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W numerze:„Solidarność” ufundowała

sztandar dla szkoły w Wilnie

18 maja w Wilnie, w 87. rocznicę urodzin Jana Pawła II, w pol-
skiej szkole podstawowej noszącej imię Ojca Świętego, odbyła
się uroczystość poświęcenia sztandaru, ufundowanego przez
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Niepokój w Południowym
Koncernie Węglowym

W sprawie plano-
wanego przyłą-
czenia "Bolesła-
wa Śmiałego" do
PKW organizacje
związkowe wy-
stosowały pisma
do premiera RP

oraz ministrów gospodarki i skarbu pań-
stwa, w których zaapelowały o rozwią-
zywanie problemów koncernu w duchu
dialogu społecznego. - W styczniowym
porozumieniu pomiędzy związkami a rzą-
dem jest zapis, że zasadność ewentualnej
prywatyzacji kopalń będzie podlegała od-
rębnemu trybowi negocjacji.

Czytaj na stronie 4

Kino w 100 proc.
związkowe
Członkowie Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” są w kinach! Ale to nie ozna-

cza, że związkowcy częściej niż zwykle
oglądają filmy. W instytucji Silesia Film
powstała po prostu „Solidarność”.
Do "Solidarności", póki co, wstąpili
wszyscy pracownicy kina Światowid i
dwóch z Kinoteatru Rialto. - Ale już do-
cierają do mnie pytania o przystąpienie
do związku od kolegów z innych kin.

Czytaj na stronie 4

Bez wolnoamerykanki
W Polsce zachwiane zostały warunki
konkurencyjności pomiędzy handlem
drobnym i wielkopowierzchniowym.
Chodzi więc o to, by duże sklepy powsta-
wały na obrzeżach miast i w granicach

zdrowego rozsąd-
ku. Sytuacja, gdy
hipermarket funk-
cjonuje obok hi-
permarketu jest
niezdrowa. Skle-
py te walczą mię-
dzy sobą o klien-

ta, tnąc ceny i koszty, a to odbija się na
pracownikach. - mówi w wywiadzie dla
TŚD przewodniczący Sekcji Krajowej
Pracowników Handlu NSZZ „Solidar-
ność” Alfred Bujara.

Czytaj na stronie 5



RÓ¯NOŒCI2 Nr 20 (605) • 22 maja 2007 r.

Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
27 kwietnia odbyły się wybory uzu-

pełniające do MOZ NSZZ "S" CERG
Gliwice. Przewodniczącym został Jo-
achim Kwaśniok.

17 maja Komisja Emerytów i Renci-
stów "S" na swojego przewodniczące-
go wybrała Henryka Szykułę.

Na 30 maja zaplanowane zostało
WZD "S" Zakładu Linii Kolejowych w
Gliwicach, połączone z wyborami uzu-
pełniającymi do Komisji.

BT Jaworzno
W jaworznickim Przedsiębiorstwie

Komunikacji Miejskiej trwa spór zbio-
rowy. Organizacje związkowe działają-
ce w zakładzie przedstawiły postulaty
płacowe, jednak rokowania z pracodaw-
cą zakończyły się podpisaniem protokołu
rozbieżności.

Katowice
Sekcja Terenowa NSZZ "Solidar-

ność" Miasta Chorzowa zwraca się do
wszystkich członków Związku i miesz-
kańców miasta zainteresowanych dzia-
łalnością w Sekcji o kontakt ze swoimi
przedstawicielami w zakładach pracy lub
bezpośrednio - tel. 032 349 14 46 lub
032 349 82 21

Sekcja rozpoczęła działalność w stycz-
niu br. W jej skład weszło 14 zakłado-
wych i międzyzakładowych organizacji
związkowych działających na terenie
Chorzowa. Siedziba Sekcji mieści się w
WPKiW, przy Al. Różanej 2.

- Opiniujemy założenia i projekty ak-
tów prawnych dotyczące warunków so-
cjalno-bytowych mieszkańców naszego
miasta, m.in. opłat za czynsz, prąd, gaz,
wodę i spraw związanych z zatrudnie-
niem, opieką socjalną, zdrowotną czy
szkolnictwem - mówi przewodniczący
Sekcji, Karol Pluszczyk z MOZ NSZZ
"S" ALSTOM Konstal S.A.

Sekcja zorganizowała spotkanie z pre-
zydentem Chorzowa poświęcone naj-
ważniejszym problemom miasta. W Sali
Konferencyjnej Stadionu Śląskiego od-
było się spotkanie z przewodniczącym
ZR Piotrem Dudą. W siedzibie Sekcji
na pytania związane z wynagrodzeniem
za pracę w godzinach nadliczbowych
oraz w niedziele i święta odpowiadał Ta-
deusz Skowroński z Biura Ekonomicz-
no-Prawnego ZR.

BT Rybnik
Rozpoczęły się przygotowania do

wprowadzenia programu "Grosik" na
terenie Raciborza. Koordynatorami
przedsięwzięcia zostali Bernard Świer-
czek z "Carbonu" i Wiesław Oleszow-
ski z "Rafako".

BT Sosnowiec
16 maja w sali konferencyjnej PEC-u

w Dąbrowie Górniczej odbyło się spo-
tkanie robocze Sekcji Terenowej Dąbro-
wy Górniczej dotyczące m.in. kwestii
pozyskania lokalu na potrzeby Sekcji
oraz współpracy z Urzędem Miejskim.

***

19 maja odbyła się I Diecezjalna Piel-
grzymka Mężczyzn do Bazyliki Naj-
świętszej Marii Panny Anielskiej w Dą-
browie Górniczej. Uroczystej Mszy św.,
odprawionej w 39 rocznicę koronacji fi-
gury Najświętszej Marii Panny Aniel-
skiej, przewodniczył ks. biskup Adam
Śmigielski. W uroczystości wzięli udział
parlamentarzyści, włodarze miasta, pre-
zesi zakładów z terenu Dąbrowy Górni-
czej oraz organizacje związkowe "Soli-
darności" z pocztami sztandarowymi. W
Bazylice obecni byli m.in. związkowcy
"S" z huty "Katowice", koksowni "Przy-
jaźń", huty "Bankowa", kopalń "Kazi-
mierz Juliusz" i "Jowisz" oraz Emery-
tów i Rencistów z Czeladzi.

W imieniu ZR kwiaty przed ołtarzem
złożyli Władysław Molęcki, Elżbieta
Żuchowicz i Alicja Błaszczyk.

BT Tarnowskie Góry
Jan Jelonek, przewodniczący Komi-

sji Zakładowej Huty Cynku " Miastecz-
ko Śląskie" otrzymał "Honorowy Kor-
dzik", odznaczenie przyznawane przez
Radę Sekcji Krajowej Rud Cynku i Oło-
wiu NSZZ "S". "Honorowy Kordzik"
przyznany mu został za działalność
związkową  oraz długoletnią pracę i za-
sługi na rzecz polskiego hutnictwa.

***
30 maja o godz. 9. w siedzibie tarno-

górskiego BT odbędzie się spotkanie
zarządu Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S", a o godz.10 spotkają się
przedstawiciele wszystkich organizacji
związkowych z obszaru działania Biu-
ra.

***
Pod adresem www.mkz-solidar-

nosc.pl od kilku tygodni działa strona
Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ "Solidarność" Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego w Ka-
towicach i Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach. - To przydatny
adres dla tych, którzy szukają informacji
o ratownictwie medycznym, a także dla
wszystkich zainteresowanych prawami
pracowniczymi i związkowymi - komen-
tuje Jacek Szarek, szef Regionalnej Sek-
cji Pogotowia Ratunkowego.

