z procesem globalizacji gospodarki, a
duża część zachowań migracyjnych posia-
da wymiar ekonomiczny, przede wszystkim
zarobkowy.

Według szacunków ONZ migranci stano-
wią 3 proc. ludzkości. Bez imigracji wiele
krajów wysoko rozwiniętych np. Niemcy,
Włochy, Szwecja rejestrowałoby spadek

populacji. Symulacje wykonane przez Bank
Światowy pokazują, że do 2025 r. ponad 14

Nastąpi zmiana na stanowisku dyrek-
tora katowickiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej Od 5 kwietnia funk-
cję tę będzie pełni dr Andrzej Drogoń,
który zastąpi odchodzącego Andrzeja Si-
korę.

Andrzej Drogoń urodził się 3 września
1958 r. w Strzyżowie. W 1982 r. ukończył

Posłowie wytypowali 12 świąt państwo-
wych i kościelnych, które obejmie usta-
wowy zakaz handlu. Ustawę ma szanse
być przyjęta jeszcze przed wakacjami.

Zakaz będzie dotyczył wszystkich skle-
pów. Czynne będą mogły być jedynie stacje
benzynowe, apteki, hotele oraz restauracje.

Lista świąt objętych zakazem jest już go-
towa. Z kalendarza zakupów znikną w su-
mie prawie dwa tygodnie. - To dni, które są
ważne w polskiej tradycji i kulturze. A wte-
dy Polacy powinni świętować, a nie kupo-
wać - podkreśla autor projektu nowelizacji
kodeksu pracy, który właśnie trafił do Sej-
mu, poseł Stanisław Szwed z PiS.

Parlamentarzyści zajmą się tą sprawą już
na początku kwietnia. Pomysł przejdzie, bo
oprócz PiS-u poparcie już deklaruje LPR i
Samoobrona. Posłowie z tych ugrupowań
zapowiadają jednak, że podejmą starania, by
zakaz rozszerzyć również na wszystkie nie-
dziele.

wg

Katowicki IPN:

Andrzej Drogoń
nowym dyrektorem

Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, gdzie następ-
nie pracował na stanowisku asystenta nauko-
wo-dydaktycznego (do 1994 r.) oraz adiunk-
ta (do 2007 r.). W 1994 r. obronił doktorat z
dziedziny nauk prawnych. Odbył aplikację

sędziowską. W latach 1998-2000 wykładał
ponadto w Wyższej Szkole Zarządzania i
Marketingu w Sosnowcu, a od 2000 r. - w
Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Spo-
łecznych w Tychach. Jest autorem publi-
kacji z zakresu historii ustroju, autonomii
województwa śląskiego, systemów samo-
rządowych, systemów prawno-politycz-
nych i dziejów prokuratury w Polsce.

W okresie studenckim współorganizował
Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uni-
wersytecie Śląskim. Do chwili obecnej jest
działaczem NSZZ "Solidarność". Działa
również w zarządzie Stowarzyszenia
Wspierania Nauk Historyczno-Prawnych
w Katowicach oraz w Stowarzyszeniu
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.

Red.

Hipermarkety:

Świętować,
nie kupować

Święta bez handlu
– 1 stycznia - Nowy Rok
– pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
– 1 i 3 maja - Święto Pracy, święto na-

rodowe Konstytucji 3 maja
– Zielone Świątki
– Boże Ciało
– 15 sierpnia - święto Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny
– 1 listopada - Wszystkich Świętych
– 11 listopada - narodowe Święto Nie-

podległości
– 25, 26 grudnia - Boże Narodzenie.

