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W numerze: Czapki z głów przed
„Pierwszą Szychtą”
Rzadko zdarza się, by projekt europejski,
zwłaszcza realizowany na szczeblu regionu, stał
się obiektem zainteresowania parlamentarzy-
stów. A tak właśnie jest w przypadku "Pierw-
szej Szychty", której jednym z partnerów jest
Śląsko-Dąbrowska "Solidarność".
Projekt został w zeszłym tygodniu zaprezento-
wany na posiedzeniu połączonych sejmowych
Komisji Pracy oraz Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści. - Takie zainteresowanie parlamentarzystów
to dowód profesjonalizmu "Pierwszej Szych-
ty" i oryginalności tego projektu - mówi koor-
dynator programu Piotr Suliga z Izby Rzemieśl-
niczej w Katowicach.         Czytaj na stronie 7

„Turystyczny”
cel wizyty
Na Białorusi niezależna działalność związko-
wa ma specyficzny charakter. Sprowadza się
nie tylko do walki o prawa pracownicze z pra-
codawcami, ale również ze związkami zawo-
dowymi wspieranymi, również finansowo,
przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. W
przeciwieństwie do tych organizacji, niezależ-
ne związki utrzymują się wyłącznie z człon-
kowskich składek. Prorządowe związki są fa-
woryzowane, otrzymują specjalne dotacje. Na-
tomiast związkowców z NZZG obowiązuje
prezydencki dekret, zgodnie z którym mogą
wydawać jedynie 299 egzemplarzy związko-
wej prasy.                      Czytaj na stronie 4

Solidarność,
to jeden z drugim
Śląscy i zagłębiowscy związkowcy "Solidarno-
ści" z wielu branż wsparli pikietę pracowników
Fiat Auto Poland w Tychach zorganizowaną
przeciwko utrudnianiu przez pracodawcę dzia-
łalności związkowej.
- Ta pikieta ma charakter szczególny, bo jest
zorganizowana w imię obrony wolności wszyst-
kich pracowników - oznajmiła protestującym
przewodnicząca "S" w Fiat Auto Poland Wan-
da Stróżyk - Nie chodzi tylko o członków "S".
Dziś my, a jutro będzie ktoś inny.

Czytaj na stronie 5

Pretorianie
komunizmu
Na rynku w Katowicach prezentowana jest
wystawa "Twarze katowickiej bezpieki".
Ekspozycja przedstawia 84 fotografie funk-
cjonariuszy peerelowskiego Urzędu Bezpie-
czeństwa. Zdjęcia opatrzono krótkimi adno-
tacjami, w których zawarte zostały ich za-
wodowe "dokonania" oraz szczególnie
zwracające uwagę cechy ich charakterów,
niejednokrotnie wskazujące na zaburzenia
psychopatyczne i fanatyzm.
Wystawę przygotowali pracownicy Oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowi-
cach.

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”

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

do odebrania przepustki upoważniające ich do wejścia do siedziby Zarządu Regionu.

14,9...
... proc. wyniosło bezrobocie na koniec lutego - informuje Główny Urzad Statystyczny.

To o 0,2 mniej niż w styczniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła w końcu lutego 2 mln 331,1 tys. osób - mniej o 534,7 tys. od liczby bezrobotnych
zarejestrowanych przed rokiem. W stosunku do stycznia 2007 r. spadek liczby bezrobot-
nych odnotowano we wszystkich województwach.

Trzy strategiczne dla mieszkańców Górnego
Śląska firmy - ciepłownicza, wodna i komuni-
kacyjna - mają kłopoty lub ograniczone możli-
wości modernizacji i rozwoju. Wojewódzka
Komisja Dialogu Społecznego postuluje szyb-
kie decyzje prowadzące do uzdrowienia sytu-
acji. Komisja zwróci się o to do resortu skarbu.

Chodzi o upadłe Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej (PEC) w Katowicach, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) oraz
spółkę Tramwaje Śląskie.(...) Do udziału w po-
siedzeniu WKDS zaproszono ministra skarbu
Wojciecha Jasińskiego, który jednak nie przy-
jechał. Członkowie komisji - jak podał w ko-
munikacie Śląski Urząd Wojewódzki - "wyra-
zili dezaprobatę wobec nieobecności na obra-
dach komisji przedstawiciela Ministerstwa
Skarbu". Ich zdaniem, postawa resortu jest klu-
czowa dla rozwiązania problemów śląskich
firm.

W najtrudniejszej sytuacji jest katowicki PEC,
dostarczający ciepło mieszkańcom pięciu du-
żych miast aglomeracji śląskiej. Na firmie cią-
ży niespłacony kredyt w Międzynarodowym
Banku Odbudowy i Rozwoju - łącznie kredyt i
wymagalne wierzytelności to ok. 200 mln zł.
Trzy lata temu sąd ogłosił upadłość PEC z moż-
liwością zawarcia układu, ale jesienią ubiegłe-
go roku zmienił decyzję, ogłaszając upadłość z
likwidacją majątku upadłego.

Zgodnie z procedurą, niedawno syndyk
ogłosił przetarg na wycenę firmy, a następnie
powinien zaoferować jej majątek inwestorom.
W ten sposób ważna dla regionu firma może
wkrótce przejść w prywatne ręce, bez uregu-
lowań finansowych i zapewnienia załodze 15
proc. akcji czy pakietu socjalnego. Przedsta-
wiciele firmy, popierani przez wojewodę, po-
stulują, aby to gminy kupiły firmę i zaangażo-

wały się w jej restrukturyzację. Na razie bez
efektu.(...)

Niepewna jest również sytuacja spółki Tram-
waje Śląskie, potrzebującej ogromnych środ-
ków na modernizację taboru i infrastruktury. To
największa firma tramwajowa w Polsce. Jej
akcje chce przejąć od resortu skarbu należący
do gmin Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK
GOP), organizator komunikacji w regionie. W
ten sposób właścicielami akcji spółki staną się
samorządy miast, na terenie których działają
Tramwaje Śląskie. Zabiegi o przekazanie akcji
trwają od wielu miesięcy, jednak ministerstwo
zaproponowało zbycie jedynie 85 proc. walo-
rów, pozostałe 15 proc. przyznając pracowni-
kom spółki. Natomiast KZK GOP stoi na sta-
nowisku, że zbycie akcji na rzecz związku ko-
munalnego lub gmin jest komunalizacją, a nie
prywatyzacją, dlatego samorządy powinny prze-
jąć 100 proc. - tylko wtedy, jak podkreślają, będą
w stanie skutecznie naprawić sytuację w fir-
mie.(...)

Na tle PEC i Tramwajów Śląskich najlepsza
jest sytuacja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów w Katowicach. To największe w
kraju i jedno z większych w Europie przedsię-
biorstwo wodociągowe. Obsługuje ok. 3 mln
mieszkańców, głównie aglomeracji śląskiej.
Śląscy samorządowcy uważają, że jako firma
podległa ministrowi skarbu przedsiębiorstwo
ma ograniczone możliwości rozwoju. Znowe-
lizowana ustawa o komercjalizacji przedsię-
biorstw dopuszcza możliwość komercjalizacji
(nastąpiła w 2005 r.) i prywatyzacji firmy w celu
komunalizacji - albo na rzecz samorządu woj.
śląskiego, albo aglomeracji śląskiej albo na rzecz
związku komunalnego. Jednak jak dotąd, resort
skarbu nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie.

BT Jastrzębie Zdrój
28 marca związkowcy "S" Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu spo-
tkali się z dyrektorem gliwickiego oddziału Spół-
dzielni Inwalidów "Naprzód" i inspektorem PIP.
W związku z przejęciem przez SI "Naprzód" sa-
lowych z jastrzębskiego szpitala inspektor przed-
stawił pokontrolny protokół, potwierdzający za-
rzuty związkowców dotyczące m.in. ewidencjo-
nowania czasu pracy, rozliczania nadgodzin oraz
fałszowania dokumentów.

- Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu SI "Na-
przód" będzie rzetelnie traktować obowiązki pra-
codawcy wobec zatrudnionych - oznajmia kieru-
jąca jastrzębskim BT Danuta Jemioło.

***
28 marca został rozstrzygnięty konkurs dla

uczniów jastrzębskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z wiedzy o bezpieczeństwie ruchu dro-
gowego. Organizatorami konkursu były: Komen-
da Miejska Policji i Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji.

W klasyfikacji drużynowej I miejsca zajęły SP
nr 1 oraz Gimnazjum nr 11.

Indywidualnie laureatem I miejsca został uczeń
SP nr1 Adam Barcik, który w nagrodę otrzymał
rower ufundowany przez Zarząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ "S" i BT w Jastrzębiu.

Wśród starszych uczniów najlepszy okazał się
Daniel Ligur z Gimnazjum nr 11.

- Dzięki staraniom dyrektora MOSiR Zofii Flo-
rek cały konkurs został przeprowadzony perfek-
cyjnie - podkreśla Danuta Jemioło.

BT Bytom
28 marca w bytomskim BT odbyło się comie-

sięczne spotkanie przewodniczących komisji za-
kładowych "S" z obszaru działania Biura. Kie-
rownik BT Andrzej Kurek poinformował związ-
kowców o potrzebie wsparcia zaplanowanej na
29 marca manifestacji pod siedzibą tyskiego Fia-
ta. Omówiono również sprawy m.in. związane
ze związkowym programem "Grosik", akcję
krwiodawstwa organizowaną przez związkow-
ców "S" w II rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz
harmonogram szkoleń. Gościem spotkania był
członek Prezydium ZR Mirosław Truchan.

