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W numerze:

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy z Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego włączają się do zbiórek krwi organizowanych przez Polski Czerwony
Krzyż i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Dzieląc się
z potrzebującymi najcenniejszym z leków, członkowie „S” oddają hołd Papieżowi Janowi
Pawłowi II w drugą rocznicę Jego śmierci.

Polska w ogonie Europy
- Dopiero teraz próbujemy wdrażać wzor-
ce, które w krajach zachodnich obowiązu-
ją od wielu lat - tak o najnowszym rządo-
wym programie dotyczącym polityki pro-
rodzinnej mówi Urszula Grzonka, prze-
wodnicząca nauczycielskiej "Solidarności"
w Rybniku.
Rządowy program zakłada wydłużenie
godzin pracy żłobków i przedszkoli do
godz. 18.00, stopniowe wydłużanie urlo-
pów macierzyńskich o 8 tygodni i uzależ-
nienie kwoty wolnej od podatku dochodo-
wego od ilości członków rodziny. Obowią-
zywała będzie zasada, że wraz z liczbą osób
pozostających na utrzymaniu podatnika
wzrasta kwota wolna od podatku.

Czytaj na stronie 4

Odejście w oczach świata
Gazety z ponad 50 państw globu wydane w
80 różnych językach, ukazujące jedno wy-
darzenie. Odejście Jana Pawła II do Domu
Ojca. Prasa z Urugwaju, Malezji, Kuby,
Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Francji,
Anglii, Mongolii, Japonii... zgromadzona
przez jednego człowieka - Henryka Czarni-
ka, związkowca "Solidarności" z huty "Ba-
ildon".
- Na wystawie znajdują się również gazety
z Chin, w których zdjęcie Jana Pawła II
umieszczone zostało najprawdopodobniej po
raz pierwszy - opowiada Henryk Czarnik.

Czytaj na stronie 5

Nawet 200 zł więcej!
Rada Ministrów wyraziła zgodę na podwyż-
szenie wskaźnika wynagrodzeń w Kompani
Węglowej S.A. do poziomu 4,8 proc. oraz w
Katowickim Holdingu Węglowym S.A. do
poziomu 5,1 proc.
Stało się tak na skutek intensywnych, politycz-
nych starań liderów górniczej "Solidarności"
- Jesteśmy zadowoleni. Już drugi rok w gór-
nictwie węgla kamiennego mamy wskaźnik
wynagrodzeń wyższy od wynikającego z prze-
pisów ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania wynagrodzeń - mówi szef gór-
niczej "S" Dominik Kolorz.

Czytaj na stronie 6

Negocjują bonusy
W trzecim tygodniu trwania sporu zbioro-
wego, rozpoczętego 20 lutego przez "So-
lidarność"gliwickiego Opla, pracodawca
wreszcie przystąpił do negocjacji ze stro-
ną związkową.
Przedmiotem sporu są niezrealizowane żą-
dania związkowców dotyczące poprawy
warunków pracy i płacy. Zakładowa "S",
domagała się m.in. comiesięcznego bonu-
su dla wszystkich pracowników. Ten po-
stulat motywowała bardzo dobrą kondycją
finansową koncernu, argumentując, że
przez ostatnich kilka lat załoga fabryki, w
trosce o jej rozwój, dobrowolnie zgadzała
się na zamrożenie wzrostu płacy realnej i
ograniczenie płac nowo zatrudnionych.

Czytaj na stronie 6
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

BT Jaworzno
Trwają negocjacje w ramach sporu zbioro-

wego pomiędzy związkowcami "S" Przedsię-
biorstwa Robót Górniczych w Chrzanowie a
zarządem firmy. Ich przedmiotem jest  przy-
wrócenie do pracy zwolnionych pracowników,
którzy zaangażowali się w utworzenie w za-
kładzie NSZZ "S". Poruszane są także kwe-
stie dotyczące wynagrodzeń oraz warunków
pracy.

- Na razie stanowisko zarządu w sprawie
przywrócenia do pracy zwolnionych pracow-
ników jest negatywne - informuje kierownik
jaworznickiego BT Andrzej Uryga - Praco-
dawca przyjął stanowisko, że tę kwestię po-
winny rozstrzygnąć sądy pracy.

***
W kwietniu związkowcy "S" jaworznickie-

go Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
planują rozpoczęcie sporu zbiorowego z pra-
codawcą, który nie chce zaakceptować związ-
kowych żądań dotyczących podwyżek wyna-
grodzeń dla pracowników.

BT Jastrzębie Zdrój
36 związkowców "S" z obszaru działania ja-

strzębskiego BT wsparło manifestację pracow-
ników Fiat Auto Poland w Tychach, zorgani-
zowaną w obronie praw związkowych. W pro-
teście uczestniczyli związkowcy z kopalni "Zo-
fiówka", "Borynia", "Marcel", z Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamie-
niem i z Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego nr 2 w Jastrzębiu.

***
31 marca obradowało sprawozdawcze Wal-

ne Zebranie Delegatów KWK "Rydułtowy".
***

2 kwietnia odbyło się
zebranie BT  i Tereno-
wej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Miasta Ja-
strzębie Zdrój. Gościem
spotkania był wicepre-
zydent miasta Krzysztof
Baradziej, który przed-
stawił aktualną sytuację
w mieście.

BT Tarnowskie Góry
28 marca w związku

ze zmianami w Statucie
NSZZ "Solidarność"
Tarnogórska Terenowa
Komisja Koordynacyjna
przekształcona została w
Terenową Sekcję NSZZ
"Solidarność" Powiatu
Tarnogórskiego.

Przewodniczącym Sek-
cji został Andrzej Bałchan. Funkcje wiceprze-
wodniczących będą pełnili Jan Jelonek i Da-
riusz Warda. W skład Zarządu weszli: Bar-
bara Panczocha, Zbyszek Klich, Gabriela
Bednarek, Ryszard Lach, Jacek Pyda i Do-
lores Radka.

***
Powołany został również Zespół Doradztwa

Finansowego, który udziela pomocy w sprawach
związanych w zeznaniami podatkowymi - PIT.

W sprawach dotyczących zeznań podatko-
wych za rok 2006 Zespół będzie przyjmował
członków NSZZ "Solidarność" w siedzibie De-
legatury Zarządu Regionu w Tarnowskich Gó-
rach przy ul. Zamkowej 2 w następujących ter-
minach:
- 14 i 21 kwietnia br. w godz. 10.00 - 12.00
- 28 kwietnia w godz. 15.00 - 18.00.

Członkowie Związku mogą uzyskać rów-
nież pomoc prawną w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy, w każdy czwartek w
godz. 14.00-16.00.

Członkowie "S", którzy chcą skorzystać z
pomocy prawnej lub finansowej, winni przed-
łożyć do wglądu legitymację członkowską lub
zaświadczenie od przewodniczącego Komisji
Zakładowej o przynależności do organizacji.

BT Gliwice
29 marca w gliwickim BT po raz kolejny

dyżurował specjalista ds. księgowości, który

420...
... milionów zł kosztowała budowa nowej baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń w

Dąbrowie Górniczej. Bateria będzie rocznie wytwarzać około 700 tys. ton koksu. Jej bu-
dowa należała do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w polskim koksownictwie.
Dzięki powstaniu nowej piątej baterii pozostałe cztery będą mogły w najbliższych latach
zostać odremontowane bez spadku produkcji koksu.

Dotarliśmy do założeń ustawy o emeryturach
pomostowych przygotowanych przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich,
że liczba osób uprawnionych do skorzystania z
wcześniejszej emerytury zostanie zdecydowanie
ograniczona. Docelowo żadna grupa zawodowa,
poza górnikami, nie będzie mieć prawa do prze-
chodzenia na wcześniejsze emerytury.

Emerytura pomostowa będzie przysługiwać
wybranym osobom pracującym w tzw. szkodli-
wych warunkach (poza górnikami, którzy wy-
walczyli sobie bezterminowo prawo do wcze-
śniejszych emerytur), urodzonym w latach 1949-
1968, które nie mogą skorzystać z wcześniejszej
emerytury, bo nie mają odpowiedniego stażu pra-
cy w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze na dzień 1 stycznia 1999 r. Mimo, że
pracowały przed wejściem w życie reformy eme-
rytalnej w warunkach szkodliwych, nie mogą
skorzystać z wcześniejszej emerytury.