BT Zawiercie
W Przędzalni Zawiercie rozpoczęły

się mediacje między związkami zawo-
dowymi i dyrekcją, mająca doprowadzić
do zakończenia sporu zbiorowego. Był
on reakcją reprezentacji pracowniczej na
zmniejszenie zarobków (znacznie ogra-
niczono wysokość premii), która jesz-
cze przeprowadzono niezgodnie z prze-
pisami układu zbiorowego pracy. Układ,
choć wypowiedziany przez pracodaw-
cę powinien obowiązywać do momen-
tu zawarcia nowego, co swego czasu
potwierdził podpisem również praco-
dawca.

Walka o utracone zarobki toczy się w
przędzalni nie tylko przy stole negocja-
cyjnym. W ubiegłym miesiącu kilkuset
pracowników pikietowało bramę zakła-
du.                                         (zaw)

1000...
... osób - o tyle zwiększy docelowo zatrudnienie fabryka Fiata w Tychach,

dzięki rozpoczynającej się produkcji nowego fiata 500 oraz planowanej na przy-
szły rok produkcji forda ka. Rekrutacja nowych pracowników jest już w toku.

Poszukiwane są osoby do pracy na taśmie. Głównie mechanicy, monterzy i la-
kiernicy. Do koncernu już spłynęło ok. 3 tys. podań. Kandydaci muszą przebrnąć
przez test i rozmowę kwalifikacyjną. Jak mówią przedstawiciele Fiata, większe szanse
mają członkowie rodzin obecnych pracowników. Firma sama ich do tego namawia-
ła. - Jeżeli mamy do wyboru równorzędnych kandydatów, to większe szanse ma
osoba z polecenia. Chcemy być firmą rodzinną - wyjaśnia rzecznik Fiata Bogusław
Cieślar.

Tyska fabryka, gdzie produkowany jest fiat panda, zatrudnia obecnie ponad 3,7
tys. osób. Zatrudnienie przekroczy 4,7 tys. w 2008 roku, kiedy oprócz pandy i fiata
500 rozpocznie się także, na bazie "pięścetki" produkcja forda ka, w ramach wspól-
nego przedsięwzięcia obu koncernów. W tym roku tyska fabryka ma wyproduko-
wać ok. 57 tys. egzemplarzy fiata 500, głównie na eksport. Pierwotnie zakładano, że
w całym 2008 r. produkcja sięgnie ok. 120 tys. aut, ale dziś wiadomo już, że liczba ta
będzie o co najmniej 30-40 tys. większa. Po rozpoczęciu produkcji forda ka zdolno-
ści produkcyjne fabryki sięgną ponad pół miliona aut rocznie, czyniąc ją jedną z
największych w Europie. Wielkości inwestycji na razie nie ujawniono.

- Kwaśniewski nie byłby groźny dla Polski, gdyby ograni-
czał się do wizytówki „były prezydent RP”. Ale on chce być
aktorem na scenie politycznej i chce powrotu układów sprzed
afery Rywina. Dla niego nie stanowi problemu wzięcie mi-
liona złotych od ukraińskiego oligarchy. W normalnym kraju
to byłby skandal. Mimo wszystko to jest taki swojski cwa-
niak. Z podkreśleniem słowa „cwaniak”.
Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło o byłym

prezydencie RP w wywiadzie dla tygodnika Wprost

Polacy masowo i coraz częściej do-
stają podwyżki - wynika z badań zro-
bionych na zlecenie "Gazety" przez PBS
DGA. Ponad 56 proc. zatrudnionych na
stałe dostało podwyżki w ciągu ostatnich
trzech lat, w ostatnim roku - połowa. Pro-
ces nabiera tempa - podwyżkę w ostat-
nim kwartale dostał już co piąty pracują-
cy na etacie! Potwierdzają to dane GUS.
W ostatnich miesiącach pensje w przed-
siębiorstwach rosną w niespotykanym od
wielu lat tempie 8-9 proc. w skali roku.

 Jeszcze trzy lata temu sytuacja na
rynku pracy była opłakana - bezrobo-
cie sięgało 20 proc., każdy, kto miał
pracę, nawet najgorzej płatną, był za-
dowolony. Pracodawcy dyktowali
warunki, płacili mizernie. Zmiany na-
deszły po wejściu Polski do Unii. Ko-
niunktura zaczęła się poprawiać, pol-
skie firmy rozpoczęły ekspansję eks-
portową, później także Polacy ruszyli
na zakupy. Firmy, by nadążyć z pro-
dukcją, musiały zatrudniać nowych
pracowników. Był z tym problem.
Niektóre kraje europejskie otworzyły
swoje rynki pracy i tysiące, a może i
miliony rodaków skorzystało z okazji,
by więcej zarobić w Wielkiej Brytanii
lub Irlandii. Nic dziwnego, że bezro-
bocie w ciągu ostatnich trzech lat spa-
dło o ponad milion osób, w ciągu ostat-
niego roku - prawie o 600 tys. osób do
13,7 proc. pod koniec kwietnia!

Jednak nie wszyscy korzystają z szyb-
kiego wzrostu gospodarczego. - Widać
podział na tych, którzy dostali podwyż-
ki, i tych, którzy ich nie otrzymali. Ro-
sną nierówności płacowe w kraju - mówi
Jan Rutkowski, główny ekonomista
Banku Światowego w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Znacznie rza-
dziej podwyżki dostają niewykwalifiko-
wani pracownicy, częściej pracownicy
na stanowiskach wymagających wy-
ższych umiejętności i wiedzy. - W Pol-
sce bardzo szybko wzrosły nierówności
społeczne po transformacji systemowej,
później to się ustabilizowało. Teraz od
pewnego czasu obserwujemy ponowny
wzrost zróżnicowania wynagrodzeń -
uważa Rutkowski.(...)

NSZZ "Solidarność" już na początku
marca ruszyła z dużą kampanią "Niskie
płace barierą rozwoju Polski" zachęca-
jącą pracowników do walki o wyższe
pensje. Z podobną inicjatywą wystąpił
też OPZZ. Związkowcy argumentują, że
pracownicy mają prawo do owoców
szybkiego wzrostu gospodarczego. Zda-
niem Janusza Śniadka, przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
ność", wzrost płac widać w budownic-
twie i transporcie, gdzie brakuje pracow-
ników, ale w innych sektorach jest on
niewystarczający. - Bez wyższego wzro-
stu wynagrodzeń nie uda się zahamo-
wać migracji zarobkowej - mówi.

Polacy masowo i coraz częściej

dostają podwyżki
(Gazeta Wyborcza, Leszek Baj, 21 maja 2007 r.)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. JÓZEFA KURNICKIEGO

Wieloletniego działacza NSZZ „Solidarność”
Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów

przy MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Łabędy

W tych trudnych chwilach
składamy

Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Biura Terenowego Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Gliwicach

oraz
Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Gliwic

i Powiatu Gliwickiego

17 maja (Warszawa). Jak poinfor-
mował dziennik Rzeczpospolita, z
akt IPN wynika, że znany produ-
cent filmowy Lew Rywin współ-
pracował ze Służbą Bezpieczeń-
stwa PRL. Używał pseudonimu
Eden.

***
17 maja (Polska). Policjanci za-
trzymali dziewięć osób, które nie-
legalnie tłumaczyły na język pol-
ski dialogi z filmów i zamieszcza-
ły je na znanym portalu interneto-
wym napisy.org. Zamknięto rów-
nież tę stronę. Internauci "zrewan-
żowali" się policji atakując jej stro-
nę internetową. Ataku dokonała
"grupa bojowników o wolność sło-
wa w polskim internecie". Jak po-
informowali hackerzy, odcięcie
strony policja.pl nie stanowiło pro-
blemu.