BT Sosnowiec
29 marca 32 związkowców "S" z obszaru dzia-

łania BT w Sosnowcu wsparło protest przed sie-
dzibą Fiat Auto Poland w Tychach.

BT Gliwice
Związkowcy "Solidarności" z kopalni "Bu-

dryk" w Ornontowicach wzięli udział w manife-
stacji zorganizowanej 29 marca przed tyską spół-
ką Fiat Auto Poland S.A.

- Mamy obowiązek wspierać się wzajemnie
wszędzie tam, gdzie łamane są prawa pracowni-
cze, ograniczana wolność związkowa i stosowa-
ny mobbing - mówi Andrzej Powała, przewod-
niczący "Solidarności" w KWK "Budryk".

Andrzej Powała podkreśla, że związkowców
z Ornontowic nie mogło zabraknąć podczas de-
monstracji przed siedzibą tyskiej spółki.

- Popieramy działania MOZ NSZZ "S" Fiat
Auto Poland S.A. w walce o wynagrodzenia, god-
ną płacę i prawa pracownicze - dodaje przewod-
niczący.

BT Zawiercie
Dwadzieścia pięć osób liczy już powstała nie-

dawno organizacja zakładowa NSZZ "Solidar-
ność" Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Zawierciu. Tym samym wzrosła liczba
komisji zakładowych na terenie zawierciańskie-
go Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S",
bo to już trzecia powstała w ciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy. Pierwszą przewodniczącą "S" w
zawierciańskim Sanepidzie została Małgorzata
Superson.

***

Wszystkie organizacje związkowe działające
w zawierciańskim Szpitalu Powiatowym solidar-
nie nie zgodziły się na zaproponowany przez dy-
rekcję drugi etap (pierwszy miał miejsce w lipcu
ubiegłego roku) podwyżki płac. Powodem była
próba zróżnicowania skali podwyżki. Dyrekcja
chciała, by najwięcej - 20 proc. wynagrodzenia
zasadniczego - zyskali lekarze. Pielęgniarki mia-
łyby otrzymać 18 proc. podwyżki, technicy me-
dyczni już tylko 14 proc., a reszta personelu tylko
12 proc.

- Nasze stanowisko było jasne, domagaliśmy
się równego procentowego wzrostu stawek wy-
nagrodzenia dla wszystkich pracowników, bez
dyskryminowania czy honorowania jakiejkolwiek
grupy zawodowej - mówi Małgorzata Grabow-
ska, przewodnicząca "Solidarności" Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. - To byłoby najsprawie-
dliwsze rozwiązanie. Takie było również oczeki-
wanie większości z ponad sześciuset pracowni-
ków szpitala.

Przyjęcie jednego wskaźnika wzrostu płac i tak
sprawiłoby, że najbardziej wzrosłyby wynagro-
dzenia lekarzy. Mają oni bowiem najwyższe staw-
ki zasadnicze oraz dodatkowo wzrost podstawy
skutkowałby wyższymi wypłatami za dyżury. A
te ostatnie stanowią sporą część wynagrodzeń -
przykładowo w lutym wzrost "dyżurowych" wy-
płat wynikających z pierwszego etapu podwyżki
(26 tys. zł) sięgał jednej trzeciej podwyżki zasad-
niczej płacy całego personelu szpitala (80 tys. zł).

- "Solidarność" protestuje również przeciwko
przedstawianiu propozycji podwyżek dosłownie
w ostatniej chwili, co nie pozwala na rzetelną i
szeroką konsultację związkową - dodaje Małgo-
rzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Te-
renowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". - W ciągu jed-
nego czy dwóch dni praktycznie nie da się bo-
wiem poznać zdania wszystkich pracujących na
zamiany pracowników, nie mówiąc już o wypra-
cowaniu optymalnego stanowiska.

Późne zgłoszenie przez dyrekcję propozycji pła-
cowych było o tyle dziwne, że na początku mar-
ca cztery związki zawodowe, które utworzyły
wspólną reprezentację do uzgodnienia wzrostu
wynagrodzeń ponad trzy tygodnie czekały na roz-
poczęcie negocjacji.

***
Raz w miesiącu w Biurze Terenowym Śląsko-

Dąbrowskiej "Solidarności" w Zawierciu spoty-
kają się przewodniczący wszystkich komisji za-
kładowych działających na jego terenie. W pią-
tek - podczas ostatniego spotkania, na którym
obecni byli Władysław Molęcki, wiceprzewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej "S" oraz Mirosław
Truchan, członek Zarządu Regionu - po raz
pierwszy zabrakło krzeseł w niewielkiej salce kon-
ferencyjnej zawierciańskiego biura. Z jednej stro-

ny systematycznie rośnie bowiem
liczba komisji zakładowych (w tym
roku powstały już dwie - w Sanepi-
dzie i Aluronie), z drugiej zaś nastał
dla związkowców gorący czas. W
dwóch zakładach - Odlewni Żeliwa i
Przędzalni Zawiercie - trwają spory
zbiorowe, wodociągi są na zakręcie
prywatyzacyjnym, natomiast we
wspomnianym już Aluronie praco-
dawca rozpoczął otwartą wojnę z re-
prezentacją pracowniczą.

- Rzeczywiście w ostatnim czasie
nie brakuje problemów, ale jesteśmy
po to, aby je rozwiązywać - mówi
Małgorzata Benc, szefowa zawier-
ciańskiego Biura Terenowego.

Podczas związkowego spotkania dyskutowa-
no jednak nie tylko o bieżącej działalności komi-
sji zakładowych. Ustalono, że za tydzień - we wto-
rek, 10 kwietnia - odbędzie się w Zawierciu związ-
kowa akcja oddawania krwi. Specjalny ambulans
stanie o godz. 9 przed budynkiem MOK Cen-
trum (ul. Piastowska 1) w centrum miasta.

Komisje zakładowe "S" wystąpiły również z
apelem do prezydenta Zawiercia o dofinansowa-
nie zakupu nowej 37-metrowej drabiny dla stra-
ży pożarnej, która pozwoli na  ewakuację miesz-
kańców ze wszystkich budynków w mieście.
Obecnie posiadany 30-letni (!) sprzęt pozwala na
prowadzenie akcji ratowniczej do siódmego pie-
tra, a w Zawierciu jest 21 bloków 10- i 11-piętro-
wych. Parę lat temu w pożarze jednego z nich
zginęła trzyosobowa rodzina. Dojazd wysoko-
ściowej drabiny z najbliższej jednostki, czyli Dą-
browy Górniczej, trwa bowiem od pół godziny
do trzech kwadransów, zależnie od warunków
drogowych.

- Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie
ludzi, a życia ludzkiego nie można wycenić w
złotówkach - dodaje Małgorzata Benc.

(zaw)

Śląskie firmy czekają na decyzje
o swojej przyszłości
(dziennik.pap.com.pl, 26 marca 2007 r.)
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Senatorowie nie zmniejszyli ustalonych
przez posłów sankcji dla pracodawców ła-
miących prawa pracowników. Niestety,
ograniczeniu uległy niektóre uprawnienia
Państwowej Inspekcji Pracy.

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Se-
natu zostało przyjętych 45 poprawek do no-

wej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Senat odrzucił poprawkę wprowadzającą
niższe kary dla pracodawców oraz ograni-

czenie zakresu oddziaływania kontrolnego
inspektorów w stosunku do osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą na własny ra-
chunek. Zatem najwyższa grzywna, jaką
będzie mógł być ukarany pracodawca przez
sąd za wykroczenia przeciwko prawom pra-
cowników, będzie wynosić 30 tys. zł.

Niestety, nie zostały
również przyjęte popraw-
ki zakładające znaczne
rozszerzenie kompetencji
inspektorów. Odrzucono
na przykład przepis
uprawniający inspektora
do nakazania pracodaw-
cy nawiązania stosunku
pracy z osobą, której po-
wierzono wykonywanie
pracy zarobkowej na wa-
runkach określonych w
art. 22 par. 1 kodeksu pra-
cy. Senat odrzucił też po-
prawkę, zgodnie z którą
inspektor pracy mógłby
przeprowadzać kontrolę
w firmie tylko na podsta-

wie legitymacji służbowej, bez konieczności
okazywania upoważnienia do kontroli.

red.

Jeszcze w tym roku będzie gotowa umo-
wa społeczna - zapowiedział premier Jaro-
sław Kaczyński. Na początku kwietnia ma
być przedstawiona wspólna deklaracja rzą-
du, pracodawców i związków zawodowych
w sprawie paktu społecznego "Gospodar-
ka, Praca, Rodzina, Dialog".

Szef rządu dodał, że uzgodniony został plan
rokowań społecznych na najbliższe miesiące.
Jak podkreślił, daje to szansę, aby porozumie-
nie społeczne odnoszące się do najważniej-
szych spraw - walki z bezrobociem, przedsię-
biorczości, polityki rodzinnej, służby zdrowia,

ale też do dialogu społecznego i społeczeństwa
obywatelskiego, zabezpieczenia społecznego
- zostało zawarte.

Premier przypomniał, że w lipcu ubiegłe-
go roku został powołany rządowy zespół ds.
umowy społecznej, na czele którego stanął
osobiście. Dodał jednak, że faktyczne prze-

wodnictwo pełni wice-
przewodniczący zespołu
poseł Stanisław Szwed,
były wiceprzewodniczą-
cy "Solidarności" z Re-
gionu Podbeskidzie.

Jarosław Kaczyński
dodał, że PiS miał kon-
cepcję, aby porozumie-
nie społeczne było dwu-
stronne, między władzą i
związkami zawodowy-
mi. - Nasi koledzy z So-
lidarności preferowali
porozumienie trójstronne
i jednocześnie bardzo sta-
wiali na Komisję Trój-
stronną (...) Przyjęliśmy

ten punkt widzenia i tą drogą idziemy - po-
wiedział premier. Dodał, że ma deklarację kie-
rownictwa "Solidarności", iż gdyby były trud-
ności z realizacją tej koncepcji, wówczas bę-
dzie realizowana alternatywna.

red.