Emigracja:

Druga strona medalu

Alfred Bujara, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeń Społecznych:

- To krok w dobrym kierunku, traktuję
taką propozycję jako etap dojścia do
wszystkich wolnych niedziel w handlu.
Jako "Solidarność" nie zrezygnujemy z
tego pomysłu, również dlatego, że do sta-
rań o wolne niedziele obligują nas uchwa-
ły Zjazdu Krajowego NSZZ "Solidar-
ność". Pracodawcy twierdzą, że z powo-
du tych 12 dni ok. 20 tys. osób straci pra-
cę? Stek bzdur! Przecież już teraz w han-
dlu nie ma praktycznie kto pracować.
Ostrożne szacunki mówią o 50 tys. wa-
katów. To jeszcze będą zwalniać? Nie
wierzę. Poza tym klienci tak czy siak będą
robić zakupy. Ktoś ich więc będzie mu-
siał obsłużyć.

Zakaz handlu w najważniejsze święta dotyczyć będzie każdego rodzaju sklepu

Emigranci najczęściej podejmują pracę poniżej swych kwalifikacji

mln osób przeniesie się do krajów rozwinię-
tych.

Polska w większym stopniu, niż inne kra-
je doświadczające wzmożonych wyjazdów,
narażona jest na ryzyko pogorszenia struk-
tury demograficznej starzejącego się społe-
czeństwa. Równocześnie emigranci polscy
ułatwiają realizację polityki prorodzinnej w
krajach UE, odpowiadając na popyt zatrud-
nienia w sektorze opieki nad dziećmi i oso-
bami starszymi oraz usługach medycznych.

Istotnym problemem jest spadek poten-
cjalnego PKB, który według niektórych sza-
cunków, osiąga wymiar mogący niwelować
impulsy rozwojowe.

Krytyczna analiza uwarunkowań migra-
cyjnych sprawia, że trudno liczyć na wzrost
transferów zarobków migrantów, chociaż
większość z nich to osoby średnio i wysoko
wykwalifikowane. Najczęściej podejmują
oni bowiem prace na stanowiskach poniżej
swoich kwalifikacji, z korzyścią dla produk-
tywności zagranicznego pracodawcy.

ak

Źródło: Opracowanie Ministerstw Gospo-
darki pt. "Wpływ emigracji zarobkowej na
gospodarkę Polski".

Polski emigrant to najczęściej osoba
młoda, bezdzietna, pochodząca z regio-
nów mniej zurbanizowanych, częściej
mężczyzna niż kobieta, stosunkowo do-
brze wykształcona. Wykonuje prace nie-
wymagające zbyt wysokich kwalifikacji,
jak robotnik rolny, pomoc domowa, kel-
ner, robotnik budowlany, kucharz, opie-
kun dzieci lub osób starszych.

Inną grupę stanowią osoby wykonują-
ce prace wymagające wąskich specjali-
zacji: dentysta, chirurg klatki piersiowej,
anestezjolog, informatyk.
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Na Walnym Zebraniu Delegatów Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Renci-
stów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" seniorzy Związku przy-
jęli uchwałę zobowiązującą przewodniczącego i Radę Sekretariatu do kontynu-
owania spotkań z posłami na Sejm RP. Emeryci nadal chcą rozmawiać z parla-
mentarzystami m.in. na temat projektu ustawy o zmianie ustawy i emeryturach
i rentach z FUS oraz zrównania wysokości świadczeń socjalnych do poziomu
10 proc. dla wszystkich otrzymujących świadczenia emerytalne, rentowe i renty
rodzinne oraz członków ich rodzin będących świadczeniobiorcami.           Red.

We wszystkich państwach Unii Euro-
pejskiej trwa zbieranie podpisów pod pe-
tycją Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych na rzecz dostępu
wszystkich obywateli do usług publicz-
nych wysokiej jakości.

EKZZ, przy której "Solidarność" jest afi-
liowana, wzywa Komisję Europejską do
opracowania nowego prawa dotyczącego
usług publicznych. Zdaniem Konfederacji
usługi te mają decydujący wpływ na jakość
naszego życia. Dostawy wody i energii po-
winny być zapewnione bez względu na ko-
niunkturę rynkową i dążenie do zysku. Po-
wszechny powinien być też dostęp do służ-
by zdrowia, edukacji, usług pocztowych,
socjalnych i transportu.