***
21 maja (Polska). Rozpoczął się
bezterminowy strajk w szpitalach.
W czasie strajku lekarze pracują
jak podczas ostrego dyżuru. Nie-
którzy decydują się na tzw. strajk
absencyjny, co oznacza, że w trak-
cie strajku nie będzie ich na tere-
nie szpitala. Organizujący protest
OZZL domaga się zmian w syste-
mie ochrony zdrowia. Chodzi
przede wszystkim o wzrost nakła-
dów na służbę zdrowia, podwyż-
ki płac (tak, by lekarska pensja wy-
nosiła miesięcznie 5-7 tys. brutto),
prywatyzację publicznych placó-
wek, współpłacenie za niektóre
usługi medyczne przez pacjentów.
W województwie śląskim w straj-
ku bierze udział ok. 60-70 proc.
lekarzy publicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz w około
połowie szpitali. Śląski Urząd Wo-
jewódzki uruchomił infolinię dla
pacjentów. Pod numerami telefo-
nów 032 20 77 628 (z telefonu ko-
mórkowego) oraz 0800 119 793 i
0800 196 006 (z telefonu stacjo-
narnego) można uzyskać informa-
cje dotyczące czynnych oraz straj-
kujących placówek.

***
21 maja (Warszawa). Minister
sprawiedliwości Zbigniew Zio-

bro zapowiedział, że zostanie
przeprowadzone postępowanie
wyjaśniające dotyczące finanso-
wania Fundacji "Amicus Europae"
Aleksandra Kwaśniewskiego. Po-
stępowanie będzie dotyczyć nie-
prawidłowości związanych z fi-
nansowaniem Fundacji.

***
21 maja (Moskwa). Prezydent Ro-
sji Władimir Putin polecił mini-
strowi rolnictwa "zintensyfikować
dialog" z Unią Europejską w spra-
wie polskiego mięsa. - Należy szu-
kać rozwiązania. Trzeba to robić,
trzeba odpolitycznić te sprawy i
rozwiązać problem profesjonalnie,
życzliwie, w sposób partnerski,
uwzględniając interesy naszych
partnerów i naszych rolników -
powiedział Putin. Rosja wprowa-
dziła embargo w 2005 roku na pol-
skie mięso, zarzucając stronie pol-
skiej fałszowanie certyfikatów we-
terynaryjnych i fitosanitarnych.
Polska, która usunęła uchybienia,
od listopada 2006 roku blokuje roz-
poczęcie negocjacji między Unią
Europejską a Rosją w sprawie no-
wego traktatu o współpracy. Na
szczycie UE-Rosja w Samarze w
ubiegłym tygodniu Unia Europej-
ska stanęła po stronie Polski, prze-
ciwstawiając się Kremlowi.
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Wilno, 18 maja - dzień urodzin
papieża Jana Pawła II.

W polskiej szkole podstawowej
noszącej imię Ojca Świętego pa-
nuje atmosfera niezwykłego pod-
niecenia. Za chwilę na szkolnym
dziedzińcu odbędzie się połączo-

na z Mszą świętą doniosła uroczy-
stość poświęcenia sztandaru pla-
cówki, ufundowanego z inicjatywy
Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ "Solidarność".

Na miejscu obecna jest delegacja
SGiE z przewodniczącym Kazi-
mierzem Grajcarkiem, kapelanem
Sekretariatu ks. prałatem Bernar-
dem Czerneckim i z siostrą Jani-
ną Detką z częstochowskiego zgro-
madzenia sióstr Salezjanek. To wła-
śnie ona, przez przez kilka miesię-
cy, artystycznie haftowała sztandar.
Są również przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska, które
finansowo wspierało budowę szko-
ły funkcjonującej od 1 września
1994 r. Wśród nich  m.in. poseł PiS
na Sejm RP Jacek Falfus i  prezes
bielskiego oddziału Wspólnoty
Wojciech Dembowski. Przybyły
również delegacje sponsorów z
Koncernu Energetycznego Energa
S.A., z Zakładu Energetycznego
Łódź-Teren S.A., z Elektrowni Sta-
lowa Wola S.A. i ze SKOK "Weso-
ła". Władze wileńskie reprezentują
m.in.: przewodniczący Akcji Wy-
borczej Polaków na Litwie, poseł na
Sejm Republiki Litewskiej Walde-
mar Tomaszewski, z-ca dyrektora
Departamentu ds. Mniejszości Na-
rodowych przy rządzie Litwy Sta-
nisław Ditman, przedstawiciele li-
tewskiego Ministerstwa Edukacji
oraz radni Wilna.

Ojciec Święty patrzy na was
- Wybraliście najpiękniejsze imię

dla swojej szkoły - zwrócił się do
uczniów i grona pedagogicznego
ks. Bernard Czernecki, podczas
nabożeństwa koncelebrowanego
przez biskupa wileńskiego ks. Jó-
zefa Tunaitisa - Od chwili wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża, w
chwilach złych i dobrych, oczy
całej Polski zwrócone były nie tyl-
ko na Matkę Bożą z Jasnej Góry i
z Ostrej Bramy, ale również na

Ojca Świętego. On teraz spogląda
na waszą szkołę z Domu Ojca i
widzi, że tutaj nauczyciele kocha-
ją swych uczniów. Noście ten
sztandar rękami mocnymi i czysty-
mi. Niech ten sztandar gromadzi
tych, którzy mają jedno serce i jed-
nego ducha. Za chwilę ten symbol

poświęcony zostanie Waszą wiarą
miłością, ufnością i patriotyzmem.

Na twarzach uczniów i grona pe-
dagogicznego malowało się wielkie
wzruszenie, gdy przedstawiciele
SGiE przekazywali poświęcony
sztandar na ręce dyrektor szkoły
Janiny Wysockiej. Kierująca pla-
cówką wskazała, że symbolizuje on
wartości, w imię których wycho-
wankowie szkoły zawsze powinni
postępować, by być godnymi imie-
nia swojego patrona. W uroczystej
przysiędze uczniowie ślubowali, że
wszelkimi siłami będą strzec sztan-
daru, by stać się godnymi szczyt-
nych tradycji szkoły, że będą kształ-
tować umysły i charaktery w taki

sposób, by w przyszłości placówka
mogła być z nich dumna.

- Niech Jan Paweł II otacza was
swoją opieką, wspiera siłą w wie-
rze, modlitwie i w nauce - tymi sło-
wami pobłogosławił podopiecz-
nych szkoły biskup Tunaitis.

Zaproszenie do Wadowic
Wspólnota Polska przywiozła do

Wilna ofiarowany przez bielską

Ojciec Święty spogląda na szkołę...

- Jak doszło do współpracy

SGiE ze szkołą im. Jana

Pawła II w Wilnie?

Spotkałem uczniów z wileńskiej
szkoły na górze Żar w okolicach
Bielska-Białej. Przebywali w
Polsce na zaproszenie moich ko-
legów z bielskiego oddziału
Wspólnoty Polskiej. Ujęła mnie
ich przepiękna polszczyzna, siła
z jaką pielęgnują polską trady-
cję, ogromna tęsknota za ojczy-
stym krajem oraz pragnienie
uczenia się Polski. W rozmowie
z panią dyrektor Janiną Wysoc-
ką zapytałem, czego im najbar-
dziej potrzeba. Okazało się, że
szkolnego sztandaru. Po konsul-
tacji z radą Sekretariatu błyska-
wicznie zapadła decyzja o ufun-
dowaniu dla szkoły sztandaru i
beskidzkich strojów folklory-
stycznych. Przedsięwzięcie nie
byłoby możliwe, gdyby nie po-
moc sponsorów, za którą jeste-

Rozmowa z Kazimierzem Grajcarkiem,
przewodniczącym SGiE NSZZ „S”:

Janina Wysocka, dyrektor
szkoły im. Jana Pawła II
w Wilnie:

- Ten sztandar był potrzebą
naszych serc. Pragniemy, by

kształtował
postawy pa-
triotyczne i
s z a c u n e k
dla narodo-
wych sym-
boli. Dzię-

kuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się finansowo do organiza-
cji święta szkoły, za ich duże ser-
ca. Dziękuję siostrze Janinie, bo
dzięki jej ofiarności i miłości mo-
żemy się dziś szczycić pięknie
haftowanym dziełem.