Cecylia Gonet została
nową przewodniczącą „So-
lidarności” na Opolszczyź-
nie. Zastąpiła zmarłego w
grudniu ub.r. Jana Kurasie-
wicza. Nowa przewodnicza-
ca wygrała zdecydowaną
większością głosów już w
pierwszej turze. Na Walnym
Zjeździe Delegatów Regio-
nu Śląska Opolskiego popar-
ło ją 80 delegatów (próg wy-
borczy wynosił 71 głosów).

Cecylia Gonet w Związ-
ku jest od 1980 roku. Jej
zdaniem najważniejsze za-
dania „S” w regionie to m.in. konieczność
zdobywania nowych członków, rozwinięcie

Od przyszłego roku emerytury i renty będą
corocznie waloryzowane - zapowiedział rząd.

Podwyżki mają uwzględnić inflację i 20 proc.
wzrostu płac. Świadczenia mogą więc wzrosnąć
nawet o 5 proc. Zgodnie z obowiązującymi
obecnie przepisami, waloryzacja odbywa się
dopiero wtedy, gdy od ostatniej podwyżki
wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. (nie rza-
dziej niż raz na trzy lata). Ponieważ inflacja w
2006 roku wyniosła 1,4 proc. (dla gospodarstw
emerytów i rencistów), a zgodnie z szacunka-
mi w tym roku wyniesie 2,1 proc. - łącznie nie
przekroczy 5 proc. w latach 2006-2007. Ozna-
cza to, że następna podwyżka odbyłaby się do-
piero w 2009 roku, tj. trzy lata od ostatniej wa-
loryzacji z 2006 roku.

Przygotowany w resorcie pracy projekt no-
welizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych zakłada, że waloryzacja będzie się

odbywać co roku w marcu. Jej wskaźnik, który
decyduje o wysokości podwyżki świadczeń, ma
uwzględniać nie tylko wzrost cen (tak jak obec-
nie), ale także co najmniej 20 proc. realnego
wzrostu płac. Projekt przewiduje też, propozy-
cję zwiększenia wskaźnika waloryzacji ponad
inflację - jednak nie mniej niż gwarantowane w
ustawie 20 proc. realnego wzrostu płac - rząd
przekaże do Komisji Trójstronnej. Będzie ona -
w ciągu pięciu dni po ogłoszeniu przez Głów-
ny Urząd Statystyczny wskaźnika inflacji i
wzrostu płac za poprzedni rok - negocjować ten
wskaźnik waloryzacji. Jeśli komisja dojdzie do
porozumienia (gwarancją jego zawarcia jest jed-
nomyślność partnerów społecznych), to jej
uchwała będzie wiążąca dla rządu. Jeśli nie - to
Rada Ministrów sama ogłosi wskaźnik walo-
ryzacji. Nie może być on jednak niższy od za-
proponowanego pierwotnie komisji.

red.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" jest oburzone antypraco-
waniczą postawą posłów PO i SLD, któ-
rzy głosowali za odrzuceniem w pierw-
szym czytaniu ustawy o odpowiedzialno-
ści za czyny przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową.

Prezydencki projekt ustawy o odpowie-
dzialności za czyny przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, mimo
sprzeciwu posłów PO i SLD trafił do komi-
sji sejmowych. 16 marca w Sejmie odbyło
się pierwsze głosowanie nad projektem usta-
wy o odpowiedzialności za czyny przeciw-
ko prawom osób wykonujących pracę zarob-
kową. - Ustawa nie jest wymierzona w uczci-
wych pracodawców współpracujących z
partnerami społecznymi i rozwiązujących
konflikty w drodze negocjacji i uzgodnień,
przeciwnie broni ich przed nieuczciwą kon-
kurencją ze strony osób nie przestrzegają-
cych standardów pracy - mówi Janusz Śnia-
dek, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność".

- Regulacje zawarte w projekcie mają na
celu przede wszystkim wzmocnienie ochro-
ny praw pracowniczych w Polsce, ponieważ
skala ich naruszeń jest znaczna, a dostępne
inspektorom pracy środki prawne, o czym
świadczą coroczne sprawozdania Państwo-
wej Inspekcji Pracy, są niewystarczające -

uważa Stanisław Szwed, poseł PiS i czło-
nek NSZZ "S".

Wniosek o odrzucenie projektu w całości
złożył klub PO i SLD. Zdaniem Platformy
ustawa psuje klimat dla rozwoju gospodar-
czego i nakłada drakońskie kary na praco-
dawców.

Przy 142 głosach przeciw i 115 za, wnio-
sek został odrzucony. Prezydencki projekt
został skierowany do komisji pracy, komi-
sji sprawiedliwości i praw człowieka, komi-
sji rozwoju przedsiębiorczości oraz komisji
gospodarki.

Prezydium Komisji Krajowej w przyjętym
stanowisku wyraziło oburzenie postawą PO
i SLD, które głosując za odrzuceniem w
pierwszym czytaniu projektu ustawy, opo-
wiedziały się za utrzymaniem obecnego sta-
nu praktycznej bezkarności osób za narusza-
nie praw pracowniczych.

Zdaniem "Solidarności" bezkarne łamanie
praw pracowniczych jest zaprzeczeniem dia-
logu społecznego w Polsce i zagrożeniem
dla efektywnej pracy i rozwoju gospodar-
czego. Inicjatywa legislacyjna Prezydenta
RP zmierza w kierunku zmiany tej sytuacji.

Przedstawiciele "Solidarności" domagają
się jak najszybszych prac w komisjach sej-
mowych umożliwiających kolejne czytania
i ostateczne przyjęcie omawianej ustawy.

Dział Informacji KK
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Państwowa Inspekcja Pracy:

Mniejsze uprawnienia
dla inspektorów?

Zgodnie z poprawkami Senatu, inspektor PIP, by
przeprowadzić kontrolę w firmie, będzie potrzebował

pisemnego upoważnienia

Warszawa:

Pakt społeczny coraz bliżej

Stanisław Szwed i Jarosław Kaczyński podczas
konferencji prasowej poświęconej paktowi społecznemu

Emerytury:

Szansa na coroczną waloryzację

systemu pomocy prawnej oraz komputery-
zacja biur terenowych.

Komisja Krajowa:

Antypracownicze PO i SLD
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Oficjalnie w "celach turystycznych" na Bia-
łorusi w okolicach Soligorska przebywali związ-
kowcy "Solidarności": Krzysztof Leśniowski,
członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Wę-
gla Kamiennego NSZZ "S" i przewodniczący
oświatowej "S" Zarządu Regionu Białystok
Ryszard Urbańczyk.

Nieoficjalnym powodem ich wizyty było zapro-
szenie wystosowane przez Niezależny Związek
Zawodowy Górników.

W pobliżu Saligorska funkcjonują cztery kopal-
nie soli potasowej. W niezależnych związkach zrze-
szonych jest ok. 4250 górników. Ich średnie wyna-
grodzenie kształtuje się na poziomie 500-800 dola-
rów, gdy tymczasem inni białoruscy pracownicy
zarabiają ok.150 dolarów.

Na początku br. "S" podpisała porozumienie o
współpracy z Białoruskim Kongresem Demokra-
tycznych Związków Zawodowych. Pod dokumen-
tem podpisy złożyli przewodniczący Komisji Kra-

jowej NSZZ "S" Janusz Śniadek i lider białoru-
skiej organizacji Aleksander Jaroszuk. Teraz
związkowcy z NZZG w Soligorsku uznali, że war-
to nawiązać współpracę na poziomie branżowym z
górniczą "S". Sygnatariuszami zawartego porozu-
mienia, dotyczącego wzajemnych kontaktów, or-
ganizacji związkowych szkoleń międzynarodo-
wych i omawianiu problemów branży górniczej w
Polsce i na Białorusi byli Michał Nowik z NZZG,
Wasyl Korbau z Białoruskiego Niezależnego
Związku Zawodowego i Krzysztof Leśniowski z
SKGWK.

- NZZG funkcjonuje 16 lat i jest odpowiedni-
kiem naszej górniczej "S" - informuje Krzysztof
Leśniowski - Organizacja zrzeszona jest w Biało-
ruskim Niezależnym Związku Zawodowym. Cho-

ciaż Białoruś jest wciąż państwem reżimowym, to
wywalczone przez tamtejsze federacje prawo pra-
cownicze do tworzenia związków zawodowych
wciąż obowiązuje. Z pewnością ogromną rolę ode-
grały tu strajki pracownicze na tle płacowym. W
1991 roku trwały 2 tygodnie, a rok później 44 dni.
Wtedy też górnicy wywalczyli 4-krotną podwyżkę
wynagrodzeń, a prowadzony przez nich protest za-
chęcił do zrzeszania się w związki pracowników
innych białoruskich zakładów. Z tą siła musi się
liczyć, nie liczący się z nikim i niczym, prezydent
Alekander Łukaszenko. Istotna była również in-
terwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, któ-
ra skłoniła reżim do zgody na funkcjonowanie
związków.

Na Białorusi niezależna działalność związkowa
ma specyficzny charakter. Sprowadza się nie tylko
do walki o prawa pracownicze z pracodawcami,
ale również ze związkami zawodowymi wspiera-
nymi, również finansowo, przez prezydenta Alek-

sandra Łukaszenkę. W przeciwień-
stwie do tych organizacji, niezależne
związki utrzymują się wyłącznie z
członkowskich składek. Prorządowe
związki są faworyzowane, otrzymują
specjalne dotacje. Natomiast związ-
kowców z NZZG obowiązuje prezy-
dencki dekret, zgodnie z którym mogą
wydawać jedynie 299 egzemplarzy
związkowej prasy.