Z prawa takiego nie skorzystają jednak wszy-
scy, którym prawo do takiej specjalnej emerytury
dawało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8,
poz. 43 z późn. zm.). Resort pracy chce zdecydo-
wanie ograniczyć liczbę osób uprawnionych do
takiego specjalnego świadczenia. W tym celu spo-
rządził dwie nowe definicje pracy w szczególnych
warunkach i pracy w szczególnym charakterze.
Na ich podstawie powstały dwie listy osób pracu-
jących w takich zawodach, które będą uprawnio-
ne do emerytur pomostowych. Ma ich być 51.

- Szacujemy, że na podstawie rozporządzenia
z 1983 roku do wcześniejszych emerytur byłoby
uprawnionych 1,25 mln osób, a na podstawie za-
łożeń do nowej ustawy będzie ich 312 tys. - mówi
Romuald Poliński, wiceminister pracy i polity-
ki społecznej. Jego zdaniem zachowanie prawa
do świadczeń na podstawie starych przepisów
doprowadziłoby do ogromnych wydatków bu-
dżetu państwa. - Skutki finansowe zachowania
prawa do świadczeń byłyby trudne do wyobra-
żenia - podkreśla wiceminister. Dodaje, że gdy-
by tak się stało, to państwo składałoby obietnice
bez pokrycia. Obecnie obiecywałoby wypłatę
specjalnych świadczeń, ale w przyszłości nie
można byłoby ich sfinansować.

Prawo do emerytury pomostowej będzie przy-
sługiwać wymienionym w wykazie ubezpieczo-
nym, pod warunkiem że:
- przepracują 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (ko-

biety), w tym 15 lat w warunkach szkodli-
wych,

- zgodnie z wymienionym rozporządzeniem
będą mieć prawo do wcześniejszej emerytury
w wieku 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety),

- osiągną wiek o pięć lub dziesięć lat niższy od
obowiązującego dla danej osoby wieku eme-
rytalnego.

Takie rozwiązanie oznacza, że z prawa do
świadczeń skorzystają wyłącznie osoby, które
będą mieć odpowiedni ogólny staż pracy, staż w
warunkach szkodliwych oraz osiągną odpowied-
ni wiek. W przypadku kobiet najniższy wiek
uprawniający do świadczenia wyniesie 45 lat, a
mężczyzn - 50. Emerytura będzie przyznawana
na wniosek ubezpieczonego.

Emerytura pomostowa będzie wynosić nie
mniej niż 90 proc. najniższej emerytury wypła-

canej przez ZUS, tj. 537,72 zł miesięcznie. Bę-
dzie wyliczana według nowych zasad, czyli przez
podzielenie kapitału emerytalnego zgromadzo-
nego w ZUS na koncie ubezpieczonego przez
podawaną przez GUS wartość średniego dalsze-
go oczekiwanego trwania życia. Oznacza to, że
na przykład kobieta, która będzie przechodzić na
emeryturę pomostową w wieku 55 lat, będzie
miała dzielony swój kapitał emerytalny przez
289,4 miesiąca (jeśli przejdzie na świadczenie w
styczniu). W razie śmierci ubezpieczonego jego
rodzinie przysługiwać będzie renta rodzinna.
Emerytura będzie wypłacana i waloryzowana na
takich samych zasadach jak standardowe świad-
czenia wypłacane przez ZUS.

Resort pracy przewiduje też, że prawo do eme-
rytury pomostowej nie będzie przysługiwać oso-
bie, która po przejściu na nią kontynuuje pracę
w szkodliwych warunkach. Jeśli będzie praco-
wać w innym zawodzie, jej świadczenie zosta-
nie obniżone lub zawieszane przez ZUS na ta-
kiej samej zasadzie jak obecnym emerytom, któ-
rzy nie ukończyli wieku emerytalnego. Nie mogą
oni dorabiać bez groźby obniżenia świadczenia
więcej niż 70 proc. przeciętnej pensji. ZUS w
ogóle wstrzymuje wypłatę, gdy dorabiają powy-
żej 130 proc. tej wartości.

Projekt przewiduje, że pracodawcy zatrudnia-
jący osoby, które będą objęte prawem do emery-
tur pomostowych, stworzą w firmie dwa wyka-
zy. Jeden zawierać będzie stanowiska pracy w
szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze, w drugim znajdą się osoby pracują-
ce w takich warunkach. Wykaz ten pracodawca
przekaże do ZUS, który będzie zarządzał fundu-
szem emerytur pomostowych, czyli państwo-
wym funduszem celowym, powołanym do ży-
cia w celu obsługi wypłaty świadczeń. Praco-
dawcy będą wpłacać składki do tego funduszu
w wysokości 3 proc. podstawy wymiaru składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dla pra-
cownika jest to zazwyczaj jego pensja brutto) od
każdego uprawnionego pracownika. Składki te
będą przeznaczone na pokrycie wydatków na
emerytury pomostowe.

Gdyby założyć, że prawo do takich świadczeń
uzyska 312 tys. osób, które będą otrzymywać
przeciętną pensję (2,5 tys. zł), to w 2008 roku
zatrudniający ich pracodawcy wpłacą do fundu-
szu emerytur pomostowych około 280 mln zł. 3
proc. od 2,5 tys. daje 75 zł miesięcznie, a kwota
ta pomnożona przez 312 tys. i 12 miesięcy w
roku daje właśnie 280 mln zł.

Resort pracy nie oszacował jeszcze całkowi-
tego kosztu emerytur pomostowych dla budże-
tu. Tłumaczy to tym, że bardzo trudno jest usta-
lić, ile osób skorzysta z tego rodzaju świadczeń.
Według wstępnych szacunków każde 10 tys.
osób, które skorzysta z tych emerytur, będzie
kosztować budżet od 2,9 mln w 2008 roku do
prawie 40 mln w 2017 roku.

Gdyby więc ze świadczeń takich skorzystało
w 2008 roku 50 tys. osób, to wydatki przyszło-
rocznego budżetu zwiększą się o 14,5 mln zł i o
prawie 200 mln zł za dziesięć lat. Tak niski koszt
dla budżetu wynika zapewne z tego, że więk-
szość wydatków na emerytury pomostowe po-
kryją pracodawcy. Resort szacuje, że średnia
wysokość emerytury pomostowej w 2008 roku
wyniesie 1145 zł.

Emerytury pomostowe

tylko dla 312 tysięcy osób
(Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, Bożena Wiktorowska, 10 kwietnia 2007 r.)

udzielał organizacjom związkowym bezpłat-
nych porad w zakresie rozliczeń z urzędami
skarbowymi i prawidłowego prowadzenia
księgowości związkowej. Tym razem z kon-
sultacji skorzystali związkowcy z Gliwickie-
go Zakładu Energetycznego, Oświaty Knu-
rów, Szpitala Onkologicznego, Urzędu Cel-
nego, Komagu i Muzeum Miejskiego.

BT Zabrze
W Muzeum Miejskim w Zabrzu wciąż nie-

rozwiązany pozostaje problem 13. pensji dla
pracowników. Znowelizowana w 2000 roku
ustawa o gospodarowaniu środkami finanso-
wymi wyklucza 13. pensje dla pracowników
Muzeum.

- Z tym problemem borykamy się już po-
nad 6 lat i wreszcie pojawiło się światełko w
tunelu - mówi kierownik zabrzańskiego BT
Lech Moćko - Wystosowałem pismo do pre-
zydenta miasta, jesteśmy po rozmowach z
miejskim skarbnikiem, które dają nadzieję na
pozytywne rozstrzygnięcie problemu.

***
13 kwietnia odbędzie się sprawozdawcze

WZD NSZZ "S"Górnośląskiego Zakładu Ga-
zowniczego, natomiast 14 kwietnia na spra-
wozdawczym zebraniu spotkają się związkw-
cy "S" z zabrzańskiego PTKiGK Holding.

BT Zawiercie
Ponad pół setki związkowców i sympaty-

ków "Solidarności" zjawiło się w poświątecz-
ny wtorek w zaparkowanym przed zawier-
ciańskim MOK ambulansie stacji krwiodaw-
stwa, aby oddać ten najcenniejszy z leków.
Tym samym zawierciańska "S" aktywnie
przyłączyła się do Dni Honorowego Krwio-

dawstwa NSZZ "Solidarności". W ciągu czte-
rech godzin oddano ponad 16,7 litrów krwi.
Nie wszyscy bowiem chętni mogli zostać
krwiodawcami.

- Ale ja miałem zawał piętnaście lat temu -
protestował Janusz Jarzyński z "Solidarno-
ści" ZKM Zawiercie, gdy dowiedział się od
lekarza, że może jedynie kibicować oddają-
cym krew. I niewiele go pocieszało, że przez
medyczne "sito" nie przeszli również m.in.
dwaj przewodniczący komisji zakładowych.