***
Jacek Falfus, poseł PiS na
Sejm RP:

To ogromny zaszczyt, że by-
łem w polskiej szkole w Wilnie

na tak nie-
zwykle do-
niosłej uro-
czystości .
Uczes tn i -
czyłem nie
tylko w two-

rzeniu jej historii, ale też poczu-
łem się jednym z tych, którzy zo-
bowiązani zostali do czuwania,
by nie stracić z oczu wartości
przyszłych pokoleń. Pragnę ży-
czyć całej szkolnej społeczności
odwagi i entuzjazmu, potrzeb-
nych zarówno do budowania
wspólnoty, jak i siły własnego
serca. Młodzi przyjaciele, wy-
trwajcie. Wasi nauczyciele po-
prowadzą Was bezpiecznie, bo
doświadczenie, zwłaszcza do-
świadczenie trudu, uczy szacun-
ku i dostrzegania tego, co w ży-
ciu najważniejsze.

Kurię Diecezjalną portret Ojca
Świętego namalowany przez kra-
kowskiego artystę prof. Wiesława
Gigala oraz darowaną przez wła-
dze rodzinnego miasta papieża,
sadzonkę dębu, której nasiona po-
święcił w Watykanie Jan Paweł II.
Wraz z drzewkiem przedstawicie-
le Stowarzyszenia przywieźli dla
szkoły medal dokumentujący wpi-
sanie placówki w wielką rodzinę
szkół im. Jana Pawła II oraz prze-
słanie od burmistrza Wadowic
Ewy Filipiak, w którym wyraziła
nadzieję, że to symboliczne drze-
wo stanie się świadkiem wzrasta-
nia kolejnych pokoleń młodzieży,
wiernych  nauczaniu Ojca Święte-
go.

- Fundamentem tego drzewa są
mocne korzenie, a w rozwoju czło-
wieka takim fundamentem jest sil-
na osobowość, która pozwala wal-
czyć z przeciwnościami losu. W
Polsce stało się tradycją, że szkoły
im. Jana Pawła II spotykają się każ-

dego roku w dniu urodzin papieża
na rynku w Wadowicach. Już dziś
zapraszam Was do odwiedzenia
naszego miasta w 2008 roku - na-
pisała Ewa Filipiak.

Wy jesteście
moją nadzieją...

Uroczystości na szkolnym dzie-
dzińcu zakończyło sadzenie papie-
skiego drzewka przez delegacje z

Polski, po czym zebrani udali się
do auli placówki, gdzie uczniowie
zaprezentowali przepiękny i nie-
zwykle profesjonalny koncert, w
którym pieśnią i słowem chwalili
Ojca Świętego. Niespodzianką był
występ szkolnego zespołu folklo-
rystycznego w ludowych strojach
ufundowanych przez SGiE.
Ogromne było zdumienie widow-
ni wiernością wykonania przez
wychowanków szkoły góralskich
pieśni i tańców. Dla nich przecież
beskidzki folklor do niedawna
jeszcze był zupełnie obcy. Goście
koncertu nie kryli łez wzruszenia
i nie mieli wątpliwości, że ci
wspaniali, młodzi Polacy z Wilna
doskonale rozumieją sens słów

Jana Pawła II  "wy jesteście nadzie-
ją Kościoła i świata, wy jesteście
moją nadzieją, dokładajcie wszel-
kich starań kształcąc serca cnota-
mi, umysł naukami, ciało ćwicze-
niami."

Beata Gajdziszewska

Szkolny zespół folklorystyczny w beskidzkich strojach
ufundowanych przez SGiE

Twórczyni sztandaru siostra Janina Detko
wbija drzewiec w swoje dzieło

Kazimierz Grajcarek w imieniu SGiE ofiaruje biskupowi
wileńskiemu dar ołtarza

śmy niezmiernie wdzięczni. Dla
uczniów i grona pedagogicznego
to była wyjątkowa uroczystość,
ponieważ na Litwie święcenie
sztandarów szkolnych jest ewe-
nementem.
- Czy SGiE zamierza nadal

wspierać, a może też inspiro-

wać ważne dla wileńskiej

szkoły wydarzenia?

Myślę, że już możemy powie-
dzieć, że jesteśmy serdecznymi
przyjaciółmi, którzy o sobie pa-
miętają. Dzięki pomocy udzielo-
nej tej szkole czujemy się we-
wnętrznie wzbogaceni. Na pew-
no postawimy sobie kolejne wy-
zwania. Jednym z nich będzie
ufundowanie szkole pomnika
Jana Pawła II. Ufam, że się przy
nim spotkamy i będzie to zarazem
kolejna okazja do odwiedzenia tej
cudownej młodzieży i grona pe-
dagogicznego.
- Dziękuję za rozmowę.
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„Solidarność” w Południowym
Koncernie Węglowym ocze-
kuje, że przyłączenie kolejnej
kopalni poprzedzone będzie
konsultacjami społecznymi.

W styczniu zarządy
PKW, Kompani Węglo-
wej S.A. i Węglokoksu, w
obecności przedstawicie-
li rządu podpisały list in-
tencyjny w sprawie przy-
łączenia do koncernu ko-
palni "Bolesław Śmiały"
oraz  sprzedaży wszyst-
kich akcji PKW należą-
cych do KW S.A spółce
Węglokoks, która stałaby
się współwłaścicielem
PKW.

Informacje o planowa-
nych zmianach mocno
zaniepokoiły funkcjonu-
jące w koncernie organi-
zacje związkowe. Tym
bardziej, że te działania
prowadzone były bez ja-
kichkolwiek konsultacji
ze stroną społeczną.
Związkowcy nie sprzeci-
wiają się przyłączeniu kolejnej ko-
palni. Ich zdaniem takie zmiany po-
winny być jednak konsultowane ze
związkami. - W innym przypadku
może dojść do konfliktu społeczne-
go - mówi przewodniczący zakłado-
wej "Solidarności" Waldemar So-
pata. - Dlatego nasza komisja zwró-
ciła się do stron porozumienia o
udzielenie odpowiedzi na wiele py-
tań. Chcemy wiedzieć, jaka będzie
umowa spółki i status poszczegól-
nych zakładów górniczych, kto bę-
dzie większościowym udziałowcem
PKW, jakie będą gwarancje układu
zbiorowego pracy, czy będzie nego-
cjowana umowa społeczna? Bez

odpowiedzi na tak ważne pytania nie
możemy zająć stanowiska w tej spra-
wie.

Waldemar Sopata podkreśla, że nie
wolno dopuścić do zaprzepaszcze-
nia dziewięcioletniego dorobku za-

łogi PKW. - Przyłączanie kolejnej
kopalni do koncernu, w imię rozgry-
wek politycznych bądź też ambicji
pojedynczych osób, jest poważnym
zagrożeniem dla firmy - uważa.

Póki co załoga jest poddawana
intensywnemu "lobbingowi". Pod-
czas WZD zakładowej "Solidarno-
ści" prezes PKW Andrzej Szymkie-
wicz poinformował, że w zeszłym
roku wchodzące w skład PKW ZG
"Sobieski" i ZG "Janina" nie zreali-
zowały planu wydobywczego. Pod-
kreślił, że konsolidacja "Bolesława
Śmiałego" z PKW nie może się od-
być bez dobrej wyceny tej kopalni.
Prezes Kompani Węglowej Grze-

Członkowie Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności” są w ki-
nach! Ale to nie oznacza, że
związkowcy częściej niż zwy-
kle oglądają filmy. W instytu-
cji Silesia Film powstała po
prostu „Solidarność”.

Twórcą związku jest tam Adam
Pazera - na co dzień kierownik ka-
towickiego kina Światowid. Jak
mówi, idee "Solidarności" były mu
zawsze bliskie. Zdecydował się na
założenie organizacji związkowej,
bo obecne kierownictwo Silesii
Film kontynuuje styl zarządzania
poprzedniej ekipy. - Nasza pomy-
słowość jest tłamszona. Coraz wię-
cej zbiurokratyzowanej i papierko-
wej roboty - komentuje. Wspólnie
z pracownikami kina zdecydował
więc o stworze-
niu związku. W
tworzeniu
organiza-
cji po-

magał im Robert Odyjas z Biura
ds. Rozwoju i Szkoleń Związko-
wych oraz Współpracy Zagranicz-
nej Zarządu Regionu. - Mieli tro-
chę obaw, musiałem ich na przy-
kład przekonać, że członkostwo w
"Solidarności" nie będzie odnoto-
wane w ich aktach personalnych -
wspomina.