Jednak z tego powodu manifesto-
wać nie zamierzają, bo uliczne prote-
sty mogłyby zamienić się w krwawą
rzeź. Za zgodą władz mogą czasem za-
protestować na stadionie miejscowe-

go "Szachtiora". Właśnie taka manifestacja miała
się odbyć w przededniu przyjazdu związkowców
"S" do Saligorska. W ostatniej chwili reżimowe wła-
dze odwołały wcześniej wydaną na nią zgodę, irra-
cjonalnie tłumacząc, że decyzja związana jest z gry-
pą, która opanowała Białoruś....

- 27 lat temu pomagali nam mieszkańcy wolnej
części Europy. Teraz moralnym obowiązkiem Po-
laków jest udzielenie podobnego wsparcia naszym
wschodnim sąsiadom, którzy tak bardzo pragną
demokracji - mówi Krzysztof  Leśniowski - W 1981
r. podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów związ-
kowcy "S" wystosowali "Posłanie do ludzi pracy
w Europie Wschodniej". Teraz wypada spełnić zło-
żone przed laty deklaracje.

Beata Gajdziszewska

Nie zostało osiągnięto porozumienie w
prowadzonych pomiędzy związkowcami
"Solidarności" a dyrekcją Szpitala Specja-
listycznego w Dąbrowie Górniczej negocja-
cjach płacowych. Strona związkowa rozpo-
częła spór zbiorowy z pracodawcą.

Związkowcy podtrzymują żądania wzrostu
płac o 20 proc. w 2007 roku dla wszystkich
pracowników szpitala. Domagają się również
wprowadzenia dodatku płacowego dla perso-
nelu zatrudnionego na oddziałach o charakte-
rze doraźnym, zabiegowym i intensywnego
nadzoru oraz aktualizacji zatrudnień na stano-
wiskach pielęgniarskich. W związku z obo-
wiązującą o 1 stycznia br. ustawą o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym postulują, by
w szpitalu uporządkowany został zakres czyn-
ności ratowników medycznych.

Jednak pracodawcę nie przekonały argu-
menty dotyczące wzrostu utrzymania rodzin
pracowników, wzrostu wydajności pracy, kon-
kurencji na rynku usług medycznych oraz
obaw związanych z odejściem z pracy specja-
listów zatrudnionych w szpitalu.

Dyrektor po raz kolejny wskazał na sytu-
ację ekonomiczną szpitala i brak rozwiązań
systemowych, które pozwoliłby na zwiększe-
nie środków finansowych placówki z tytułu
świadczonych przez nią usług medycznych.
Spełnienie związkowych postulatów uznał za
niemożliwe.

- Wciąż twierdzimy, że w budżecie szpitala
na bieżący rok powinny zostać zaprognozo-
wane podwyżki płac dla pracowników. Takie
możliwości stwarza również ustawa o nego-
cjacyjnym systemie kształtowania płac - in-
formuje przewodnicząca zakładowej "S" Elż-
bieta Żuchowicz - Dlatego też, wyznaczyli-
śmy 7-dniowy termin na spełnienie przez pra-
codawcę przedstawionych przez nas postula-
tów. Jednocześnie uprzedziliśmy dyrektora
szpitala, że w przypadku ich niespełnienia, po
wyczerpaniu procedur określonych w ustawie
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w pla-
cówce może zostać ogłoszony strajk.

Wyznaczony przez związkowców termin
mija 3 kwietnia.

Beata Gajdziszewska

Już trzeci tydzień "Solidarność" gliwickiego
Opla prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą .
Powodem konfliktu są nie zrealizowane żąda-
nia związkowców, którzy domagają się comie-
sięcznego, 500-złotowego bonusu dla wszystkich
zatrudnionych.

Pracodawca nie wyraża woli przystąpienia do
rokowań. Twierdzi, że rozmowy płacowe ze związ-
kami zawodowymi może rozpocząć pod koniec
roku, gdy już znany będzie bilans ekonomiczny
zakładu i sytuacja w branży motoryzacyjnej.

- Wyraźnie unika prowadzenia z nami dialogu.
Zamiast rozmów mamy niekończącą się wymianę
pism - informuje przewodniczący zakładowej "So-
lidarności" Sławomir Ciebiera.

Dlatego związkowcy "S" zaostrzyli spór zbioro-
wy. Oflagowali fabrykę i budynek dyrekcyjny. 90
proc. pracowników produkcyjnych gliwickiego
Opla na znak solidarności przypięło do swoich ro-
boczych ubrań wstążki w zielonym kolorze sym-
bolizującym nadzieję.

- Jeżeli pracodawca nie podejmie z nami nego-
cjacji płacowych, to będziemy przygotowywać się
do strajku - zapowiada Sławomir Ciebiera - Euro-
pejskie organizacje związkowe funkcjonujące w
Oplu pokazały nam, że można wywalczyć dodat-
kowe gratyfikacje dla załogi. 500 zł to zaledwie 120
euro. W polskich warunkach to dla wielu poważna
kwota, ale w europejskich realiach, to śmieszne pie-
niądze. Jeśli nie będziemy się upominać o bonusy
dla pracowników, to Europa wciąż będzie od nas
uciekać.

Gliwicki Opel od czasu rozpoczęcia przed 8 laty
działalności, obecnie znajduje się w najlepszej  kon-
dycji finansowej. Wkrótce rozpocznie produkcję
kolejnych modeli samochodów. Przez ostatnich
kilka lat załoga fabryki, w trosce o w rozwój zakła-
du, zgadzała się na zamrożenie wzrostu płacy real-
nej i ograniczenie płac nowo zatrudnionych. Teraz
pracownicy, w zamian za swoje wyrzeczenia, do-
maga się godnych, satysfakcjonujących ich płac.

Beata Gajdziszewska

W Regionie Śląsko-Dąbrowskim trwają
Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "So-
lidarność".  1 kwietnia krew oddało 30 miesz-
kańców Wodzisławia Śląskiego, a honorowi
krwiodawcy przekazywali czekolady na rzecz
niepełnosprawnych dzieci.

W Jastrzębiu Zdroju akcja rozpoczęła się 2
kwietnia o godzinie 8 i trwała do godz. 13. Do
Stacji Krwiodawstwa Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego zgłosiły się 62 osoby. Byli
wśród nich honorowi krwiodawcy oraz zainspi-
rowani związkową akcją członkowie i sympaty-
cy "Solidarności" m.in. górnicy, pracownicy szpi-
tala, pracownicy Spółdzielni Inwalidów "Na-
przód" i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Ze względu na trwający w stacji krwiodaw-
stwa remont akcja przebiegała w utrudnionych
warunkach, ale udało się zebrać 15,5 litra krwi i
17 litrów osocza - mówi Danuta Jemioło, kie-
rująca jastrzębskim Biurem Terenowym.

Jedną z osób oddających krew był Wojciech
Bujak ze szpitalnej "Solidarności", który do sta-
cji krwiodawstwa przyszedł po nocnej zmianie i
może dlatego zasłabł.

- Rocznica śmierci Jana Pawła II, to szcze-
gólny dzień. Oddałem krew, by uczcić godnie
Jego pamięć - opowiada Wojciech Bujak - To
szczytny cel, a podczas transfuzji potrzebna jest
każda kropelka. W ten sposób naprawdę można
komuś pomóc.

W Jaworznie i Dąbrowie Górniczej akcja
zaplanowana została na 3 kwietnia. W Za-
wierciu zbiórka krwi odbędzie się 10 kwiet-
nia. Mieszkańcy Sosnowca przyłączą się do
niej 24 kwietnia. W każdą środę kwietnia naj-
cenniejszym z darów z potrzebującymi będą

mogli podzielić się
mieszkańcy Katowic.

2 kwietnia - dzień
śmierci Papieża Jana
Pawła II - uchwałą XIX
KZD w Wasilkowie usta-
nowiony został Dniem
Honorowego Krwio-
dawstwa NSZZ "Soli-
darność". W ten sposób
Związek nie tylko chce
uczcić pamięć Jana Paw-
ła II. Przypomina rów-
nież o Jego postawie i na-
uczaniu, w którym czło-
wiek chory miał szcze-
gólne miejsce. Akcja ma
pomóc osobom, które

uległy wypadkom lub oczekują na zabieg chi-
rurgiczny.                                                   ak

Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej:

Żądają 20 proc. wzrostu płac! General Motors:

Europa wciąż będzie uciekać...

Dni Honorowego Krwiodawstwa:

Podziel się darem krwi

Związkowcy z Polski i Białorusi podpisują
porozumienie o współpracy

Górnicza „Solidarność”:

„Turystyczny” cel wizyty

W Polsce każdego roku z leczenia trans-
fuzją krwi lub lekami krwiopochodnymi
korzysta 2 000 000 chorych.

Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew,
z czego honorowi krwiodawcy czynią to kil-
kukrotnie w ciągu roku. Liczba pobrań się-
ga nawet 900 000. Jednorazowo bezpiecz-
nie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni
nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co
12 tygodni.

Zdarza się, że krwi brakuje, ponieważ:
- termin ważności krwi nie jest długi, (a

zapotrzebowanie może z powodu wypad-
ku, czy katastrofy wzrosnąć z godziny na
godzinę np. o 100 % ): krwinki płytkowe
- termin ważności 5 dni, krwinki czerwo-
ne ok. 35 lub 42 dni, osocze w stanie za-
mrożenia ok. 1 roku,

- termin ważności niektórych czynników
krwiopochodnych wynosi tylko 2 dni.