Jednym z pierwszych oddających krew był
natomiast inny związkowiec z ZKM Marek
Jaworek. Chwilę później w ekspresowym
tempie niespełna 4 minut (norma to 5-6 mi-
nut) 450 ml krwi oddał Marek Kowalski z
"Solidarności" PKS Zawiercie, który do am-
bulansu przyszedł... prosto z pracy. Od godz.
4 rano woził pasażerów.

Wśród krwiodawców nie zabrakło też mło-
dzieży, choć wtorek był w szkołach dniem
wolnym. Do oddania krwi zarejestrowało się
14 uczniów z siedmiu szkół średnich. Jedna
z dziewcząt przyjechała specjalnie z oddalo-
nego o ponad 30 km Żarnowca.

Wychodzący z ambulansu związkowi
krwiodawcy już umawiali się na kolejne spo-
tkanie. I każdy zapewniał, że wtedy z jego
komisji z pewnością będzie najwięcej osób.

(zaw)

Krew oddają Małgorzata Benc,
szefowa zawierciańskiego Biura Terenowego „S”

i Marek Kowalski z „S” PKS Zawiercie
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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”

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA
wiceprzewodniczącemu Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Władysławowi Molęckiemu
w imieniu koleżanek i kolegów

z Zarządu Regionu

składa

przewodniczący
Piotr Duda

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!

Rząd, związki zawodowe i organizacje
pracodawców podpisały deklarację o
przystąpieniu do rozmów na temat kształ-
tu umowy społecznej Gospodarka - Pra-
ca - Rodzina - Dialog.

W deklaracji napisano m.in.: "Przyjmując
za nadrzędny cel negocjacji wzrost zamoż-
ności ogółu społeczeństwa oraz zmniejsze-
nie sfery ubóstwa i wykluczenia społeczne-
go poprzez szybki i długotrwały wzrost go-
spodarczy, (.) Sygnatariusze Deklaracji wy-
rażają zgodną wolę rozpoczęcia z dniem 3
kwietnia 2007 r. negocjacji nad umową spo-
łeczną Gospodarka - Praca - Rodzina - Dia-
log". - Mam nadzieję, że deklaracja da po-
czątek wspólnemu przeświadczeniu, iż
sprzeczne interesy są do pogodzenia oraz że
dialog i porozumienie mogą dominować -
mówił premier Jarosław Kaczyński.

 - Uważamy, że porozumienie społeczne
potrzebne jest dla sprawiedliwszego podzia-
łu korzyści ze wzrostu gospodarczego, dla
walki z wykluczeniem społecznym i budo-
wania poczucia bezpieczeństwa pracowni-
ków - podkreślił Janusz Śniadek, przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ "S". - Po-
trzebę umowy deklarują wprawdzie wszyscy,
ale każdy ma trochę, co innego na myśli. Pra-
codawcy chcą obniżenia klina podatkowego,
a więc przerzucania części kosztów płac na
budżet państwa oraz dalszego uelastycznia-
nia Kodeksu pracy. Związki mogą sprzyjać
pracodawcom w obniżaniu klina podatkowe-
go, ale oczekują walki z patologiami i nie-
uczciwą konkurencją, a więc przestrzegania
standardów pracy. Możemy wstępnie powie-
dzieć "tak" dla podjęcia negocjacji, ale pod
warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa pra-
cowników - powiedział przewodniczący "So-
lidarności".                  Dział Informacji KK

Aż 78 proc. uczestniczących w ankiecie
na internetowej stronie Śląsko-Dąbrowk-
siej "S" nie jest zadowolonych ze swoich
zarobków.

Aż 41 proc. uczestniczących w sondzie ma
z powodu niskich zarobków kłopoty finan-

sowe. Niewiele mniej (37 proc.) uważa, że
zarabia skandalicznie mało. Zadowolonych

W Katowicach powstanie zamiejscowe
biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

W prestiżowej walce o usytuowanie biura
na południu Polski Śląsk po raz pierwszy od
wielu lat okazał się lepszy od Krakowa. Śląski
oddział Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO)
obejmować będzie swoim zasięgiem trzy wo-
jewództwa: śląskie, małopolskie oraz święto-
krzyskie. Zatrudniać będzie około 20 osób i
zostanie usytuowane na parterze Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Jego naturalnym za-
pleczem kadrowym będą prawnicy z Uniwer-
sytetu Śląskiego.

Nasza sonda:

Zarabiamy za mało

Umowa społeczna:

Rozmowy rozpoczęte

z zarobków jest tylko 19 proc. badanych -
przy czym tylko co dwudziesty (4 proc.)
uważa, że zarabia świetnie.

Dziękujemy za głosowanie i zapraszamy
do następnego! Na stronie www.solidarnosc-
kat.pl trwa już kolejna sonda. Tym razem

można się wyrazić swoją opinię na temat 1-
majowego święta.                                    red.

Rządowe propozycje tematów
umowy społecznej:
- Tworzenia nowych miejsc pracy, po-

lityki zatrudnienia i instytucji rynku
pracy, w tym zagadnienia szczegóło-
we to: aktywizacja osób bezrobotnych,
wspieranie przedsiębiorczości bezro-
botnych, modernizacja publicznych
służb zatrudnienia, bezpieczeństwo i
elastyczność zatrudnienia.

- Warunki rozwoju społeczno-gospo-
darczego: poprawa jakości regulacji
prawnych, uproszczenie procedur,
usprawnienie sądownictwa gospodar-
czego, wspieranie sfery badawczo-roz-
wojowej, rozwój nowych technologii,
tworzenie nowoczesnej sieci transpor-
towej.

- Zabezpieczenia społeczne: emerytury
pomostowe, ustalenie zasad wypłat
emerytur ze środków zgromadzonych
w OFE, stopniowe uelastycznienie
wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn.

- Polityka rodzinna: tworzenie nowo-
czesnych form opieki nad małym
dzieckiem, wyrównanie szans eduka-
cyjnych dzieci, rozwiązanie proble-
mów związanych ze świadczeniami
alimentacyjnymi.

- Ochrona zdrowia: wynagrodzenia pra-
cowników służby zdrowia, zapewnie-
nie opieki osobom niesamodzielnym.

- Dialog, partnerstwo społeczne: zwięk-
szenie udziału sektora trzeciego w
usługach społecznych, zreformowanie
WKDS, lokalne pakty społeczne.

Katowice:

Rzecznik otwiera biuro na Śląsku

Powstanie biura RPO w Katowicach ozna-
czać będzie zmiany w Śląskim Urzędzie Wo-

jewódzkim. Wojewoda Tomasz Pie-
trzykowski, który podobnie jak jego po-
przednicy przez minione 50 lat urzędo-
wał w gabinecie na pierwszym piętrze,
przeniesie się wraz ze swoimi zastępca-
mi kilkadziesiąt metrów dalej, do tzw.
pomieszczeń historycznych, mieszkania
przedwojennego wojewody - Michała
Grażyńskiego.

Biuro rozpocznie działalność już w
maju tego roku. Do tej pory pracowni-
cy biura Rzecznika przyjeżdżali na
Śląsk tylko okazjonalnie na wyznaczo-
ne dyżury. Byli wtedy oblegani.

wg

Rzecznik Praw Obywatelskich jest kon-
stytucyjnym, niezależnym i niezawisłym
organem ochrony prawnej, który działa na
podstawie art. 208-212 Konstytucji oraz
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich Jego zadaniem jest
stanie na straży wolności i praw człowie-
ka i obywatela określonych w Konstytu-
cji i innych aktach normatywnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski
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Drogi Czytelniku! Masz właśnie w rę-
kach Tygodnik Śląsko-Dąbrowski nr 600.
Wspólnie z Tobą jesteśmy dumni z tego
jubileuszu (wcale nie takiego skromnego).

 Tygodnik Śląsko-Dąbrowski (TŚD) to
wyjątkowy tytuł związkowy. W całej "Soli-
darności" na ponad 30 regionów tylko Re-
gion Śląsko-Dąbrowski wydaje swoją gazetę
co tydzień. Inne zadawalają się dwutygodni-
kami lub miesięcznikami. Niektóre z tych
wydawnictw, jak np. gdański Magazyn, są
płatne. Inne wprawdzie nic nie kosztują,
swoim wyglądem przypominają jednak bar-
dziej ulotkę niż gazetę. TŚD jest wszystkich
tych wad pozbawiony.

Od Biuletynu do internetu
Tygodnik jest "dzieckiem" Biuletynu Infor-

macyjnego, którego wydawanie "Solidar-
ność" Śląsko-Dąbrowska rozpoczęła w
czerwcu 1989 roku. Jego nazwa nawiązywa-
ła do Biuletynu Informacyjnego wydawane-
go podczas II wojny światowej przez Armię
Krajową. - Tradycje zobowiązywały nas do
czegoś wielkiego i były ogromnym wyzwa-
niem - wspomina Irena Winder, która wraz
z Adamem Turulą przygotowywała gazetę.