Do "Solidarności", póki co,
wstąpili wszyscy pracownicy kina
Światowid i dwóch z Kinoteatru
Rialto. - Ale już docierają do mnie
pytania o przystąpienie do związ-
ku od kolegów z innych kin.

Jak mówi Adam Pazera, najważ-
niejsze cele działalności młodej or-
ganizacji to w tej chwili zmiana  re-
lacji z dyrekcją, modyfikacja tabeli
zaszeregowań oraz większa samo-
dzielność dla poszczególnych kin. -
Teraz czujemy się mocniejsi, bo stoi
za nami przyjaciel, czyli "Solidar-
ność" - podkreśla Adam Pazera.  wg

gorz Pawłaszek tłumaczył, że KW
pozbywa się dobrej kopalni, bo musi
zostać dokapitalizowana. Z kolei
prezes Południowego Koncernu
Energetycznego Jan Kurp przeko-
nywał, że ta kopalnia potrzebna jest

głównie sektorowi ener-
getycznemu, ponieważ
konieczne jest stworzenie
silnego zaplecza paliwo-
wego dla "Energetyki Po-
łudnie". Podkreślił jed-
nak, że do fuzji może
dojść wyłącznie wów-
czas, gdy wyrażą na nią
zgodę związki zawodo-
we.

W sprawie planowane-
go przyłączenia "Bolesła-
wa Śmiałego" do PKW
organizacje związkowe
wystosowały pisma do
premiera RP oraz mini-
strów gospodarki i skar-
bu państwa, w których za-
apelowały o rozwiązywa-
nie problemów koncernu
w duchu dialogu społecz-
nego. - W styczniowym
porozumieniu pomiędzy

związkami a rządem jest zapis, że
zasadność ewentualnej prywatyza-
cji kopalń będzie podlegała odręb-
nemu trybowi negocjacji. A to, co
dzieje się wokół PKW, to przecież
nic innego jak prywatyzacja - mówi
Waldemar Sopata.

Zdaniem przewodniczącego za-
kładowej "Solidarności" póki co po-
rozumienie jest łamane. - Nikt nie po-
czuwa się do udzielenia związkom
informacji o planach wobec firmy.
Kompania  już nakazała, by wycena
majątku "Bolesława Śmiałego" zo-
stała przygotowana w ciągu trzech
tygodni. Po co ten pośpiech?

Beata Gajdziszewska

Niepokój w Południowym

Koncernie Węglowym

Współpracownik naszej re-
dakcji Paweł Kachel wyruszył
śladem zapomnianych górni-
czych tragedii.

- W 1953 lub 1954 r. w nieist-
niejącej już chorzowskiej kopalni
"Wyzwolenie" doszło do katastro-
fy, która pochłonęła co najmniej 70
ofiar - opowiada Paweł Kachel. -
Niektóre źródła podają, że zabitych
mogło zostać nawet 100 osób.

Z informacji uzyskanych przez
pana Pawła wynika, że ofiarami
byli pracujący pod ziemią żołnie-
rze-górnicy, synowie ziemian, "ku-
łaków" i "wrogów ludu. Wśród
zabitych mogli znajdować się też
więźniowie.

- Poległych pochowano w tajem-
nicy, najprawdopodobniej na gra-
nicy Bytomia i Chorzowa - doda-
je.

Przez wiele lat o tej tragedii nie
wolno było mówić. Tylko w miej-

scu domniemanego pochówku gór-
ników, ktoś postawił krzyż.

Pan Paweł, idąc wzdłuż torów
kolejowych, odnalazł to miejsce.
Podkreśla, jednak że z perspekty-
wy czasu trudno mówić o konkret-
nych informacjach, a znaków zapy-
tania związanych z katastrofą poja-
wia się znacznie więcej, niż faktów.

Zastanawia go też inna przera-
żająca historia.

- Dotarła do mnie informacja, że
pod koniec lat czterdziestych ubie-
głego wieku, w nieistniejącej już
kopalni "Chorzów" zamordowano
około stu jeńców lub więźniów.
Czy to prawda, nie wiem - mówi
Paweł Kachel i prosi o kontakt
wszystkie osoby, które mogłyby
cokolwiek na temat tych tragicz-
nych wydarzeń powiedzieć.

Informacje dla pana Pawła moż-
na przekazywać za pośrednictwem
naszej redakcji.

Agnieszka Konieczny

Kino w 100 proc.

związkowe

- Bez konsultowania zmian ze związkami
w PKW może dojść do konfliktu

- uważa Waldemar Sopata

Co się stało w „Wyzwoleniu”?

Członkowie i pracownicy Zarządu Regionu uczestniczyli w szko-
leniu w Wiśle poświęconym rozwojowi związku. "Solidarnosć" li-
czy obecnie ok. 700 tys. członków - to zaledwie 4,5 proc. wszystkich
pracujących. Jak mówili podczas szkolenia trenerzy z Komisji Kra-
jowej, 70 proc. członków "S" pracuje w państwowych i post-pań-
śwowych sektorach - przemyśle ciężkim, oświacie i służbie zdrowia.
Każdego roku z tzw. naturalnych przyczyn ze związku odchodzi kil-
ka tysięcy członków. Tymczasem w ostatnich latach wyrosły w na-
szym kraju nowe, potężne sektory usług - ochrona, handel, sprząta-
nie. Pracuje w nich ok. miliona osób. Niestety,  "S" zagospodarowała
je tylko w niewielkim stopniu. Pozyskanie tych pracowników będzie
w najbliższych latach jednym z głównych wyzwań stojących przed
naszym związkiem.

Adam Pazera słynie z organizowania nietypowych akcji
promocyjnych. Wraz z 18 innymi osobami pobił rekord

w liczbie pasażerów w maluchu

Silesia Film to wojewódzka sa-
morządowa instytucja kultury. Jej
zadaniem jest upowszechnianie
filmu i kultury filmowej. Zarzą-
dza 7 kinami w naszym regionie:
Światowid i Rialto w Katowi-
cach, Janosik w Żywcu, Panora-
ma w Chorzowie, Luna w Oświę-
cimiu , Bałtyk w Raciborzu i Cen-
trum w Jastrzębiu Zdroju, a także
Centrum Sztuki Filmowej w Ka-
towicach (dawne kino Kosmos).
Zatrudnia ok. 100 osób.

Podniszczony, stojący
wśród chaszczy i chwastów

krzyż to jedyna pamiątka
górniczej katastrofy
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W dniach 11-13 maja "Solidar-
ność" KWK "Budryk" S.A. zorga-
nizowała wycieczkę w piękne oko-
lice Zakopanego, połączoną z pie-
szymi wędrówkami. Związkowcy
spacerowali m.in. Doliną Koście-
liską, zawędrowali też do Morskie-
go Oka.

Wycieczki do Zakopanego długo
nie zapomnimy, nie tylko ze wzglę-
du na wspaniałą atmosferę, ale i
piękną, słoneczną pogodę - mówi
przewodniczący "S" w kopalni "Bu-
dryk", Andrzej Powała.           red.

- Czy to dobra ustawa?

Jej celem jest "ucywilizowanie"
zasad budowy hiper- i supermar-
ketów. Do tej pory mieliśmy do
czynienia z wolnoamerykanką.
Niejednokrotnie o budowie sklepu
wielkopowierzchniowego decydo-
wały pojedyncze osoby i
dochodziło do korupcji.
- Które przepisy zosta-

ły zmienione?