W Jastrzębiu Zdroju zebrano 15,5 litra krwi
i 17 litrów osocza
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Śląscy i zagłębiowscy związkowcy "Solidar-
ności" z wielu branż wsparli pikietę pracowni-
ków Fiat Auto Poland w Tychach zorganizowa-
ną przeciwko utrudnianiu przez pracodawcę
działalności związkowej.

19 marca, podczas drugiej zmiany, związkowcy
"S" z tyskiego Fiata pojedynczo byli wzywani przez
kierowników na kilkunastominutowe rozmowy.
Podsuwano im gotowe deklaracje wypisania się ze
Związku i zaprzestania potrącania składek. Kierow-
nicy sugerowali, że "S" nie jest teraz w modzie i
jeżeli muszą już gdzieś należeć, to lepiej, żeby to
była inna organizacja np. współpracujący z praco-
dawcą Sierpień 80. Część pracowników uległa, in-
nym udało się obronić. Niektórzy odważyli się po-
nownie zapisać do "S".

- Ta pikieta ma charakter szczególny, bo jest zor-
ganizowana w imię obrony wolności wszystkich
pracowników - oznajmiła protestującym przewod-
nicząca "S" w Fiat Auto Poland Wanda Stróżyk -
Nie chodzi tylko o członków "S". Dziś my, a jutro
będzie ktoś inny. Domagamy się prawa do swo-
bodnego zrzeszania się. Przeciwstawiamy się mob-
bingowi i wszelkiemu terrorowi psychicznemu.

Przewodnicząca wskazała, że we wszystkich
spółkach Fiata najkorzystniejsze podwyżki do
wys.630 zł otrzyma kadra kierownicza, a nie pra-
cownicy produkcyjni, których pensje zostaną pod-
wyższone tylko o 220 zł z premią, mimo, że "S"
domagała się podwyżki w
wys.320 zł. Winą za podpi-
sane z dyrekcją porozumie-
nie w sprawie podwyżek
obarczyła liderów pięciu po-
zostałych organizacji związ-
kowych funkcjonujących w
zakładzie. Poinformowała,
że 2700 pracowników fi-
zycznych otrzymuje wyna-
grodzenie poniżej średniej
krajowej, a tylko 150 pra-
cowników może cieszyć się
wynagrodzeniami przekra-
czającymi średnią.

- My nie zaprzestaniemy
walki o wyrównanie płac, o
godne warunki pracy, o wprowadzenie jasnych za-
sad podwyżek indywidualnych oraz 13. pensji , którą
otrzymują inne zakłady grupy Fiata w Turynie -
oświadczyła - Nie zamierzamy godzić się na dys-

kryminację pracowników pod względem wynagro-
dzenia. Bezkarne działanie pracodawcy w stosun-
ku do członków zakładowej "S" będą przedmio-
tem pracy prokuratury - poinformowała W. Stró-
żyk.

W imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ "S" Janusza Śniadka głos zabrał członek
KK, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi
Łódzkiej Waldemar Krenc. Podkreślił, że w ty-
skim Fiacie bezprzecznie naruszana jest godność
pracownika.

- Skoro nasza praca nie przynosi nam takich sa-
mych owoców, jak pracownikom zatrudnionym w
innych krajach UE, to przynajmniej niech nam nie
depczą godności ci, którzy dzięki "S" mogą w Pol-
sce budować swoją przyszłość finansową. "S" za-

wsze i wszędzie będzie do-
pominała się o to, z czego się
zrodziła. Domagamy się, by
pracownik był traktowany,
jak podmiot, a nie przedmiot.
"Solidarność" to jeden z dru-
gim. Dzisiaj jesteśmy z
Wami - powiedział.

Wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ "S" Ry-
szard Drabek poinformo-
wał, że jeżeli pracodawcy
będą w stosunku do pracow-
ników przyjmować postawę
katów, to wówczas związ-
kowcy upublicznią ich twa-

rze. Przestaną być bezimienni, ponieważ ich foto-
grafiami zostaną udekorowane zakłady pracy.

- Pamiętajcie o tym, że swoje stanowiska zawdzię-
czacie niejednokrotnie ruchowi społecznemu, któ-
ry wywalczył wolność i możliwość rozwoju - przy-
pomniał.

O pracownikach tyskiego Fiata pamiętały rów-
nież trzy największe włoskie centrale związkowe.
W ich imieniu w zorganizowanym proteście uczest-
niczył przedstawiciel związku zawodowego FIOM
Lello Rasso, który przekazał załodze Fiata wyrazy
solidarności od kolegów z Włoch i poinformował,
że włoska dyrekcja jest żywo zainteresowana nara-

stającymi problemami pracowniczymi w tyskiej
spółce Fiat Auto Poland.

Beata Gajdziszewska

Drodzy Pracownicy Ochrony Zdrowia,
Z okazji Waszego Œwiêta

pragnê przekazaæ Wam najserdeczniejsze ¿yczenia
radoœci z pracy zawodowej i powodzenia w ¿yciu osobistym.

¯yczê, by ta niezwykle trudna i odpowiedzialna s³u¿ba
zawsze spotyka³a siê z ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ i wdziêcznoœci¹,

a codzienne troski nie przes³ania³y satysfakcji z pos³annictwa, które pe³nicie.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Na rynku w Katowicach prezentowana jest
wystawa "Twarze katowickiej bezpieki". Eks-
pozycja przedstawia 84 fotografie funkcjonariu-
szy peerelowskiego Urzędu Bezpieczeństwa.
Zdjęcia opatrzono krótkimi adnotacjami, w któ-
rych zawarte zostały ich zawodowe "dokona-
nia" oraz szczególnie zwracające uwagę cechy
ich charakterów, niejednokrotnie wskazujące na
zaburzenia psychopatyczne i fanatyzm.

Wystawę przygotowali pracownicy Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach.

Na jej otwarcie licznie
przybyli katowiccy samo-
rządowcy. Zarząd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "Solidarność" repre-
zentowali członkowie Sto-
warzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Obecni byli również
m.in. przewodniczący Za-
rządu Regionu Podbeskidzie
Marcin Tyrna, przewodni-
czący Stowarzyszenia "Po-
kolenie" Przemysław Miś-
kiewicz oraz internowany w wieku 17 lat Andrzej
Sznajder z IPN.

- W czasie, kiedy opinia publiczna ogniskuje
swoje zainteresowanie sprawami tajnych współpra-

Fiat Auto-Poland:

Solidarność, to jeden z drugim

IPN:

Pretorianie komunizmu

Protestujący przeciwstawili się utrudnianiu przez
pracodawcę Fiata działalności związkowej

Pikietę pracowników Fiat Auto Poland
wsparli związkowcy „Solidarności” z wielu regionów.

Andrzej Sikora, dotychczasowy dyrektor
Oddziału IPN w Katowicach:

- Intencja autorów tej wystawy jest bardzo jasna.
Nasza polityka historyczna zmierza do tego, by
pokazać to, co było przedmiotem naszej przeszło-
ści przed 1990 rokiem, pokazać w takiej formie,
która pozwoli na dotarcie do społeczeństwa. Chce-
my podziękować władzom miasta za to, że wyka-
zały tyle odwagi, by wyrazić zgodę na prezentację
wystawy na rynku w Katowicach. Mamy nadzieję,
że wystawa oglądana będzie przez pokolenie osób
najstarszych, wśród których prezentowane tu twa-
rze jeszcze budzą grozę, oraz przez nie pamiętającą
tamtych czasów młodzież. Na pewno ekspozycja
wzbudzać będzie kontrowersje, ale my nie jeste-
śmy po to, żeby każdemu schlebiać. Chcemy po
prostu pokazać prawdę historyczną.

Dr. Adam Dziurok, naczelnik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN:

- Bezpieka na naszym terenie miała wyjątkowo
silne struktury, ponieważ musiała działać na obsza-
rze, na którym występowały specyficzne proble-
my, chociażby narodowościowe. Ale specyfika jej
działania była podobna do tej, którą ubecy stoso-
wali w całym kraju. Wszędzie równie fatalnie wy-
glądało przygotowanie merytoryczne, intelektual-
ne i moralne funkcjonariuszy UB. Pokazany na wy-
stawie pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Katowicach oraz jego
zastępca w ankiecie personalnej dotyczącej przy-
gotowania do pełnienia wysokich stanowisk napi-
sali, że z zawodu są traktorzystami. Jeden z wyso-

cowników, spójrzmy na twarze osób, które ten sys-
tem organizowały - powiedział do zgromadzonych
dyrektor katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej Andrzej Sikora - Właśnie ta wystawa
prezentuje fragment dotyczący organizacji hanieb-
nego systemu na śląskiej i zagłębiowskiej ziemi. W
tej chwili trwają prace zmierzające do opublikowa-
nia ok.700 biogramów funkcjonariuszy UB.

Obecny na katowickim rynku wiceprezydent
miasta Michał Luty podzię-
kował za przybycie na wy-
stawę zwłaszcza tym oso-
bom, z którymi w latach 80-
ych spotykał się w wielu
miejscach odosobnienia,
gdzie pobyt "fundowała" im
ówczesna władza.

19 kwietnia ekspozycja
"Twarze katowickiej bezpie-
ki" zostanie zaprezentowa-
na w Bytomiu. Później bę-
dzie pokazywana w innych
śląskich i zagłębiowskich
miastach.

Aneksem do prezentowa-
nej wystawy była projekcja filmu w kinie Świato-

wid "Bezpieka-Pretorianie komunizmu". Obraz po-
wstał we współpracy z IPN.