- Dopiero teraz próbujemy wdrażać
wzorce, które w krajach zachodnich obo-
wiązują od wielu lat - tak o najnowszym
rządowym programie dotyczącym polity-
ki prorodzinnej mówi Urszula Grzonka,
przewodnicząca nauczycielskiej "Solidar-
ności" w Rybniku.

Projekt poparła rzecznika praw dziecka
uznając, że jego wprowadzenie w życie
zwiększy liczbę narodzin, poprawi status
materialny rodzin wielodzietnych i będzie
wsparciem w wychowywaniu dzieci.

Rządowy program zakłada wydłużenie
godzin pracy żłobków i przedszkoli do godz.
18.00, stopniowe wydłużanie urlopów ma-
cierzyńskich o 8 tygodni i uzależnienie kwo-
ty wolnej od podatku dochodowego od ilo-
ści członków rodziny. Obowiązywała będzie
zasada, że wraz z liczbą osób pozostających
na utrzymaniu podatnika wzrasta kwota
wolna od podatku. Rząd proponuje dodat-
kowe zabezpieczenie niepracującej kobiety
przez uznanie, że kapitał gromadzony na
emeryturę jest wspólnym majątkiem mał-
żonków. Program przewiduje podniesienie
w 2011 r. do kwoty przeciętnego wynagro-
dzenia podstawy naliczania składek emery-
talnych i rentowych opłacanych przez bu-
dżet państwa za osoby pozostające na urlo-
pach wychowawczych. Wiceminister pracy
i polityki społecznej Joanna Kluzik-Ro-
stowska zapowiada poprawę dostępu kobiet
do opieki medycznej. Odwróceniu nieko-
rzystnego trendu demograficznego ma towa-

rzyszyć poprawa jakości życia i kondycji
polskich rodzin.

Potrzebny baby boom!
Autorzy opracowania podkre-

ślają, że Polki chciałyby rodzić
więcej dzieci, tylko nie mają od-
powiednich warunków do wy-
chowywania dzieci, a Polsce po-
trzebny jest baby boom. W prze-
ciwnym razie, za 20 lat będzie-
my społeczeństwem znacznie
starszym, niż obecnie, co ogra-
niczy możliwość finansowania
systemów emerytalnych. - Takiej
polityki wymaga "egoistyczny"
interes społeczny - czytamy w
programie opracowanym pod
kierunkiem wiceminister pracy i
polityki społecznej. Od 1984 r.
w  Polsce rodzi się coraz mniej
dzieci, co sprawia, że znajduje-
my się wśród państw o najniż-
szej dzietności w Europie. Eks-
perci szacują, że "trwający od kilkunastu lat
spadek urodzeń nie jest jeszcze procesem za-
kończonym i dotyczy w coraz większym stop-
niu kolejnych roczników młodzieży". Dlate-
go jedną z najważniejszych kwestii - zdaniem
autorów opracowania - jest zagwarantowanie
kobietom zatrudnienia i możliwości rozwoju
zawodowego oraz powrotu do wykonywanej
pracy po okresie macierzyństwa. - Ochrona ko-

Jubileusz Tygodnika:

Numer 600, cdn...

biety przed zwolnieniem z pracy w okresie cią-
ży i po porodzie powinna być jednym z pod-
stawowych elementów polityki prorodzinnej
państwa - podkreślają autorzy opracowania.

Żłobek nie zastąpi mamy
Zdaniem Agnieszki Lenartowicz-Łysik

(mamy półtorarocznej Zuzi) z Biura ds. Roz-
woju i Szkoleń Związkowych oraz Współ-
pracy Zagranicznej ZR, by rządowy program
nie był tylko "koncertem życzeń" potrzebna
jest zmiana mentalności pracodawców.

Ci ludzie tworzą Tygodnik Śląsko-Dąbrowski:
od lewej Krzysztof Woźniak, Agnieszka

Konieczny, Wojciech Gumułka
i Beata Gajdziszewska

Biuletyn zakończył swoją dzia-
łalność w 1994 roku, kiedy - pod
obowiązującą do dziś nazwą Ty-
godnik Śląsko-Dąbrowski - stał
się częścią Tygodnika Solidar-
ność. Jako lokalna wkładka do tej
gazety TŚD ukazywał się do
2002 roku. Wtedy to nowy prze-
wodniczący Piotr Duda zdecy-
dował o przywróceniu Tygodni-
kowi bardziej niezależnej pozy-
cji. Dzięki drukowi na Śląsku
gazeta jest bardziej aktualna.

Od blisko roku Tygodnik, w
identycznej jak drukowana for-
mie, pojawia się też w internecie.
Jeszcze przed opuszczeniem dru-
karni jest do pobrania w postaci
pliku pdf ze strony Śląsko-Dą-
browskiej "S" (www.solidarnosc-
kat.pl). I zdaje się, że ta forma sta-
je się coraz bardziej popularna -
pierwsze numery ściągało zaled-
wie kilkadziesiąt osób, teraz zda-
rza się, że po internetowe wyda-
nie gazety sięga ponad 300 inter-
nautów. - Na naszej stronie inter-

netowej są też do pobrania numery z ostat-
niego roku. To prawdziwe archiwum Tygo-
dnika, stale aktualizowane - podkreśla rzecz-
nik Śląsko-Dąbrowskiej "S" Wojciech Gu-
mułka.

Dłużej przy Czytelniku
Już wkrótce Tygodnik czekają kolejne

zmiany. - Chcemy, by nasi Czytelnicy nie
pozbywali się gazety zaraz po jej przeczyta-
niu - mówi Wojciech Gumułka. - Dlatego
na stałe w gazecie znajdą się porady prawne
i z zakresu bezpieczeństwa pracy - już wkrót-
ce rozpoczniemy regularną współpracę z
Państwową Inspekcją Pracy, a także specja-
listycznymi wydawnictwami poświęconymi
bhp.

W zmienionym Tygodniku nie zabraknie
też rozrywki - w każdym numerze pojawi
się krzyżówka, humor, przewodnik po cie-
kawych stronach internetowych. Nie zabrak-
nie też większej ilości informacji z biur te-
renowych, zmodyfikowany zostanie również
sposób łamania gazety.

- Każda gazeta, chcąc być czytaną i lubia-
ną, musi się zmieniać. Nasz Tygodnik nie
jest wyjątkiem - mówi redaktor naczelna
TŚD Beata Gajdziszewska. - Jestem prze-
konana, że nasi Czytelnicy zaakceptują
nowy Tygodnik. Otwarci jesteśmy też na ich
sugestie dotyczące gazety.

red.

Polityka prorodzinna:

Polska w ogonie Europy

Według CBOS jako główne przyczyny
odraczania bądź rezygnacji z rodzicielstwa
Polacy wskazują:
- obawę kobiet przed utratą pracy,
- złe warunki mieszkaniowe młodych lu-

dzi,
- brak wsparcia ze strony państwa m.in.

w dziedzinie edukacji, wychowania,
opieki medycznej,

- obawy przed obniżeniem się material-
nego poziomu życia, chęć robienia ka-
riery zawodowej przez kobiety, trudno-
ści z pogodzeniem obowiązków zawo-
dowych i rodzinnych.

- Taki program nie poprawi sytuacji z mie-
siąca na miesiąc - mówi Agnieszka Lenarto-
wicz-Łysik, która za bardzo ważne uważa
stwarzanie kobietom opiekującym się mały-
mi dziećmi możliwości pracy w niepełnym
wymiarze godzin. - Coraz mniej jest zakładów
zatrudniających pracowników w systemach
pracy zmianowej, mało jest kultury elastycz-
nej pracy i pracy w systemie job sharing.

- Wydłużenie godzin otwarcia żłobków
może pomóc wielu osobom, ale nie rozwią-
że wszystkich problemów. Młode mamy po-

winny jak najwięcej czasu spę-
dzać z dziećmi i mieć możli-
wość pracy w niepełnym wy-
miarze - dodaje A. Lenarto-
wicz-Łysik.

Na tę kwestię zwraca również
uwagę Urszula Grzonka (mama
trójki dzieci). - Podstawą wy-
chowania dziecka jest rodzina,
dziecko nie powinno spędzać
całego dnia w przedszkolu -
mówi U. Grzonka. -W ciągu
pierwszych trzech lat życia bar-
dzo rozwija się inteligencja
dziecka, dlatego w tym okresie
matka powinna być z dzieckiem
w domu i posiadać wystarcza-
jącą ilość środków finansowych
- mówi U. Grzonka. - Przed-
szkole nie może być dziecięcą
przechowalnią.