Decyzję o budowie hiper-
marketów o powierzchni
powyżej 2000 m2 będzie
podejmował burmistrz,
ale wcześniej zaopiniuje
ją Rada Gminy i Sejmik
Wojewódzki. Organy te
muszą wziąć pod uwagę
wszystkie uwarunkowa-
nia. W Polsce zachwiane
zostały warunki konku-
rencyjności pomiędzy
handlem drobnym i wiel-
kopowierzchniowym.
Chodzi więc o to, by duże
sklepy powstawały na
obrzeżach miast i w gra-
nicach zdrowego rozsąd-
ku. Sytuacja, gdy hiper-
market funkcjonuje obok
hipermarketu jest niezdrowa. Skle-
py te walczą między sobą o klienta,
tnąc ceny i koszty, a to odbija się na

pracownikach. Trzeba pamiętać, że
stworzenie jednego stanowiska w
hipermarkecie oznacza utratę 8
miejsc pracy w drobnym handlu. W
2004 r. w Polsce zlikwidowanych
zostało 100 tys. miejsc pracy w
małych sklepach.

- Pojawiają się jednak głosy, że

ustawa jest spóźniona, a gi-

ganty handlowe rezygnują z

10 maja Sejm przyjął ustawę o handlu wielkopowierzchniowym.
Z przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ
„Solidarność” Alfredem Bujarą rozmawia Agnieszka Konieczny.

Przez 2 godziny strajkowali w
środę 15 maja, pracownicy
Kompanii Piwowarskiej.

Jak mówi Marek Przybylski, wi-
ceprzewodniczący "Solidarności" w
należących do KP Tyskich Browarach
Książęcych, strajk ostrzegawczy to
efekt braku postępu w negocjacjach
prowadzonych w ramach sporu zbio-
rowego. - Spór ogłosiliśmy 28 lutego.
Od tego czasu, pomimo wielu spotkań,
rozmów i zaangażowania mediatora,
nie udało nam się osiągnąć porozumie-
nia - komentuje.

"Solidarność" w Kompanii Piwo-
warskiej początkowo domagała się
średniej podwyżki w wysokości 10
proc. i minimalnej 7 proc. By osiągnąć
porozumienie z zarządem, żądania te
zostały obniżone odpowiednio do 8.5

i 6 proc. Pomimo tego do osiągnięcia
kompromisu nie doszło.

Porozumienie z zarządem zawarł
natomiast drugi związek działający w
KP - NSZZ Pracowników Kompanii
Piwowarskiej. - Zgodzili się, aby mi-
nimalna podwyżka wynosiła zaledwie
1.5 proc. Przy średniej płacy ok. 3 tys.
brutto oznacza to, że na rękę pracow-
nik dostałby tylko 30 zł. To stanow-
czo za mało. Jesteśmy przecież lide-
rem na piwnym rynku w Polsce - ko-
mentuje Przybylski.

W czasie strajku zachowane zosta-
ły wszelkie procedury bezpieczeństwa.
Tam, gdzie wymaga tego technologia,
produkcja nie była zatrzymana. Jak
zaznacza Przybylski, jeśli zarząd nie
wykaże chęci porozumienia, w firmie
rozpoczną się wkrótce przygotowania
do referendum strajkowego.           wg

Sekcja Krajowa Przemysłu
Zbrojeniowego NSZZ „Solidar-
ność” protestuje przeciwko
planom zakupu przez Polskę
niemieckich czołgów Leopard.

W przyjętym 16 maja w Gliwicach
stanowisku związkowcy podkreślają,
że przejęte poprzednio przez nasz kraj
Leopardy kosztowały polski budżet
ok. 100 mln zł wydanych na "rozkon-
serwowanie i uruchomienie". "Na do-
datek większość tych czołgów stoi bez-
użytecznie i niesprawna na poligonie
w Świętoszowie. Kolejna transza -
zakup 123 czołgów, w dodatku bez za-
warcia umowy gospodarczo-bizneso-
wej, jest niczym innym jak działaniem
na szkodę polskiej gospodarki i pol-
skiego podatnika" - piszą związkow-
cy w stanowisku.

Jak podkreślają, "nie znają armii
NATO, która miałaby na wyposaże-
niu dwa rodzaje czołgów i musiała

Zbrojeniówka nie

chce Leopardów

Związkowcy z „Budryka”

w Tatrach

budować podwójną infrastrukturę i
podwójną obsługę serwisową. "Na ta-
kie ekstrawagancje stać tylko najbo-
gatszych" - zaznaczają związkowcy.
Ich zdaniem zakup sprzętu niemiec-
kiego stawia pod znakiem zapytania
sens dalszych działań konsolidacyj-
nych w branży.

- Jesteśmy oburzeni, że na potrzeby
polskiej armii rząd ma zamiar kupo-
wać stary sprzęt wojskowy, którego
chce się pozbyć inne państwo. A prze-
cież w naszym zakładzie produkuje-
my czołgi najnowszej generacji - ko-
mentuje przewodniczący zakładowej
"Solidarności" w "Bumar-Łabędy"
Zdzisław Goliszewski.

W stanowisku związkowcy apelują
do prezydenta i premiera o "podjęcie
skutecznych działań, które spowodu-
ją zaprzestanie szkodliwej i nieodpo-
wiedzialnej działalności MON". Zapo-
wiadają też działania w obronie pol-
skiego przemysłu zbrojeniowego.  wg

Pracownicy zawierciańskiego
Zakładu Komunikacji Miejskiej
(ZKM) nigdy nie należeli do
krezusów, ale ostatnio z każ-
dym rokiem coraz trudniej im
związać koniec z końcem.

Prawdziwą burzę wywołała nato-
miast informacja, że także ich mini-
malne stawki należą do najniższych
ze wszystkich zakładów budżeto-
wych. Ostra reakcja związkowców
z "Solidarności" sprawiła, że uchwa-
ła ustalająca najniższe wynagrodze-
nia w zawierciańskiej "budżetówce"
została skreślona z porządku najbliż-
szej sesji, a prezydent Mirosław
Mazur zobowiązał się do 28 maja
przedstawić projekt podwyżek płac
w komunikacji miejskiej.

- ZKM z jednej strony zobowią-
zuje się do honorowania coraz
większych zniżek, a z drugiej
zmniejsza się budżetową dotację. I
za wszystko w końcu płacą pracow-
nicy - mówi Małgorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu.

W ubiegłym roku, gdy wprowa-
dzono 7-proc. VAT od dotacji wła-
dze miasta po prostu potrąciły po-
datek z zatwierdzonej już przez
radnych dotacji do komunikacji

miejskiej. Tym samym ZKM otrzy-
mał mniej o ponad 150 tys. zł.

- Oszczędzano na komunikacji,
która jest zadaniem samorządu miej-
skiego i jednocześnie podarowano
staroście milion złotych na jego dro-
gi. Oczywiście dziwnym zbiegiem
okoliczności tuż przed wyborami -
dodaje Małgorzata Benc.

Związkowcom natomiast obie-
cano na podwyżki 45 tys. zł zaosz-
czędzonych wcześniej na funduszu
płac. Teraz okazało się, że razem z
tą podwyżką na płace wydano o 68
tys. zł mniej niż planowano!

-  Po prostu oszukano nas twier-
dząc, że załoga dostanie całą za-
oszczędzoną kwotę - mówi Janusz
Jarzyński z "Solidarności" ZKM
Zawiercie. - A nasi pracownicy li-
czą każdy grosz. Średnia płaca to
raptem 1,3 tys. zł netto.

Nic zatem dziwnego, że zaczyna
brakować pracowników, zwłaszcza
kierowców. Krajowe firmy transpor-
towe proponują im zarobki dwa razy
wyższe za jazdę ciężarówkami, a
brytyjskie kuszą zarobkami nawet
dziesięciokrotnie większymi za wo-
żenie pasażerów.