Beata Gajdziszewska

kich funkcjonariuszy w ankicie pisał: " zaszczegam,
że nie jestem żadnym szabrownikiem i nie skom-
ropmitóję tego urzędu". Kilka dni po objęciu funk-
cji wyniósł dywan perski i sztućce z gabinatu swo-
jego szefa. W początkowym okresie działania bez-
pieki obraz jej kadr był wyjątkowo tragiczny.

Jerzy Wuttke, profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach, członek
Stowarzyszenia Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego:

- Uważam, że absolutnie należy upubliczniać
twarze ludzi, którzy kiedyś służyli aparatowi bez-
pieczeństwa. Dzięki tej ekspozycji niektórzy będą
mieli szansę poznać bliżej niechlubną przeszłość
swoich sąsiadów lub znajomych. Tak się składa, że
na tej wystawie prezentowana jest również foto-
grafia mojego sąsiada. Przyznam, że moje wraże-
nia są bardzo niekorzystne. W jakiś sposób spra-
wiedliwości staje się zadość, aczkolwiek niektórych
ubeków wyręczyła śmierć. Gdy patrzę na twarze
tych panów, to mimo, że trudno mi to przychodzi,
staram się być nadal chrześcijaninem. Budujący jest
fakt, że wystawa cieszy się tak dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Ze względu na elementarną
sprawiedliwość ta ekspozycja powinna być adre-
sowana zarówno do ludzi młodych, jak i tych, któ-
rzy pamiętają tamte haniebne czasy. W świetle to-
czonych od lat dyskusji na temat Górnego Śląska,
mam niekłamaną satysfakcję, że w gronie prezen-
towanych tu funkcjonariuszy UB nie ma ani jedne-
go Górnoślązaka.

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców regionu

Na otwarcie ekspozycji przybyli przedstawiciele
„Solidarności” ze Stowarzyszenia Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
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22. marca - już po raz piętnasty - świę-
towano Światowy Dzień Wody. Ustanowi-
ła go ONZ po konferencji w Rio de Jane-
iro w 1992 r. W grudniu 2003 roku Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych zadecydowało, że lata 2005 -2015
staną się Międzynarodową Dekadą dla
Akcji "Woda dla Życia". W tym roku
Światowy Dzień Wody obchodzono pod
hasłem walki z jej niedoborem.

W różnych rejonach świata istnieją ob-
szary, na których występuje niedobór
wody, zagrażający życiu ludziom tam
mieszkającym. Są też miejsca na Ziemi,
gdzie woda co prawda jest, ale jej jakość
jest niezadowalająca. Obecnie około 700
milionów ludzi w 43 krajach cierpi z po-
wodu niedostatku wody. Szacuje się, że
do roku 2025 ta liczba wzrośnie do 3 mi-
liardów osób. Dostępne zasoby są na wy-
czerpaniu ze względu na szybki wzrost
populacji, niezrównoważone standardy
konsumpcji, niefortunne zarządzanie wy-
korzystaniem istniejących zasobów, za-
nieczyszczenie, niewłaściwe inwestycje
w infrastrukturę i zwłaszcza w krajach
wysoko rozwiniętych, zbyt wysokie zu-
życie wody. ONZ ostrzega, iż musimy
wodą gospodarować rozsądnie, gdyż za-
ledwie 0,1 proc. wszystkich zasobów
wodnych w skali globu stanowią zasoby
wody pitnej.

W bieżącym roku do obchodów Świato-
wego Dnia Wody włączyła się Polska, w tym
również nasz region. W wielu szkołach pro-
wadzono akcje informacyjne o znaczeniu
wody. Dzieci i młodzież brały udział w te-
matycznych konkursach muzycznych i pla-
stycznych. Do organizacji tych imprez włą-
czyły się kluby ekologiczne oraz lokalne
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji z terenu województwa śląskiego.

Zawiadują wodą
Udział tego ostatniego przedsiębiorstwa

w akcji propagującej właściwe używanie
wody dziwić nie może - Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów SA jest firmą od
wielu dziesięcioleci wpisaną w pejzaż prze-
mysłowy naszego regionu.

Bez tej firmy trudno byłoby wyobrazić
sobie funkcjonowanie naszej aglomeracji.
Nie tylko w kraju, lecz nawet w całej Unii
Europejskiej trudno znaleźć zakład, produ-
kujący i utylizujący wodę na podobną ska-
lę.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów SA w Katowicach zaopatruje w wodę
pitną jeden z największych regionów prze-
mysłowych w Europie, czyli aglomerację
śląską, wraz z jej kilkumilionową ludnością
oraz przemysłem. Przy rosnącej z roku na
rok konkurencji musi stale inwestować w
modernizację sieci przesyłowej, stacji uzdat-
niania wody oraz laboratoriów badających
jej jakość. Jest to ważne zwłaszcza z tego
powodu, że zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych w Polsce które są jednymi
z głównych źródeł wody pitnej wciąż jest
duże.

Woda dostarczana do mieszkań winna
pochodzić z wód powierzchniowych I
klasy czystości. Takich wód, jak podaje
Instytut Woda 2000 w Warszawie, w 1955
roku było w Polsce jeszcze 55 proc. Póź-

niej te wskaźniki dramatycznie się obni-
żyły. Według raportu Ośrodka Badań i
Kontroli Środowiska wojewody śląskie-
go, pod koniec lat 90. wód I klasy czy-
stości w rzekach województwa praktycz-
nie nie było. Aż 90,29 proc. rzek to były
wody pozaklasowe, 8,5 proc. - wody III
klasy, a 1,21 proc. - wody II klasy czy-
stości. Obecnie - dzięki wysiłkom gmin,
przedsiębiorstw wodociągowych oraz
funduszy ekologicznych - sytuacja ulega
systematycznej poprawie. Jednak wód I
klasy czystości nadal jest niewiele.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów SA dzięki stosowaniu technologii
uzdatniania wody za pomocą ozonu i aktyw-
nego węgla, dostarcza wodę spełniającą eu-
ropejskie normy. Mimo to, do wielu domów
nadal dociera woda, z której odbiorcy nie są
zadowoleni - ze względu na jej kolor czy
nawet smak. Powodem - jak tłumaczą fa-
chowcy - jest zły stan sieci wodociągowych.
Im dalej od źródła poboru wody, tym gorsza
woda w naszych kranach. Z tego powodu
ważne  jest stałe modernizowanie sieci. Pro-

wadzą ją przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne z naszego regionu.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów SA Katowice jest producentem wody
pitnej na dużą skalę oraz jej dystrybutorem.
Dostarcza ją do kilkudziesięciu lokalnych
przedsiębiorstw wodociągowych.

GPW SA realizuje zadania, korzystając z
systemu tzw. wodociągu grupowego, na któ-
ry składają się: ujęcia wód powierzchnio-
wych i podziemnych, zakłady i stacje uzdat-
niania wody oraz sieć rurociągów magistral-
nych. Obecnie przedsiębiorstwo korzysta z
11 stacji uzdatniania wody, z których cztery
stanowią ujęcia wód głębinowych (Łazy,
Bibiela, Zawada i Miedary) i siedem - po-
wierzchniowych (Goczałkowice, Dziećko-
wice, Kobiernice, Strumień, Maczki, Kozło-
wa Góra i Będzin). Łączne ich możliwości
produkcyjne wynosiły na koniec 2006 roku
około 950000 m3 na dobę. Wodę pitną roz-
prowadza się siecią rurociągów magistral-
nych o łącznej długości ponad 1000 km.

Aby nadawała się do picia
W uzdatnianiu wód głębinowych i po-

wierzchniowych  zakład stosuje  nowocze-
sne technologie umożliwiające osiągnięcie

parametrów wody uzdatnionej odpowiada-
jące wymogom krajowym i europejskim. W
toku obróbki technologicznej woda surowa
musi być poddawana odpowiednim fizyko-
chemicznym procesom uzdatniania. W ich
trakcie dodaje się związki chemiczne (re-
agenty) wspomagające usuwanie pierwot-
nych zanieczyszczeń.

W wyniku tego procesu powstają produkty
odpadowe, przede wszystkim - osady poko-
agulacyjne i osady powstające w trakcie płu-
kania złóż filtracyjnych. Unieszkodliwienie
tych związków obecnie jest możliwe dzięki
opracowaniu przez specjalistów z W GOW
S.A. podstaw specjalnego ogólnozakłado-
wego programu zagospodarowania i uniesz-
kodliwiania tych odpadów. Przyjęto w nim
założenie, że gospodarka osadowa musi być
traktowana kompleksowo z wykorzystaniem
nowoczesnej myśli technicznej i w oparciu
o najbardziej efektywne procesy i instala-
cje. Program ten w Górnośląskim Przedsię-
biorstwie Wodociągów SA jest stopniowo i
konsekwentnie wdrażany. GOW S.A. zleci-
ło wyspecjalizowanej jednostce wykonanie
projektu, a następnie przystąpiło do realiza-

cji kompletnej linii technologicznej do prze-
róbki osadów w Zakładzie Uzdatniania
Wody Dziećkowice w Imielinie oraz w Sta-
cji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w Wy-
mysłowie. Program zagospodarowania i
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
jest wciąż ulepszany. W przyszłości prze-
widuje się wprowadzenie w szerszym zakre-
sie niż dotychczas technologii mechanicz-
nego odwadniania osadów. Instalacja ta speł-
nia wymogi ochrony środowiska. Spółka
realizuje również zadania związane z uniesz-
kodliwianiem odpadów, których powstaniu
nie można było zapobiec.