Zmiany w polityce prorodzinnej i podat-
kowej oraz możliwość korzystania z zasił-
ków i ulg na dzieci, zdaniem związkowców
są bardzo potrzebne.

- Sytuacja, w której rodzina wychowują-
ca dzieci nie może skorzystać z żadnych ulg
na nie, nie jest ani naturalna, ani normalna -
mówi U. Grzonka.

Agnieszka Konieczny

Zdaniem autorów opracowania należy
wdrażać rozwiązania zabezpieczające
"przede wszystkim możliwie szeroki dostęp
do usług publicznych wspierających proces
wychowania dzieci, takich jak darmowe
żłobki, przedszkola, oferta pozalekcyjna
szkół podstawowych, żywienie dzieci, itp.".

Od 1984 roku w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci

- Z punktu widzenia pracodawcy płeć
stanowi barierę w zatrudnianiu i awansie
pracownika. Pracodawca obawia się, że
okresy ciąży kobiety i wychowywania
małych dzieci, chronione prawem pracy,
będą dla niego oznaczały trudności orga-
nizacyjne - fragment rządowego projek-
tu dotyczącego polityki prorodzinnej.
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W Regionie Śląsko-Dąbrowskim trwają
Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ
"Solidarność".

Związkowcy z naszego regionu włączają się
do akcji organizowanych przez Polski Czer-
wony Krzyż i Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Dzie-
ląc się z potrzebującymi najcenniejszym z le-
ków, członkowie "S" oddają hołd Janowi
Pawłowi II w drugą rocznicę Jego śmierci.

1 kwietnia krew oddało 55 mieszkańców

Wodzisławia Śląskiego, dla których przygo-
towane zostały dwa ambulanse. Honorowi
krwiodawcy przekazywali na rzecz niepełno-
sprawnych dzieci czekolady. 2 kwietnia pod-

czas zbiórki w Jastrzębiu
Zdroju zebranych zosta-
ło 15,5 litra krwi i 17 li-
trów osocza.

3 kwietnia do akcji włą-
czyła się jaworznicka
"Solidarność". W hali
MCKiS, gdzie ustawione
zostały fotele do poboru
krwi nie zabrakło związ-
kowców z Zakładu Gór-
niczego "Sobieski", Miej-
skiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanaliza-
cji, Elektrowni Jaworzno
III oraz pracowników
oświaty. W ciągu kilku
godzin łącznie zebrano 26
litrów krwi.

4 kwietnia krew odda-
wali związkowcy "S" z

Gazety z ponad 50 państw globu wyda-
ne w 80 różnych językach, ukazujące jed-
no wydarzenie. Odejście Jana Pawła II do
Domu Ojca. Prasa z Urugwaju, Malezji,
Kuby, Gruzji, Stanów Zjednoczonych,
Francji, Anglii, Mongolii, Japonii... zgro-
madzona przez jednego człowieka - Hen-
ryka Czarnika, związkowca "Solidarno-
ści" z huty "Baildon".

Wszystkie eksponaty można obejrzeć
w Muzeum w Chrzanowie na wystawie
"Odejście do Domu Ojca w oczach świa-
ta", nad którą patronat objął Metropolita
Krakowski ks. kardynał Stanisław Dzi-
wisz.

- Na wystawie znajdują się również ga-
zety z Chin, w których zdjęcie Jana Paw-
ła II  umieszczone zostało najprawdopo-
dobniej po raz pierwszy - opowiada Hen-
ryk Czarnik. Kolekcjonując światowe
czasopisma ukazujące ostatnie dni Jana
Pawła II zwracał się listownie i drogą in-
ternetową do redakcji i ambasad. Wszę-
dzie spotykał się z ludzką życzliwością -
Z Malezji otrzymałem aż siedem czaso-
pism wydrukowanych w języku miejsco-
wym, po angielsku i po chińsku. Do prze-
syłki z Gruzji dołączony został gruziński
alfabet.

Ekspozycja zajmuje pięć sal chrzanow-
skiego muzeum. Ubogacają ją także inne
materiały nawiązujące do śmierci Papie-
ża: książki, albumy, plakaty, zdjęcia, de-
wocjonalia oraz znaczki i monety.

Zaczęło się zwyczajnie
Henryk Czarnik przyznaje, że materiały o

Janie Pawle II zaczął gromadzić zupełnie
nieświadomie, tuż po wyborze Polaka na
Stolicę Piotrową.

- Następnego dnia kupiłem gazety. W
większości znajdowała się tylko wzmianka
o wyborze Karola Wojtyły. Nie było nawet

zdjęcia - opowiada Henryk Czarnik. - Do-
piero po kilku dniach więcej o tym wyda-
rzeniu można było przeczytać w gazetach
tzw. "katolików świeckich" takich jak: "Za i
przeciw", "Zorza" i "Myśl społeczna" oraz
w czasopismach kościelnych.

W ciągu całego pontyfikatu Jana Pawła II
Henryk Czarnik zgromadził 35 tysięcy eks-

Dni Honorowego Krwiodawstwa:

Podzielili się darem krwi
Koksowni "Przyjaźń" w
Dąbrowie Górniczej",
którzy za wsparcie dzię-
kują Tadeuszowi Goła-
siowi, prezesowi Rady
Rejonowej Honorowych
Dawców Krwi PCK w
Dąbrowie Górniczej.

5 kwietnia ambulans do
poboru krwi ustawiony
został na rynku w Kato-
wicach. Tutaj akcja bę-
dzie kontynuowana w
każdą środę kwietnia.

Jednorazowo można
oddać 450 ml krwi. Ho-
norowi dawcy specjalny-
mi listami gratulacyjnymi
dziękują osobom, które zdecydowały się na
ten krok po raz pierwszy. Każdego roku z trans-
fuzji krwi lub leków krwiopochodnych korzy-
sta ok. 2 mln Polaków, a oddaje ją ok. 500 000
osób. Wielu honorowych dawców czyni to kil-
kakrotnie, należy jednak pamiętać, że mężczy-
zna może bezpiecznie oddać krew nie częściej

W każdą środę kwietnia na katowickim rynku na tych,
którzy chcą podzielić się najcenniejszym z darów

będzie czekał ambulans

niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni. Ze
względu na krótki termin ważności krwi, zda-
rzają się sytuacje, że zaczyna jej brakować.
Największe problemy są z grupami minuso-
wymi, które występują znacznie rzadziej, bo
u 1 na 100 osób.

ak

3 kwietnia krew oddawali mieszkańcy Jaworzna

Jan Paweł II:

Odejście w oczach świata
ponatów w 200 różnych kategoriach: książ-
ki, albumy, świece, kalendarze, widoków-
ki, monety, a nawet pisanki i butelki.
Wszystkie materiały przynosił do swoje-
go mieszkania, dlatego z czasem musiał
przeznaczyć na nie jeden pokój. Nie zbie-
rał tylko tych rzeczy, które uwłaczały god-
ności Ojca Świętego i bulwersowały. Ro-
dzina nie miała nic przeciwko niezwykłej
pasji pana Henryka, przyjmowała ją ze zro-
zumieniem i dumą.

Zamiłowanie związkowca z huty "Bail-
don" dobrze znał również Jan Paweł II.
Henryk Czarnik każdego roku wraz z ru-
chem pielgrzymkowym przyjeżdżał do
Watykanu. O spotkaniach z Ojcem Świę-
tym opowiada, że były niezwykłe, wzru-
szające i bardzo osobiste. Dlatego najwięk-
szą wartość mają dla niego pamiątki zwią-
zane bezpośrednio z Janem Pawłem II,
m.in. różaniec otrzymany od Niego w pre-
zencie. Za bardzo cenne uważa nagrania tych

wypowiedzi Papieża , które nawiązywały do
huty "Baildon".

Już 17 wystaw
Propozycję zorganizowania

pierwszej wystawy ze swoich
zbiorów Henryk Czarnik otrzy-
mał w 2003 r. w bardzo trud-
nym dla siebie okresie, gdy stra-
cił pracę. Później były kolejne:
w Chrzanowie, Zabrzu, Gliwi-
cach, Rudzie Śląskiej, Katowi-
cach i Trzebini.

Wystawa w muzeum w
Chrzanowie jest już siedemna-
stą, ale pan Henryk cały czas
myśli o przyszłości. Teraz pra-
cuje nad scenariuszem do eks-
pozycji pt. "Karol Wojtyła - Jan
Paweł II twórca i artysta".