- Dochodzi do tego, że ludzie
przychodzą do nas tylko po to, aby
zdobyć praktykę, którą wykorzysta-

Nauczą się i wyjeżdżają

Strajkowali

piwowarzy

ją w Anglii czy Irlandii - dodaje Ire-
neusz Koclęga z "Solidarności"
ZKM Zawiercie.

Jak tak dalej pójdzie, to okaże się,
że w Zawierciu będzie sporo pasa-
żerów i nawet kilka nowych auto-
busów, ale nie będzie kierowców.

(zaw)

Bez wolnoamerykanki
otwierania kolejnych hiper-

marketów na rzecz szybkich,

małych sklepów, które jeszcze

bardziej zagrażają polskim

sklepikarzom...

To prawda, ale lepiej teraz, niż wca-
le. W krajach starej "dwunastki" ta-

kie ustawy funkcjonują,
a budowa sklepów wiel-
kopowierzchniowych
obwarowana jest wielo-
ma przepisami. Gminy
są zobowiązane do wy-
konania ekspertyzy, czy
budowa hipermarketu
nie wpłynie na likwida-
cję drobnych sklepów.
Wiodące sieci zapowie-
działy otwieranie szyb-
kich, małych sklepów, co
w moim odczuciu jest
bardzo niepokojące. Ta-
kie działanie to strategia
przejściowa, która może
doprowadzić do znisz-
czenia rodzimego kapita-
łu. Za kilka lat sieci te
stwierdzą, że drobna
działalność jest nieopła-
calna i polikwidują małe
sklepy, a my po kilogram

cukru będziemy musieli udać się do
hipermarketu.
- Dziękuję za rozmowę.

- Stworzenie jednego stanowiska w hipermarkecie
oznacza utratę ośmiu miejsc pracy w drobnym

handlu - mówi Alfred Bujara
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Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzew-
czych chce obłożyć podatkiem
producentów kotłowni węglo-
wych

Objęciem cen kotłów węglowych
specjalnym podatkiem ekologicznym w
kwocie 2 tys. zł od każdego z takich
urządzeń grozi Stowarzyszenie Produ-
centów i Importerów Urządzeń Grzew-
czych. W imieniu członków stowarzy-
szenia grupującego przedstawicieli firm
Ariston, DeDietrich, Immergas, Jun-
kers, Vaillant i Viessmann taki wniosek
sformułowali jego liderzy: Janusz Sta-
rościk i Henryk Zabawski. Dokument
trafił do ministrów gospodarki i środo-
wiska, a także do premiera, marszałków
Sejmu i Senatu RP oraz przewodniczą-
cych klubów parlamentarnych. W pi-
śmie członkowie Stowarzyszenia zwra-
cają uwagę na niepokojące zjawisko
nieprzestrzegania przez producentów
kotłów grzewczych na węgiel norm eu-
ropejskich, dotyczących emisji gazów
cieplarnianych.

 - W Polsce - piszą zainteresowani -
obserwuje się powrót do najbardziej
nieekologicznej formy ogrzewania za
pomocą kotłów węglowych. Ten pro-
ces spalania, choć łatwy i stosunkowo
tani, stanowi poważne zagrożenie dla
środowiska, poprzez emitowanie dwu-
tlenku węgla oraz dodatkowych zanie-
czyszczeń - dwutlenku siarki, tlenku
azotu i pyłów.

Członkowie SPiIUG postulują m.in.
wprowadzenie do polskiego ustawo-
dawstwa norm, określających maksy-
malny poziom zanieczyszczeń, emito-
wanych podczas spalania w kotłach
węglowych oraz systemu restrykcji ad-

ministracyjnych i karnych za ich nie-
przestrzeganie. Nowy podatek, zdaniem
wnioskodawców, nie tylko odstręczył-
by inwestorów od niekorzystnych dla
środowiska inwestycji, lecz także wzbo-
gaciłby budżet państwa o 200-300 mln
zł dodatkowego przychodu.

Gaz czy węgiel?
Producenci niskoemisyjnych kotłów

węglowych uważają, że wnioskodaw-
com nowego podatku chodzi jedynie o
wyeliminowanie konkurencji. Urządze-
nia nowej generacji proponowane przez
przemysł związany z węglem zdoby-
wają w Polsce popularność od połowy
lat 90. Udało się je rozpowszechnić dzię-
ki programowi PHARE, za którego po-
chodzą środki na instalowanie nowych
ekologicznych kotłów węglowych.
Obecnie w naszym kraju produkuje się
jednostki o mocy od 15 do 2000 KW.
Na ich instalację decydują się chętnie
właściciele domów jedno- i wieloro-
dzinnych, obiektów komunalnych, ta-
kich jak szkoły czy szpitale oraz ma-
łych firm.

W kilku ostatnich latach zainstalowa-
no już w kraju kilkadziesiąt tys. tego
typu urządzeń o łącznej mocy przeszło
1200 MW. W ich produkcję zaangażo-
wało się już ponad 200 zakładów. Obec-
nie już śmiało można powiedzieć, że
nowoczesne, niskoemisyjne kotły wę-
glowe stały się znaczącą konkurencją
dla kotłów gazowych, bo dzięki nim
możliwa stała się produkcja co najmniej
dwukrotnie tańszego ciepła.

Ważny jest również fakt, że stosowa-
nie w nowych kotłach wysokojakościo-
wych, kwalifikowanych paliw węglo-
wych oraz nowatorskiej technologii
spalania, umożliwia dokonanie reduk-

cji emisji zanieczyszczeń o ponad 90
proc. w stosunku do tradycyjnych ko-
tłów węglowych.

Ekologiczne paliwa węglowe
Na razie KHW SA oferuje klientom

dwa kwalifikowane paliwa stałe dla
gospodarki komunalnej: groszek eko-
ret i miał eko-fins. Oba produkty posia-
dają świadectwa Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu. W kopal-
niach Katowickiego Holdingu Węglo-
wego wciąż prowadzi się prace nad
ulepszaniem technologii produkcji wę-
gla, przeznaczonego do spalania w ko-
dach niskoemisyjnych.

Spółki węglowe są zdumione wnio-
skiem SPiIUG, by producentów kotłów
węglowych ograniczać jakimś nowym,
wymyślonym naprędce podatkiem.
Rzecznik prasowy Kompanii Węglo-
wej, Zbigniew Madej podkreśla, że
trudno wyobrazić sobie okładanie do-
datkowym  podatkiem produktu, posia-
dającego ekologiczne atesty, wydane
przez powołane do tego instytuty.

- Gdybyśmy mieli stosować takie
same reguły wobec innych nośników
energii, to trzeba pamiętać, że do efektu
cieplarnianego w największym stopniu
przyczyniają się samochody - mówi
Madej.

Pomysły poznańskiego stowarzysze-
nia Madej traktuje jako próbę ograni-
czenia konkurencji. Podkreśla, iż o tym,
jakie paliwo stosować u siebie w domu,
decyduje sam konsument.

A jednak węgiel...
Źródłami emisji dwutlenku węgla są

wszelkie urządzenia, w których spala
się paliwa zawierające w swym skła-
dzie chemicznym pierwiastek C (wę-

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

Zadbane tereny zielone oraz
starannie odrestaurowane
pokopalniane zabytki można
podziwiać na terenie b. kopal-
ni „Wieczorek”.

W dawnym szybie kopalnianym
"Wilson" mieści się obecnie galeria sztu-

ki "Silesia", w której swoje prace mogą
wystawiać artyści - plastycy. 12 maja
w galerii odbył się wer-
nisaż grupy "Przekaz".
Prace zaprezentowali:
Ewa Bergel, Maria
Blotko-Kiszka, Pa-
weł i Piotr Buszko,
Renate Domke, Ha-
lina Gocyła-Kocyba,
Aleksandra Herisz,
Violetta Malczyk-
Kotarska, Barbara
Nachajska-Brożek,
Sonia Pryszcz-Botor,
Ewa Rosiek-Buszko,
Dominika Rzychoń
oraz Hanna Żywicka.