Dąbrowa Górnicza:

Opracowali
projekt

Przedstawiciele władz krajowych oświa-
towej "Solidarności" wzięli udział w spo-
tkaniu zorganizowanym w Ministerswie
Edukacji i Nauki, które miało na celu wy-
pracowanie formuły dialogu społecznego w
sektorze oświaty. W posiedzeniu uczestni-
czyli zarówno przedstawiciele organizacji
związkowych, jak i pracodawców.

- O dialog społeczny w szeroko pojętej edu-
kacji apeluje Komisja Europejska - informuje
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oświaty Lesław Ordon - Wolą uczest-
ników spotkania w MEN jest powołanie sto-
sownej komisji trójstronnej. W tym celu wy-
braliśmy grupę roboczą. Na koniec maja zo-
stała zaplanowana konferencja, podczas któ-
rej, uzgodnimy kształt dialogu społecznego w
oświacie. Zastanowimy się również, w jaki
sposób nasz kraj będzie reprezentowany na
europejskim forum dialogu społecznego.  Red.

Reaktywowany Regionalny Sekretariat
Służb Publicznych NSZZ "Solidarność"
liczy blisko 6 tys. członków.

Na jego przewodniczącą związkowcy zde-
cydowaną większością głosów wybrali Ur-
szulę Kaczmarską, kierującą Regionalną
Sekcją Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Wkrótce po wyborach ukonstytu-
owała się 9-osobowa rada Sekretariatu. W
jej skład z klucza wchodzą przewodniczący
poszczególnych Sekcji. Akces przystąpienia
do RSSP NSZZ "S" zgłosili również związ-
kowcy ze Straży Pożarnej.

red.

W tym roku odbędzie się XXV Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy do Częstochowy.

Z tej okazji Komisja Krajowa NSZZ "Soli-
darność", Jasnogórska Fundacja "Pro Patria"
Bastion św. Rocha, Fundacja Promocji Soli-
darności oraz "Tygodnik Solidarność" organi-
zują konkurs " Z Solidarnością na Jasną Górę".

Konkursowe prace powinny zawierać wspo-
mnienia z Pielgrzymek Ludzi Pracy. Efektem
konkursu ma być zebranie materiałów do hi-
storii NSZZ "Solidarność" i Klasztoru na Ja-
snej Górze związane z pielgrzymowaniem za-
początkowanym w stanie wojennym przez ks.
Jerzego Popiełuszkę. Na łamach "Tygodnika
Solidarność" opublikowane zostaną najcie-
kawsze wspomnienia obrazujące wyjątkowość
przeżyć związanych z Pielgrzymkami Ludzi
Pracy, wspólnotowy wysiłek organizacyjny
oraz niepowtarzalną atmosferę miejsca spotka-
nia, jakim jest Jasnogórski Klasztor. Organi-
zatorzy liczą też na możliwość wydania w for-
mie książkowej antologii najlepszych tekstów
konkursowych.

W konkursie obowiązywać będą następu-
jące kryteria:
- rzetelność: osadzenie w realiach (daty,

miejsca, osoby,), zaznaczenie, co jest wła-
snym przeżyciem, a co opowieścią prze-
kazaną,

- wartość informacyjno-historyczna,
- walory formalne: język, indywidualny styl.

Wymagana jest objętość tekstu od 4 tys. do
20 tys. znaków. Najbardziej pożądany spo-
sób przekazania to nośnik elektroniczny wraz
z wydrukiem. Prace należy oznaczyć wła-
snym godłem. W zamkniętej kopercie nale-
ży podać swoje dane: imię, nazwisko, adres,
telefon.

Nagrody w konkursie: I miejsce - 3 tys. zł,
II miejsce - 2 tys. zł, dwa III miejsca - po 1
tys. zł., cztery wyróżnienia - nagrody książ-
kowe. Możliwy jest inny podział nagród.

Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2007
roku na adres: Redakcja "Tygodnika Solidar-
ność", ul. Grójecka 186/613  02-390 z dopi-
skiem: KONKURS.

RAZEM DOMAGAMY SIĘ USŁUG
PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ ODPO-
WIADAĆ POTRZEBOM LUDZI, ORAZ
WZYWAMY KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
DO PRZEDSTAWIENIA EUROPEJ-
SKIEGO PRAWA

Usługi publiczne są elementem kluczo-
wym dla społecznej, ekonomicznej i regio-
nalnej spójności w Europie. Usługi te mu-
szą być wysokiej jakości i dostępne dla każ-
dego. Do chwili obecnej jedynymi opcja-
mi zaproponowanymi na rzecz rozwoju
usług publicznych są prywatyzacja i libe-
ralizacja (szczególnie w takich sektorach
jak energetyka, poczta i telekomunikacja).
Nadszedł czas znalezienia innych rozwią-
zań.

Z tego powodu wzywamy Komisję do

zaproponowania europejskiego prawa dot.
usług publicznych, które:
- nada pierszeństwo zasadzie użyteczno-

ści publicznej wypełnianej przez usługi
publiczne;

- zapewni każdemu dostęp do usług pu-
blicznych;

- wzmocni usługi publiczne w celu za-
gwarantowania podstawowych praw
obywatelskich;

- zagwarantuje większe bezpieczeństwo
prawne umożliwiające trwały rozwój
misji usług publicznych;

- nada usługom publicznym mocne pod-
stawy prawne i w ten sposób uchroni je
przed ideologicznym traktowaniem z
pozycji "niewidzialnej ręki rynku".

Petycja na rzecz wysokiej jakości usług publicznych

dostępnych dla wszystkich

EKZZ argumentuje, że dostępność do tych
usług jest fundamentalnym prawem, które
musi zostać zagwarantowane zarówno przez
rządy poszczególnych krajów, jak i instytu-
cje europejskie.                                      red.

Petycja EKZZ:

O równy dostęp
do usług

ZR:

Reaktywowane Służby Publiczne

Do 14 kwietnia br. Śląsko-Dąbrowska
"Solidarność" przekaże Komisji Krajowej
petycje z podpisami. Zwracamy się do
członków naszego Związku i wszystkich
zainteresowanych o podpisanie petycji.
Wystarczy zgłosić się do najbliższego
Biura Terenowego. Petycję można pod-
pisać też w internecie - www.solidar-
nosc.org.pl/zagr/inf/2007/zagr_001.htm

Urszula Kaczmarska
- Przewodnicząca Regionalnego
Sekretariatu Służb Publicznych

Prezydium Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ "Solidarność"Miasta Dąbro-
wa Górnicza przygotowało treść porozu-
mienia dotyczącego szeroko pojętej
współpracy społecznej z władzami samo-
rządowymi.

W opracowanym przy pomocy związkowe-
go prawnika Piotra Kisiela projekcie, człon-
kowie Prezydium wskazali na konieczność
prowadzenia dialogu społecznego, rozwiązy-
wania problemów pracowniczych w mieście
oraz związkowego uczestnictwa w opiniowa-
niu projektów samorządowych.

- Projekt został już przekazany do Urzędu
Miasta - informuje uczestnicząca w pracach
prezydium TSK Elżbieta Żuchowicz - Liczy-
my, że prezydent miasta wyda przychylną opi-
nię na jego temat. Natychmiast po jego zaak-
ceptowaniu chcemy rozpocząć ścisłą współ-
pracę z władzami samorządowymi.          Red.

Oświata:

Wypracowują
kształt dialogu

Konkurs literacki:

Z „Solidarnością”

na Jasną Górę
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Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość
pazernego budżetu?

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

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

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

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

W karykaturze s³ów

Nas³uch
z Radia Erewañ
- Jestem zbulwersowany! Przez trzy
kolejne dni publiczna telewizja ani razu
nie pokaza³a Jego Wysokoœci Andrju L.!
- Za tê gafê wykopano ju¿ ze stanowi-
ska prezesa Wildsteina, a jego nastêpca
ju¿ ujrza³ przys³owiow¹ ¿ó³t¹ kartkê.