Obecnie Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA przygotowuje nową stra-
tegię funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak
zapewniają specjaliści z przedsiębiorstwa -
dla przeciętnego konsumenta zaowocuje
tym, co najważniejsze - że w domu będzie
miał dobrą, zdrową wodę pitną za godziwą
cenę.

Remonty i inwestycje
Sieć wodociągowa, aby należycie funk-

cjonowała, musi być stale remontowana.
W bieżącym roku Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowi-

cach na remonty na terenie Katowic, My-
słowic i Siemianowic Śląskich wyda blisko
27,5 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z
opłat za wodę i ścieki. Na terenie Katowic
spółka planuje miedzy innymi wymianę sieci
wodociągowej przy ul. Wczasowej i ul.
Franciszkańskiej w Ligocie, na osiedlu Ko-
kociniec przy ul. Uroczej, Jutrzenki i Szafi-
rowej oraz przy ul. Bałtyckiej w Panewni-
kach. W Ochojcu zostanie wymieniony wo-
dociąg przy ul. Spółdzielczości na odcinku
od ul. Tyskiej do Krynicznej. Zaplanowano
także remont sieci wodociągowej przy ul.
Rycerskiej w Brynowie i ul. Ondraszka na
Załężu. Wymieniona zostanie też sieć przy
niektórych ulicach w Janowie, Szopienicach
i w Dąbrówce Małej. Największym wyzwa-
niem będzie jednak remont sieci kanaliza-
cyjnej na terenie Katowic. Prace będą kon-
tynuowane w kolejnym roku. Na remonty i
wymianę infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w Katowicach zakład wyda 19
m1n 505 tys. zł.

Na terenie Siemianowic Śląskich prowa-
dzi się obecnie prace związane z trzecim eta-
pem kompleksowej wymiany sieci wodocią-
gowej oraz sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w dzielnicy Michałkowice. Rów-
nocześnie zaplanowano wymianę sieci wo-
dociągowej w rejonie osiedla Bańgów. Pra-
ce zostaną ukończone w przyszłym roku.

 Poważne remonty zaplanowano również
w Mysłowicach. Na prace prowadzone na
terenie tego miasta Spółka przeznaczy oko-
ło 2 mln 250 tys. zł.

Jednej z największych inwestycji w wo-
jewództwie pozostaje realizowany obecnie
projekt Funduszu Spójności pn.: "Gospodar-
ka wodno--ściekowa w Będzinie" z przyzna-
nym przez Komisję Europejską dofinanso-
waniem w kwocie 21.286.425 euro, co sta-
nowi 75 proc. wartości inwestycji. Całko-
wita wartość zadania opiewa na kwotę 28
milionów 381 tysięcy 900 euro (obecnie
około 120 milionów złotych).

Przyjazne dla środowiska
Za podejmowane działania na rzecz ochro-

ny środowiska naturalnego oraz edukację
ekologiczną, jeden z zakładów GOW S.A. -
Dąbrowskie Wodociągi - zostały nagrodzo-
ne certyfikatem "Firma Bliska Środowisku"
w konkursie organizowanym przez Ogólno-
polskie Forum Promocji Biznesu pod hono-
rowym patronatem ministra środowiska.
Wśród laureatów konkursu znalazło się 35
przedsiębiorstw z całego kraju, reprezentu-
jących różne branże przemysłu i usług.

Zakłady uhonorowane certyfikatem
"Firma Bliska Środowisku" łączy fakt, że
kryteria ekologiczne traktują jako źródło
przewagi konkurencyjnej oraz element
budowy kompetencji ekologicznych. Ideą
konkursu jest zachęcenie przedsiębiorstw
do działań proekologicznych oraz podno-
szenia standardów, które mają chronić
środowisko.

Zarząd GPW S.A. docenia to szczególne
wyróżnienie. Jest ono potwierdzeniem sku-
teczności w realizowaniu przedsięwzięć, ja-
kich podejmuje się GOW S.A. oraz świa-
dectwem, że strategia przedsiębiorstwa w
efektywny sposób uwzględnia zadania zwią-
zane z ochroną środowiska.

Oprac. Elżbieta Budzyńska

Woda - oznacza życie

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

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach zaopatruje
w wodę pitną jeden z największych regionów przemysłowych w Europie
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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 Solidar-
ności oraz "Tygodnik Solidarność" organizują
konkurs " Z Solidarnością na Jasną Górę".

Konkursowe prace powinny zawierać wspo-
mnienia z Pielgrzymek Ludzi Pracy. Efektem
konkursu ma być zebranie materiałów do histo-
rii NSZZ "Solidarność" i Klasztoru na Jasnej
Górze związane z pielgrzymowaniem zapocząt-
kowanym w stanie wojennym przez ks. Jerzego
Popiełuszkę. Na łamach "Tygodnika Solidar-
ność" opublikowane zostaną najciekawsze wspo-
mnienia obrazujące wyjątkowość przeżyć zwią-
zanych z Pielgrzymkami Ludzi Pracy, wspólno-
towy wysiłek organizacyjny oraz niepowtarzal-
ną atmosferę miejsca spotkania, jakim jest Ja-
snogórski Klasztor. Organizatorzy liczą też na
możliwość wydania w formie książkowej anto-
logii najlepszych tekstów konkursowych.

W konkursie obowiązywać będą następują-
ce kryteria:
- rzetelność: osadzenie w realiach (daty, miej-

sca, osoby,), zaznaczenie, co jest własnym
przeżyciem, a co opowieścią przekazaną,

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

Wymagana jest objętość tekstu od 4 tys. do
20 tys. znaków. Najbardziej pożądany sposób
przekazania to nośnik elektroniczny wraz z
wydrukiem. Prace należy oznaczyć własnym
godłem. W zamkniętej kopercie należy 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 książkowe.
Możliwy jest inny podział nagród.

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

Konkurs literacki:

Z „Solidarnością” na Jasną Górę

Rzadko zdarza się, by projekt europej-
ski, zwłaszcza realizowany na szczeblu re-
gionu, stał się obiektem zainteresowania
parlamentarzystów. A tak właśnie jest w
przypadku "Pierwszej Szychty", której jed-
nym z partnerów jest Śląsko-Dąbrowska
"Solidarność".

Projekt został w zeszłym tygodniu zaprezen-
towany na posiedzeniu połączonych sejmowych
Komisji Pracy oraz Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści. - Takie zainteresowanie parlamentarzystów
to dowód profesjonalizmu
"Pierwszej Szychty" i ory-
ginalności tego projektu -
mówi koordynator pro-
gramu Piotr Suliga z Izby
Rzemieślniczej w Katowi-
cach. - "Pierwsza Szych-
ta" staje się więc wzorcem
dobrej praktyki w realizo-
waniu europejskich pro-
jektów.

Przypomnijmy, głów-
nym celem projektu jest
wyrównywanie szans na
rynku pracy dla grup
szczególnie narażonych
na wykluczenie. Projekt
kierowany jest do kobiet,
młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych
albo tych o niskim poziomie wykształcenia. -
Tym samym budujemy na Śląsku całkiem
nowy system przygotowania i przekwalifiko-
wania zawodowego osób bezrobotnych - pod-
kreśla Piotr Suliga. Nowatorstwo projektu
opiera się na zastosowaniu czeladniczego try-
bu szkoleń zawodowych do kształcenia bez-
robotnych. Dotychczas był on stosowany tyl-
ko w stosunku do młodzieży. Z sukcesem udało
się ten model przeszczepić na grunt projektu

"Pierwsza Szychta".
Dlatego jego realiza-
torzy uważają, że war-
to rozszerzyć w Pol-
sce taki model również na osoby dorosłe. Tak-
że te po czterdziestce, często z wieloletnim do-
świadczeniem, oraz długotrwale bezrobotne,
o niskim poziomie wykształcenia ogólnego.

Prezentacja przed parlamentarzystami wy-
padła znakomicie. Wielu z nich mówiło, że
"Pierwsza Szychta" pokazała, jak w praktycz-

ny i co najważniejsze skuteczny sposób ko-
rzystać z pieniędzy europejskich. - Czapki z
głów przed twórcami tego projektu - mówił
jeden z parlamentarzystów. Posłowie z uwagą
zapoznali się też z przekazanymi im przez part-
nerów "Pierwszej Szychty" uwagami do pla-
nowanych zmian w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (ramka). Jak
mówili, dzięki temu spotkaniu już wkrótce z
projektu powinny zniknąć wszystkie nieko-
rzystne zapisy.                  Wojciech Gumułka

Do końca kwietnia rząd przedstawi pro-
jekt ustawy o wypłacie emerytur z Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych. Wreszcie bę-
dzie jasne, czy odkładane latami składki będą
dziedziczne.

Informacje o tym, że nasze składki przepad-
ną w momencie śmierci, wzbudziły zaniepo-
kojenie milionów przyszłych emerytów. Bo
przecież rządzący wprowadzając 10 lat temu
reformę emerytalną argumentowali, że odkła-
danie w II filarze zabezpiecza nie tylko ubez-
pieczonych, ale i ich spadkobierców. Tymcza-
sem okazało się, że w obowiązującym prawie
nie ma takich zapisów i dopiero trzeba je stwo-
rzyć. Odpowiedzialny za system ubezpieczeń
emerytalnych w Polsce wicepremier Ludwik
Dorn ujawnił niedawno kulisy planowanych
rozwiązań.