Po uzgodnieniu z rodziną
Henryk Czarnik zdecydował, że
jego zbiory nie mogą się zmar-
nować i postanowił przekazać
je chrzanowskiemu muzeum.

Henryk Czarnik i Andrzej Karol,
przewodniczący Regionalnej Sekcji

Hutnictwa NSZZ „S”, 2 kwietnia
podczas otwarcia wystawy

Wśród prasy z całego świata znalazło
się także specjalne wydanie Tygodnika

Śląsko-Dąbrowskiego i biuletynu „S”
huty „Baildon”

Ekspozycja zajmuje 5 sal, ale to tylko niewielka
część materiałów związanych z Janem Pawłem II,

zgromadzonych przez Henryka Czarnika

Wystawę
"Odejście do Domu Ojca w oczach
świata"
można oglądać do 25 maja 2007 r.
w Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Oddział Dom Urbańczyka,
Al. Henryka 16
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Rada Ministrów wyraziła zgodę na pod-
wyższenie wskaźnika wynagrodzeń w
Kompani Węglowej S.A. do poziomu 4,8
proc. oraz w Katowickim Holdingu Wę-
glowym S.A. do poziomu 5,1 proc.

Stało się tak na skutek intensywnych, po-
litycznych starań liderów górniczej "Solidar-
ności"

- Jesteśmy zadowoleni. Już drugi rok w
górnictwie węgla kamiennego mamy wskaź-
nik wynagrodzeń wyższy od wynikającego
z przepisów ustawy o negocjacyjnym syste-
mie kształtowania wynagrodzeń - mówi szef
górniczej "S" Dominik Kolorz.

Konieczność likwidowania dysproporcji
płacowych pomiędzy kopalniami powodu-
je, że niektóre zakłady górnicze Kompani
Węglowej na podwyżki płac otrzymają wię-
cej środków finansowych, a inne mniej. D.
Kolorz zapewnia, że żadna z kopalń nie zo-
stanie pokrzywdzona. Wszystkie otrzymają

W czerwcu 2004 roku krakowska fir-
ma Aspen, świadcząca usługi porządko-
we, przejęła ponad 100-osobową grupę
salowych ze struktur Szpitala Specjali-
stycznego w Dąbrowie Górniczej.

Fakt, że większość salowych należy do
NSZZ "Solidarność" od razu skłonił tamtej-
szą Komisję Zakładową do rozpoczęcia dzia-
łań zmierzających do uzyskania od nowego
pracodawcy gwarancji pracy i płacy dla
przejętej grupy zawodowej. Po kilku mie-
siącach związkowcy doprowadzili do zawar-
cia porozumienia z zarządem Aspenu. Do-
kument gwarantował pracownicom zatrud-
nienie w czasie obowiązywania kontraktu z
krakowska firmą. Kontrakt kończy się 31
maja bieżącego roku.

- Obecnie dyrekcja szpitala przygotowała
już specyfikację do przetargu na usługi po-
rządkowe w placówce. W tym dokumencie,
pomimo naszych wielokrotnych uwag, bra-
kuje jednak zapisów gwarantujących tej gru-
pie zawodowej zatrudnienie. Dyrektor argu-
mentuje, że ustawa o zamówieniach publicz-
nych nie pozwala na zamieszczenie ich w
specyfikacji. My na ten temat mamy odmien-
ne zdanie - mówi przewodnicząca zakłado-
wej "S" Elżbieta Żuchowicz.

Salowe z dąbrowskiego szpitala otrzyma-
ły już wypowiedzenia warunków pracy i
płacy, w części dotyczącej miejsca wykony-
wanej pracy. Strona związkowa nie ukrywa
swojego zaskoczenia, ponieważ przetarg na
usługi porządkowe w szpitalu zaplanowany

został na 14 maja, a tymczasem firma Aspen
proponuje pracownicom zatrudnienie po
upływie kontraktu, w różnych miastach na
terenie województwa śląskiego.

Takie działania związkowcy uznają za
chytry wybieg zmierzający do niewypłace-
nia salowym ewentualnych odpraw. O całej
sytuacji powiadomili Urząd Miasta, który
jest organem założycielskim szpitala, a tak-
że prezydenta Dąbrowy Górniczej.

-Teraz oczekujemy na nadzwyczajne po-
siedzenie Komisji Zdrowia UM - informuje
E. Żuchowicz - Naszym zdaniem, koniecz-
ne jest również zainteresowanie rady mia-
sta problemem salowych. To właśnie radni
w 2004 roku podjęli uchwałę o wyłączeniu
tej grupy zawodowej ze struktur szpitala.
Artykuł 231 KP, na mocy  którego przejęte
zostały salowe, powoduje, że z chwilą wy-
gaśnięcia kontraktu z firmą Aspen, powin-
ny one powrócić do pracy w szpitalu. Dla-
tego wezwaliśmy dyrekcję placówki, by nie
uchylała się od przejęcia pracownic, do cza-
su rozstrzygnięcia nowego przetargu. Wte-
dy też będziemy dążyli do podpisania z ich
nowym pracodawcą porozumienia dotyczą-
cego gwarancji pracy i płacy.

Związkowcy "S" poinformowali salowe o
możliwości wystapienia się do sądów pracy
o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne.
Kilkudziesięciosobowa grupa pracownic już
złożyła tam pozwy.

Beata Gajdziszewska

W Jastrzębiu Zdroju w Szkole Podsta-
wowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodow-
skiej został rozstrzygnięty VIII Miejski
Konkurs Wiedzy Regionalnej organizo-
wany dla uczniów szkół podstawowych.

W tegorocznym trzyetapowym konkursie
(pisemnym, ustnym i gwarowym) ucznio-
wie mieli okazję wykazać się wiedzą na te-
mat historii Jastrzębia, znajomością nazw
ulic, osiedli oraz instytucji w mieście, a tak-
że wiedzą o najnowszych wydarzeniach z
historii Polski.

Patronat nad konkursem objęli kierująca
jastrzębskim Biurem Terenowym Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Danuta Je-
mioło, poseł RP Krzysztof Gadowski, na-
czelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego Elfryda Bielaszko oraz prezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej
Marian Górny.

Uczestników konkursu oceniały dwie ko-
misje. W pierwszej, oceniającej ich wiedzę,
zasiadały nauczycielki z SP nr 10: Katarzy-
na Pomykoł, Jolanta Duda i Jolanta Boja-
rowska. Druga komisja przysłuchiwała się
prezentacjom gwarowym. W jej składzie zna-
leźli się m.in. prezes TMZJ Marian Górny
oraz sołtys Skrzeczkowic Piotr Paszenda.

W gronie uczniów klas I-III tytuł Mistrza
Wiedzy Regionalnej w 2007 roku zdobyła
Paulina Stawarczyk z SP nr 21. Wicemi-
strzem została Zuzanna Jeglorz z SP nr 6.
III miejsce zajął Marek Kaczyński z SP nr
21.

Wśród uczniów klas IV-VI najwyższy laur
przypadł w udziale Arkadiuszowi Szosta-
kowi z SP NR 14. Wicemistrzyniami zosta-
ły Anna Moszczyńska z SP nr 6 z Barbara
Myśliwiec z SP nr 1.

Fundatorem konkursowych nagród było
m.in. jastrzębskie BT.

- Konkurs jest stałym elementem eduka-
cji regionalnej w naszym mieście oraz trwa-
łym punktem programu oświatowo-kultural-
nego realizowanego dla najmłodszego po-
kolenia - mówi Danuta Jemioło - Jego po-
ziom był bardzo wysoki, ale uczniowie sta-
nęli na wysokości zadania. Bardzo dobrze
wypadli zarówno w testach pisemnych, jak
i w prezentacjach gwarowych. To świadczy
o ich ogromnym zaangażowaniu oraz o wiel-
kim wkładzie pracy, jaką w przygotowanie
uczniów włożyli ich nauczyciele.

Red.

W trzecim tygodniu trwania sporu zbio-
rowego, rozpoczętego 20 lutego przez "So-
lidarność"gliwickiego Opla, pracodawca
wreszcie przystąpił do negocjacji ze stro-
ną związkową.

Przedmiotem sporu są niezrealizowane
żądania związkowców dotyczące poprawy
warunków pracy i płacy. Zakładowa "S",
domagała się m.in. comiesięcznego bonusu
dla wszystkich pracowników. Ten postulat
motywowała bardzo dobrą kondycją finan-
sową koncernu, argumentując, że przez
ostatnich kilka lat załoga fabryki, w trosce
o jej rozwój, dobrowolnie zgadzała się na
zamrożenie wzrostu płacy realnej i ograni-
czenie płac nowo zatrudnionych. Natomiast
pracodawca twierdził, że negocjacje płaco-
we z organizacjami związkowymi może roz-

Kompania Węglowa:

Nawet 200 zł więcej!