***
- Podobno ex-prezydent Bytomia,
tow. Krzysztof W. jest w szoku. Nie wie
biedak jak wy¿yæ z zasi³ku dla bezro-
botnych.
- Dobrze poinformowani twierdz¹, ¿e
towarzysz Krzysio w proteœcie zamierza
zmieniæ orientacjê polityczn¹. Nie
podano jednak na jak¹ ...

***
- S³yszeliœcie? W Radzie Miejskiej w
Chorzowie opozycja powo³a³a karko-
³omn¹ koalicjê PIS-PO-SLD. To jest
ewenement w skali kraju!
- Podobno autor pomys³u otrzyma
niebawem Order(U)œmiechu, bo setnie
ubawi³ tysi¹ce chorzowian.

Podobno
autentyczne
W latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego
wieku toczy³ siê przed s¹dem proces
jakiegoœ "warcho³a", czy innego "wroga
ludu". Prokurator próbuje "podejœæ"
przes³uchiwanego œwiadka:
- Jak na wasze pochodzenie spo³eczne
jesteœcie inteligentni i oczytani.

- Dziêkujê odpowiada œwiadek - gdy-
bym nie zeznawa³ pod przysiêg¹ to
chêtnie odwzajemni³ bym panu ten
komplement.

Z³ote myœli
Mañka z Rozbarku
Czy Grek mo¿e "udawaæ Greka"?

***
Czy na GRANICY PRZYZWOITOŒCI nie
nale¿a³o by sprawdziæ dowodów
to¿samoœci?

***
Gdy w kabzie dycha, to l¿ej siê dycha!

Z ksiêgi Nowych
Przys³ów Polskich
Nie wszystko z³oto, co ... Cygan sprze-
daje

***
Gdzie kucharek szeœæ, tam ... siedem
Zwi¹zków Zawodowych.

Ma³ysz
uniwersalny
Buzek go chwali³, Miller ho³ubi³,
Kwaœniewski klepa³, Kaczyñski lubi ...

Nasze plagi
Kiedyœ represje,
Dzisiaj - depresje.

PK.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidar-
ność" Nitroerg S.A. Krupski Młyn zwra-
ca się do wszystkich organizacji związ-
kowych z gorącym apelem o pomoc dla
Tomka, syna członka naszego Związku.

Tomek, dotknięty dziecięcym poraże-
niem mózgowym, wraz z rodziną boryka
się z wieloma problemami i barierami.
Dziecko wciąż rośnie i co pewien czas ko-
nieczny jest zakup nowych butów, wymia-
na wózka ortopedycznego itp. Te rzeczy
rodzina jest mu w stanie zapewnić. Nato-
miast barierą nie do pokonania jest dla niej
zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Dwa lata
temu rodzice Tomka złożyli do Fundacji
Polsat wniosek o dofinansowanie jego za-
kupu. Fundacja przyznała dziecku 3 tys.
zł. Z innych źródeł rodzina Tomka uzbie-
rała 2 tys. zł.

5 tys. zł to jednak kwota niewystarcza-
jąca na zakup drogiego sprzętu. Jeśli do
końca maja br. środki przyznane przez Fun-
dację Polsat nie zostaną wykorzystane, to
po upływie tego terminu zostaną przeka-
zane na inne cele statutowe Fundacji.
Zwracamy się z prośbą do organizacji
związkowych, by ta pomoc nie została za-
przepaszczona.

Gorąco prosimy o przekazywanie środ-
ków finansowych na konto:

SKOK "SKARBIEC" ul. Bytomska 51
41-940 Piekary Śląskie

Nr konta: 90 7999 9995 0640 0166
6403 0001 z dopiskiem "Dla Tomka".

Z góry serdecznie dziękujemy.

Pomóżmy Tomkowi