Niestety, potwierdza się, że po śmierci eme-
ryta zgromadzony na jego koncie kapitał nie
będzie dziedziczony. Dotyczyć to może rów-
nież sytuacji, w której śmierć następuje zaled-
wie 2 dni po przejściu na emeryturę. Wówczas
cały kapitał - np. 300 tys. zł - "przepadnie" w
czeluściach zakładu emerytalnego. Dlatego rząd
zamierza przyszłym emerytom dać wybór: albo
świadczenie podstawowe, jakim ma być doży-
wotnia emerytura indywidualna lub małżeńska,
albo emerytura z gwarantowanym okresem płat-
ności. Ta pierwsza możliwość oznaczać będzie,

że emeryt będzie do końca życia otrzymał okre-
ślone świadczenie, które po jego śmierci przy-
należne będzie także współmałżonkowi. Nawet
więc jeśli jeden z nich szybko umrze, drugi bę-
dzie otrzymywał do końca życia należne pie-
niądze w formie świadczenia. A w drugiej wer-
sji - emeryturze z gwarantowanym okresem
płatności, nawet, gdy emeryt umrze trzy dni po
przejściu na emeryturę, jego spadkobiercy otrzy-
mają przez określony czas, na przykład dzie-
sięć lat, comiesięczne świadczenie. To rozwią-
zanie będzie jednak droższe, czyli mówiąc ina-
czej świadczenie tego typu będzie niższe.

W żadnym z tych rozwiązań nie ma jednak
mowy o wypłacie emerytowi lub jego spadko-
biercom całości kapitału - możliwe będzie tyl-
ko wypłacanie comiesięcznego świadczenia.
Dziedziczenie będzie możliwe, ale jedynie w
przypadku śmierci ubezpieczonego przed jego
emeryturą. W tej chwili jednak nie są znane
dokładne propozycje zapisów dotyczących dzie-
dziczenia. Rząd rozważa wciąż jeszcze rozwią-
zanie polegające na tym, że przyszły emeryt
będzie musiał wykupić świadczenie, aby łącz-
nie z ZUS i OFE otrzymać 150 proc. minimal-
nej emerytury. Wtedy pozostałą część kapitału
z OFE mógłby wypłacić w gotówce.

Do końca kwietnia resort pracy przedstawi
projekt ustawy. Jest więc szansa, że do końca
roku ustawa wejdzie w życie.

Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy
informuje, że dysponuje ofertami pracy w
zawodach:
- operator suwnic,
- operator maszyn sterowanych nume-

rycznie,
- lakiernik,
- spawacz,
- inżynier lub technik-elektryk - praca w

budownictwie, wymagane uprawnienia,

- pracownik magazynu - praca na zmia-
ny,

- pracownik do mycia samochodów - pra-
ca na zmiany.

Zatrudnienie we wszystkich oferowa-
nych zawodach od zaraz.

Informacje potwierdzające aktualność
ofert można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 032 206-89-04.

Praca od zaraz

Otwarte fundusze emerytalne

Co dalej z naszymi składkami?

29 kwietnia NSZZ "Solidarność" za-
prasza na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Licheniu pod hasłem:

"Prowadź naz Matko, w powołaniu na-
szym".

Program pielgrzymki:
- 9.30 - powitanie pielgrzymów przy ba-

zylice górnej przez przewodniczącego ZR
Konin,

- 9.45 - różaniec,

- 10.15 - koncert pieśni patriotycznych,
- 11.20 - wprowadzenie pocztów sztanda-

rowych,
- 11.55 - powitanie związkowców przez

przwodniczącego KK Janusz Śniadka,
- 12.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny i

"Solidarności" koncelebrowana przez ks.
bp. Wiesława Meringa,

- 13.45 - złożenie kwiatów pod pomnika-
mi: Jana Pawła II, ks.Jerzego i Powsta-
nia NSZZ "Solidarność".

Licheń:

Prowadź nas Matko!

Projekty europejskie:

Czapki z głów przed

„Pierwszą Szychtą”

Projekt zmiany ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku zakłada wprowa-
dzenie przepisów, które doprowadzą do au-
tomatycznego usuwania z rejestru bezrobot-
nych osób biorących udział w projektach
szkoleniowych finansowanych ze środków
unijnych. Tym samym bezrobotni ci będą tra-
cili ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
opłacane im do tej pory przez powiatowe
urzędy pracy. W znowelizowanych zapisach
ustawy potwierdzono obowiązek ubezpiecze-
nia osób przebywających na stażach finan-
sowych z funduszy wspólnotowych oraz obo-
wiązek pokrywania przez podmioty kierują-
ce (inne niż powiatowe urzędy pracy) skła-
dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z własnych środków. Tymczasem instytucje
non profit działające projektowo, opierając
się wyłącznie na budżetach projektów, nie
mają z reguły własnych środków na opłace-

Prezentacja „Pierwszej  Szychty”
przed parlamentarzystami wypadła znakomicie

nie bezrobotnym składek. Nawet jeśli skład-
ki byłby ujęte w budżetach projektów, to z
powodu powszechnej nieregularności otrzy-
mywania przez projektodawców transz środ-
ków na realizację projektów istnieje zagro-
żenie, że powstaną zaległości w płatnościach
na rzecz ZUS.

Ustawodawcy nie przewidzieli też w no-
welizacji ustawy możliwości kierowania bez-
robotnych przez urzędy pracy na szkolenia
finansowane ze środków europejskich. Jak
podkreślają przedstawiciele instytucji reali-
zujących projekty, grozi to niewykorzysta-
niem środków zarezerwowanych w progra-
mach strukturalnych na lata 2007-2013.
Twórcy projektów alarmują też, że przyjęcie
nowelizacji w powyższej formie grozi spad-
kiem liczby osób uczestniczących w progra-
mach finansowanych z funduszy unijnych.
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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
Coœ niewyraŸna przysz³oœæ Leppera
Pójdzie w odstawkê, lub.... na premiera.

***
Bêdzie lepiej! No bo gorzej
To ju¿ raczej byæ nie mo¿e

***
Tego lub przysz³ego lata
Polska bêdzie mistrzem œwiata!
Ile bêdzie sukces warty?
- Tego nie podaj¹ karty ...

Napis na murze
Harujê jak wó³, na wyp³aty pó³!

Kolejarzom
Strajki, strajki, i po strajkach ...
¯e wygrali? - To jest bajka!

Za³atwi?
Pewien pan pose³ (gêba ochlana)
Co w Sejmie siedzi jak kur na grzêdzie
Powiedzia³ wczoraj z samego rana:
- Jak to za³atwiê! Wiosny nie bêdzie!

PK

Jesteś świadomym konsumentem i znasz
swoje prawa? Czy wiesz, kto może ci pomóc
w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą? Z
inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumenta, rusza ogólnopolska kampania
promująca rzeczników konsumentów

1400 billboardów z hasłem "Nie daj się osku-
bać" można zobaczyć w największych miastach,
przy trasach wjazdowych i wyjazdowych, cen-
trach handlowych oraz w okolicach szkół i
uczelni. Kolejna kampania UOKiK przypomi-
na słabszym uczestnikom rynku, że w sporze z
nieuczciwym przedsiębiorcą nie są sami.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w spra-
wach dotyczących naruszenia zbiorowych in-
teresów konsumentów właściwy jest UOKiK,
w przypadku indywidualnych skarg - rzeczni-
cy konsumentów, których jest w Polsce ponad
360. To właśnie oni, w imieniu poszkodowane-
go konsumenta, podejmą interwencję i próbę
mediacji z przedsiębiorcą, udzielą porady, po-

mogą w skierowaniu sprawy na drogę sądową.
Jak wynika z badań społecznych wiedza na

temat tej instytucji wzrasta. Nadal jednak jest
niewielka - jedynie 9 proc. ankietowanych (TNS
OBOP na zlecenie UOKiK, 2007) wie o dzia-
łalności rzeczników konsumentów. Tymczasem
dzięki ich pomocy jest szansa na skuteczniej-
sze egzekwowanie swoich praw, a jednocześnie
ograniczenie samowoli i bezkarności nieuczci-
wych przedsiębiorców. Rocznie rzecznicy śred-
nio 30 tys. razy występują do przedsiębiorców
oraz udzielają blisko 175 tys. porad i informa-
cji. Jednocześnie kierują setki powództw na

rzecz słabszych
uczestników ryn-
ku. Niemal poło-
wa spraw, które
swój finał znalazły
w sądzie dotyczy
reklamacji i gwa-
rancji towarów.
Znaczną część sta-
nowią powództwa
związane z niewy-
konaniem lub nie-
należytym wyko-
naniem usługi.

Kampania ma
na celu zwiększe-

nie świadomości konsumentów w zakresie ich
praw i możliwości obrony przez instytucję
rzecznika konsumentów. Adres najbliższego
rzecznika konsumentów można znaleźć na
www.uokik.gov.pl lub dzwoniąc pod bezpłat-
ny numer infolinii 0800 800 008 (w godzinach
od 9.00 do 17.00).

red.

Prawa konsumenckie:

Nie daj się oskubać

Ludzie wiosna
Budz¹ siê ze snu
¯a³osne demony
Oczka przeciera
Lider niespe³niony

"¯e jest niedobrze,
¯e nierównoœæ taka"
Tak to jest wed³ug
Tow. Olejniczaka.

Szermierz "skrzywdzonych"
I tych, co s¹ "nadzy"
- Wszak móg³ im pomóc,
Gdy sam by³ przy w³adzy

Szlak Leppera
Od POZYCJI
Do opozycji

Przepowiednie
Wró¿ki Tekli
Prawda bombowa, prawda naga
- Rych³o stanieje nam... odwaga

***
Nasz robotnik z bogactwa s³ynie,
Ale nie u nas, lecz w... Londynie

***

Billboardy w całym kraju przypominają,
że klienci w sporze z nieuczciwymi przedsiębiorcami

nie są pozostawieni sami sobie