Podwyżki dla górników w Kompanii Węglowej mogą wynieść nawet 200 zł

Gliwicki Opel:

Negocjują bonusy
począć pod koniec roku, gdy znany będzie
bilans ekonomiczny zakładu.

- W trakcie trwających negocjacji zdecy-
dowaliśmy się na pewne ustępstwa - infor-
muje przewodniczący zakładowej "S" Sła-
womir Ciebiera - Teraz domagamy się dla
załogi 6 bonusów w wysokości 500 zł, któ-
re miałyby zostać wypłacone jeszcze w bie-
żącym roku. Negocjujemy również podwyż-
kę wynagrodzeń o 450 zł brutto dla każde-
go pracownika, która obowiązywałaby od
nowego roku.

Pracodawca na razie uchyla się od komen-
towania żądań związkowców. "S" gliwickie-
go Opla zapowiada, że jeśli negocjacje nie
przyniosą satysfakcjonujących rozwiązań, to
12-13 kwietnia w zakładzie zostanie zorga-
nizowane referendum strajkowe.          B.G.

Jastrzębie Zdrój:

Mistrzowie

wiedzy regionalnej

Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej:

Przetarg

o salowe

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

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

niezbędne minimum wynikające z ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania płac.

- Wcześniejsze propozycje zarządu Kom-
pani zmierzały do rozdysponowania wskaź-
nika wynagrodzeń w wys. 3,4 proc. w dość
niezrozumiały dla nas sposób - zauważa D.
Kolorz - Zgodnie z jego propozycją, w sze-
ściu kopalniach, które w rankingu wydoby-

cia plasują się najwyżej, wskaźnik wynagro-
dzeń miałby wzrosnąć o 2,5 proc., natomiast
w pozostałych kopalniach tylko od 3,8 do
4,0 proc. Dzięki naszemu zaangażowaniu w
sprawy płacowe skutecznie przeforsowali-
śmy postulat, by w najlepszych kopalniach
wskaźnik wynagrodzeń wynosił od 3,4 do
4,1 proc., a w pozostałych od 4,3 do 5,5 proc.

D. Kolorz przewiduje, że zwłaszcza pra-
cownicy oddziałów wydobywczych w ko-
palniach, mogą otrzymać podwyżki wyna-
grodzeń w wysokości nawet 200 zł miesięcz-
nie.                                                         B.G.
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Art. 51 Kodeksu pracy stanowi: "Pracowni-
kowi, który podjął pracę w wyniku przywró-
cenia do pracy, wlicza się do okresu zatrud-
nienia okres pozostawania bez pracy, za który
przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawa-
nia bez pracy, za który nie przyznano wyna-
grodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrud-
nieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień
uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnie-
nia (§ 1). Pracownikowi, któremu przyznano
odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrud-
nienia okres pozostawania bez pracy, odpowia-
dający okresowi, za który przyznano odszko-
dowanie (§ 2)".

Art. 51 Kodeksu pracy reguluje problem
okresu pozostawania bez pracy pracownika, z
którym rozwiązano umowę o pracę wskutek
wadliwego wypowiedzenia, a także wadliwe-
go rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Przepis ten wprowadza zasadę wliczania do
okresu zatrudnienia okresów za które przyzna-
no wynagrodzenie lub odszkodowanie przy
rozstrzyganiu spraw na tle wadliwego wypo-
wiedzenia umowy. Pierwszy z tych okresów
może zostać zaliczony do stażu pracy tylko
wtedy, gdy pracownik przejawił co najmniej

gotowość do podjęcia pracy w ciągu 7 dni od
przywrócenia go do pracy.

Przez pozostawanie bez pracy rozumie się,
jak w art. 47 § 1 KP, okres pozostawania bez
pracy u tego pracodawcy, który wadliwie roz-
wiązał umowę, a nie okres pozostawania w
ogóle bez pracy.

Sformułowanie dotyczące "przyznania od-
szkodowania" trzeba odnosić do zasądzenia
tego odszkodowania w sposób prawomocny,
a nie do fizycznego wypłacenia.

Przepis art.51 KP wprowadza fikcję praw-
ną, zgodnie z którą nie uważa się za przerwę
w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę
uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego
zatrudnienia, czasu pozostawania bez pracy
wskutek wypowiedzenia wadliwego, za który
nie przyznano odszkodowania. Dotyczy to
pracownika, który skorzystał jednak z przy-
wrócenia do pracy. Chodzi tu przy tym o oce-
nę, iż stosunek prawny jest nieprzerwany, nie
zaś o możliwość nabycia w tym okresie no-
wych uprawnień (np. prawa do urlopu - uchwa-
ła SN z dnia 28 września 1990 r., III PZP 15/
90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 45; prawa do na-

grody jubileuszowej - wyrok SN z dnia 2 mar-
ca 1994 r., I PRN 107/93).

W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia
26 lipca 1979r. (I PZP 25/79, OSNCP 1979,
nr 12 poz. 237, OSPiKA 1980, nr 3 poz. 46,
Sł. Prac. 1980 nr 1, s. 35), pozostawanie pra-
cownika bez pracy w okresie pomiędzy wy-
gaśnięciem stosunku pracy z powodu pobytu
w tymczasowym areszcie (art. 66 § 1 KP), z
którego został zwolniony na skutek wyroku
uniewinniającego, a podjęciem pracy w do-
tychczasowym zakładzie pracy, zobowiąza-
nym w myśl art. 66 § 2 KP do ponownego
zatrudnienia pracownika, nie uważa się - w
świetle art. 51 § 1 zd. 2 KP w związku z art. 67
KP - za przerwę w zatrudnieniu pociągającą
za sobą utratę uprawnień uzależnionych od
nieprzerwanego zatrudnienia.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28
września 1990 r. (III PZP 15/90 OSNCP 1991,
nr 4, poz. 45; PiZS 1991, nr 8 - 9, str. 68) czy-
tamy: "Pracownik nie uzyskuje prawa do urlo-
pu wypoczynkowego w okresie, za który przy-
znano mu odszkodowanie na podstawie art.
56 KP". W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Naj-
wyższy wskazał, że okres, za który zasądzono

Ocena narażenia pracowników na szkodliwe
czynniki biologiczne jest problemem bardzo
aktualnym i istotnym z uwagi na zdrowie ludzi
zatrudnionych w oczyszczalniach ścieków.

Ważnym dla ochrony pracowników przed
działaniem szkodliwych czynników biologicz-
nych było wydane w 2005 r. rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czyn-
ników biologicznych dla zdrowia w środowi-
sku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
zawodowo narażonych na te czynniki.

Rozporządzenie to określa:
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynni-

ków biologicznych,
2) wykaz prac narażających pracowników na

działanie czynników biologicznych,
3) szczegółowe warunki ochrony pracowników

przed zagrożeniami spowodowanymi przez
szkodliwe czynniki biologiczne, w tym ro-
dzaje środków niezbędnych do zapewnienia
ochrony zdrowia i życia pracowników nara-
żonych na działanie tych czynników, zakres
stosowania tych środków oraz warunki i spo-
sób monitorowania stanu zdrowia narażo-
nych pracowników.

4) sposób prowadzenia rejestru prac narażają-
cych pracowników na działanie szkodliwych
czynników biologicznych i rejestru pracow-
ników zatrudnionych przy tych pracach oraz
sposób przechowywania i przekazywania
tych rejestrów podmiotom właściwym do
rozpoznawania lub stwierdzania choroby za-
wodowej.

W celu ochrony pracowników przed zagro-
żeniami spowodowanymi przez szkodliwe
czynniki biologiczne pracodawca jest obowią-
zany do stosowania, na warunkach określonych
w rozporządzeniu, wszelkich dostępnych środ-
ków eliminujących narażenie lub ograniczają-
cych stopień tego narażenia.

Należy zawsze uznać za niedopuszczalną
obecność w powietrzu środowiska pracy drob-
noustrojów wysoce zakaźnych z 3. i 4. grupy
zagrożenia niezależnie od stwierdzonego stę-
żenia.

W przypadku stwierdzenia takich mikroor-
ganizmów w powietrzu na stanowiskach pracy
należy podjąć odpowiednie działania prewen-
cyjne. Jeżeli całkowita eliminacja drobnoustro-
jów nie jest możliwa, należy maksymalnie ogra-
niczyć styczność z nimi, redukując liczbę nara-
żonych osób oraz czas narażenia na te czynni-
ki.

Do obowiązków pracodawcy należy ochro-
na pracowników przed działaniem szkodliwych
czynników biologicznych przez:
- ocenę ryzyka zawodowego, na jakie jest lub

może być narażony pracownik, uwzględnia-
jąc rodzaj, stopień i czas trwania narażenia
na działanie szkodliwego czynnika biolo-
gicznego,

- informowanie pracowników o istniejących
zagrożeniach biologicznych w miejscu pra-
cy oraz o ich potencjalnym działaniu alergi-
zującym lub toksycznym,

- ograniczenie liczby pracowników narażo-
nych lub potencjalnie narażonych na działa-
nie czynników biologicznych,

- systematyczne szkolenie pracowników,

- ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w
których występuje narażenie na czynniki bio-
logiczne - udostępnianie ich tylko osobom
uprawnionym,

- planowanie procesu pracy w sposób pozwa-
lający na unikniecie lub zminimalizowanie
uwalniania szkodliwego czynnika biologicz-
nego,

- wykonywanie badań kontrolnych, analizę
narażenia na czynniki biologiczne, a następ-
nie klasyfikowanie ich odpowiednio do gru-
py zagrożenia wg rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku
pracy oraz ochrony zdrowia w środowisku
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
narażonych zawodowo na te czynniki,

- opracowanie procedur dezynfekcji,
- zapewnienie skutecznej ochrony przed gry-

zoniami,
- kształtowanie odpowiednich warunków pra-

cy - dostęp do środków czystości i środków
dezynfekcji, zapewnienie odzieży ochronnej
i roboczej itp.,

- zapewnienie bezpiecznych warunków spo-
żywania posiłków i napojów w wydzielo-
nym pomieszczeniu,

- sporządzenie planu postępowania na wypa-
dek awarii z udziałem czynnika biologicz-
nego,

- szczepienia pracowników,
- zgłaszanie do właściwego inspektora sani-

tarnego informacji o zachorowaniach na cho-
roby odzwierzęce.

(HC,. na podstawie

miesięcznika Bezpieczeństwo pracy 3/2007)

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu
- Biuro Terenowe w Sosnowcu

Prawnik Radzi

pracownikowi
odszkodowanie
na podstawie art.
56 KP i który zgodnie z art. 51 § 2 KP i art. 61
KP wlicza się do okresu zatrudnienia, jest okre-
sem pozostawania bez pracy. Zasądzenie ta-
kiego odszkodowania nie powoduje przedłu-
żenia czasu trwania stosunku pracy o okres,
za który zostało ono przyznane. Przepis art.
51 § 2 KP poleca jedynie wliczenie tego okre-
su do okresu zatrudnienia. Nie stwarza nato-
miast fikcji prawnej, iż jest on takim okresem.

Uchwała ta została poddana krytyce. M. Ra-
facz-Krzyżanowska wyraziła następujący po-
gląd: "Zawarta w tejże dyspozycji [art. 51 § 2
KP] wzmianka o "wliczeniu do okresu zatrud-
nienia" oznacza, że jakkolwiek pracownik w
tym okresie czasu nie pozostawał w zatrud-
nieniu, a zatem nie miał statusu prawnego pra-
cownika, to jednak w drodze fikcji prawnej,
powyższy okres ustawodawca nakazuje trak-
tować jako okres zatrudnienia. Powyższe unor-
mowanie wskazuje, iż w omawianym okresie
pracownikowi powinny przysługiwać wszel-
kie świadczenia, jakie wiążą się ze stosunkiem
pracy, a wśród nich również uprawnienia urlo-
powe".

Konsekwencje
przywrócenia do pracy

wskutek wyroku sądu pracy

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

Narażenie zawodowe
na czynniki biologiczne

w oczyszczalniach ścieków 28 kwietnia każdego roku związkow-
cy na całym świecie  obchodzą Świato-
wy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych. W Polsce
obchody tego dnia zainicjował w 1991 r.
NSZZ "Solidarność" organizując z tej
okazji okolicznościowe seminaria, kon-
ferencje, odczyty, audycja radiowe i te-
lewizyjne. Odprawiane są msze święte w
intencji ofiar wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych.

Na świecie ten dzień obchodzony jest
od 1996 r.

Organizatorami ogólnokrajowych ob-
chodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawo-
dowych w 2007 r. jest Komisja Krajowa
oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ
"Solidarność".

Dzień 28 kwietnia jest okazją do sku-
pienia się nad problematyką bezpieczeń-
stwa i  zdrowia w miejscu pracy i na sta-
nowisku pracy.

Obchody 28 Kwietnia poświęcone upa-
miętnieniu ofiar wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, niech będą przesła-
niem nadziei dla żyjących i pracujących.

Prosimy wszystkie organizacje zakłado-
we o uczczenie  "28 Kwietnia" we wła-
snych strukturach organizacyjnych, wspo-
minając tych, którzy wskutek wypadków
przy pracy lub chorób zawodowych opu-
ścili  grono pracowników i kolegów.

Niech widocznym znakiem pamięci o
nich będzie zapalony w tym dniu znicz.

XII Światowy Dzień
Pamięci Ofiar

Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych
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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

W tym roku odbędzie się XXV Piel-
grzymka Ludzi Pracy do Częstochowy.

Z tej okazji Komisja Krajowa NSZZ "So-
lidarność", Jasnogórska Fundacja "Pro Pa-
tria" Bastion św. Rocha, Fundacja Promo-
cji Solidarności oraz "Tygodnik Solidar-
ność" organizują konkurs " Z Solidarno-
ścią na Jasną Górę".

Konkursowe prace powinny zawierać
wspomnienia z Pielgrzymek Ludzi Pracy.
Efektem konkursu ma być zebranie mate-
riałów do historii NSZZ "Solidarność" i
Klasztoru na Jasnej Górze związanych z
pielgrzymowaniem zapoczątkowanym w
stanie wojennym przez ks. Jerzego Popie-
łuszkę. Na łamach "Tygodnika Solidar-
ność" opublikowane zostaną najciekawsze
wspomnienia obrazujące wyjątkowość
przeżyć związanych z Pielgrzymkami Lu-
dzi Pracy, wspólnotowy wysiłek organiza-
cyjny oraz niepowtarzalną atmosferę miej-
sca spotkania, jakim jest Jasnogórski
Klasztor. Organizatorzy liczą też na moż-
liwość wydania w formie książkowej an-
tologii najlepszych tekstów konkursowych.

W konkursie obowiązywać będą nastę-
pujące kryteria:
- rzetelność: osadzenie w realiach (daty,

miejsca, 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 elektronicz-
ny wraz z wydrukiem. Prace należy ozna-
czyć własnym godłem. W zamkniętej ko-
percie należy podać swoje dane: imię, na-
zwisko, 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 na-
gród.

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

Konkurs literacki:

Z „Solidarnością”

na Jasną Górę
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Ameryka, Ameryka...
Przewodnik oprowadza amerykañskich
turystów po œredniowiecznym zamczysku.
- Przepraszam - pyta jedna z turystek
- a do jakiego filmu ten zamek zbudowa-
no?
- Ale¿ proszê pani, to jest zamek z XV
wieku!
- Co pan powie ... To ju¿ wtedy by³y fil-
my?

***
Znana aktorka po raz dziewi¹ty wysz³a
za m¹¿. Po ceremonii œlubnej uwa¿nie
przygl¹da³a siê swojemu œwie¿o upieczo-
nemu mê¿owi.
- Ja ciê chyba sk¹dœ znam - wyrokuje.
- No oczywiœcie, przecie¿ by³em twoim
trzecim mê¿em.

Ot, co
Smutno na lewicy,
Jakoby na stypie,
No bo pan Oleksy
Swoich kumpli sypie.

Maj¹tki zbijali
Kwaœniewscy i spó³ka.

Wstydzi³ by siê za nich
Nawet sam... Gomu³ka.

Zgadnij,
kto to
Pewnego dziadka wnusia pyta³a:
- Dziadku, czy jesteœ jeszcze premierem?
Babcia za dziadka odpowiedzia³a:
- Twój dziadek, wnusiu, jest wielkim ze-
rem!

***
Poszed³ polityk do biznesmena,
Tam wino pili i gawêdzili.
Potem dopad³a go "twórcza" wena
- Kumple od niego siê odwrócili.

***
Za jego czasów "rz¹d siê wy¿ywi³"
- Teraz choæ k³amie, to siê nie skrzywi ...

***
Tañczy, œpiewa, kalkuluje,
Czy rachunków mu brakuje.
I powtarza: "Mówiê szczerze"
- Choæ ja jemu to nie wierzê...

PK