 W surowych, po-

W KWK „Jas-Mos” dbają o
ekologię. Dzięki nowej proeko-
logicznej inwestycji o około 7
hektarów zmniejszy się po-
wierzchnia terenów wykorzy-
stywanych przez kopalnię do
celów przemysłowych.

O ekologicznych inwestycjach pro-
wadzonych w kopalni "Jas-Mos" pisa-
liśmy już wielokrotnie. Najnowszym
przedsięwzięciem służącym środowi-
sku jest betonowy zbiornik, w którym
gromadzone są zasolone wody dołowe
z kopalni. Obiekt oddano do użytku pod
koniec 2006 r. Budowa nie trwała dłu-
go: rozpoczęto ją rok wcześniej. Beto-
nowy zbiornik, uszczelniony dla bez-
pieczeństwa foliami, powstał dzięki
przebudowie starych, nie nadających się
już do użytku osadników Zakładu Prze-
róbki Mechanicznej Węgla.

Nowy zbiornik umożliwił dostoso-
wanie systemu odprowadzania zasolo-
nych wód dołowych z "Jas-Mosu" do
wymogów kolektora "Olza", z którego
są one zrzucane do Odry.

W czasie, kiedy powstawał zbiornik,
zbudowana została również przepom-
pownia wód dołowych. Dzięki temu
obiektowi możliwe stało się przepom-
powanie wód do kolektora "Olza".
Część wód dołowych pozostaje jednak
w kopalni, gdyż jest wykorzystywana
na potrzeby własne zakładu. Zasolo-
nych wód używa się do wytwarzania
mieszaniny popiołowo-wodnej, która
później wykorzystywana jest w prewen-
cji przeciwpożarowej.

Budowa zbiornika przyniosła kopalni
również inne wymierne korzyści. Po
jego powstaniu, kopalnia mogła zrezy-
gnować ze zbiornika naturalnego, w
którym dotychczas były gromadzone
zasolone wody dołowe. Wraz z przyle-
głościami zajmuje on obszar o po-
wierzchni ok. 7 hektarów. Teren ten
zostanie zrekultywowany. Tym sposo-
bem znacznie zmniejszy się obszar te-
renów  użytkowanych przez kopalnię.

Kolejnym zyskiem z nowej inwesty-
cji dla "Jas-Mos-u" jest pozyskiwanie
zawiesiny, która jest wykorzystywana
przez zakład. Gromadzi się ona w zbior-

Czy rzeczywiście chodzi o ekologię?

Odra zyska na urodzie

Przemyślana

restrukturyzacja

niku i osiada na dnie. Osad ten trafia
następnie na dół kopalni, gdzie używa
się go do zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych.

Zbiornik jest kopalni niezbędny ze
względu na poziom zasolenia wód ko-
palnianych. Jest on wyższy od dopusz-
czalnego, dlatego nie można wód do-
łowych odprowadzać bezpośrednio do
wód powierzchniowych. Z tego wła-
śnie powodu, zanim ciecz trafi do Odry,
trzeba skorzystać z pośrednictwa kolek-
tora. Wody kopalniane są tam miesza-
ne z innymi wodami, dzięki czemu
zmniejsza się ich poziom zasolenia. W
zbiorniku można też przez pewien czas
przetrzymać zasolone wody. Taki spo-
sób postępowania ma ogromne znacze-
nie zwłaszcza wówczas, gdy np. w sku-
tek suszy wody Odry osiągają niski
poziom. Małe przepływy utrudniają
wtedy dokonanie zgodnego z obowią-
zującymi normami zrzutu do rzeki za-
solonych wód. Dzięki przemyślanej in-
westycji "Jas-Mosu", Odra - jedna z naj-
piękniejszych polskich rzek, zyska na
czystości i urodzie.                      (EB)

giel). Tak więc jego emitorami są
wszystkie kotły, piece, kuchnie i ogrze-
wacze, zasilane paliwami, produkowa-
nymi na bazie węgla kamiennego i bru-
natnego oraz ropy naftowej i gazu ziem-
nego, czyli także olejami opałowymi i
gazami płynnymi. Wskaźniki emisji
dwutlenku węgla - według Krajowego
Centrum Inwentaryzacji Emisji są dla
tych paliw następujące: 93,63 kg CO

2
/

GJ dla węgla kamiennego, 75,30 kg
CO

2
/GJ - dla oleju opałowego i 53,52

kg CO
2
/GJ - dla gazu ziemnego.

"Różnice wskaźników emisji CO
2
 na

korzyść paliw olejowych i gazowych
nie są aż tak istotne, aby uzasadniały
priorytetowy charakter działań, zmie-
rzających do zastępowania w polskiej
energetyce paliw, produkowanych na
bazie węgla (którego krajowe zasoby
wystarczą jeszcze na wiele lat) impor-
towanymi paliwami gazowymi i olejo-
wymi (których zasoby w świecie są na
wyczerpaniu i które stają się często in-
strumentem międzynarodowej walki

politycznej)" - głosi opinia naukowców
z Instytutu Chemicznej Przeróbki Wę-
gla z Zabrza. Zdaniem fachowców,
udział węglowych instalacji grzew-
czych c. o., eksploatowanych w krajo-
wych gospodarstwach indywidualnych
w całkowitej ilości węgla zużywanego
na cele energetyczne (i tym samym jego
udział w emisji gazów cieplarnianych)
nie jest znaczący - wynosi zaledwie 3
proc.". Aktualnie koszt wytworzenia
ciepła w urządzeniach zasilanych ole-
jem opałowym lub gazem płynnym jest
ponad trzykrotnie wyższy, a gazem
ziemnym (sieciowym) - ponad dwu-
krotnie wyższy, niż w zasilanych wę-
glem kamiennym. Dlatego, zwłaszcza
obecnie, kiedy wielu Polaków liczy każ-
dy wydawany pieniądz, trudno liczyć
na społeczną akceptację decyzji, wymu-
szających na obywatelach stosowanie
znacznie droższych, importowanych
paliw.

Oprac. Elżbieta Budzyńska

przemysłowych wnętrzach prace, repre-
zentujące śląską sztukę włókna, nabrały
nowego, monumentalnego wymiaru.

- Decyzja o umieszczeniu prac w tym
akurat miejscu jest świadomym wybo-
rem, zaakcentowaniem śląskich korze-
ni powstania grupy - twierdzą artystki z
"Przekazu".-  Miejsce emanuje niezwy-

kłą energią. Dla jed-
nych może się wydać
brzydkie, jednak dla
innych jest magiczne i
inspirujące. Na pewno
jednak nie jest obojęt-
ne. Ta wystawa jest
próbą zmierzenia się z
miejscem, próbą okre-
ślenia jego niezwykło-
ści, jest dialogiem.
Obiekty poprzemysło-
we przeżywają rene-
sans. Widzimy w nich
przyszłościowe lofty,

galerie, świątynie sztuki.."
(EB)

Szyb „Wilson” to teraz renomowana galeria

Sztuka włókiennicza prezentowana
w poprzemysłowych wnętrzach zyskuje

nową jakość
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e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail: za-
brze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;
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Pani Krystyna P. jest zatrudnio-

na na czas określony do końca

czerwca br. Od pewnego czasu jest

poważnie chora i będzie się leczyć

dłużej. Pyta, czy zawarta z nią umo-

wa ulegnie rozwiązaniu z końcem

czerwca br. mimo jej choroby.

Obowiązek wydawania pracowni-
kom napojów w pracy regulują na-
stępujące przepisy:
1. Art. 232 Kodeksu pracy - praco-

dawca jest obowiązany zapewnić
pracownikom zatrudnionym w
warunkach szczególnie uciążli-
wych, nieodpłatnie, odpowiednie
napoje, jeżeli jest to niezbędne ze
względów profilaktycznych.

2. Rodzaje tych napojów oraz wy-
magania, jakie powinny spełniać,
a także przypadki i warunki ich
wydawania określa Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. Dz. U. nr 60, poz.
279:
a) § 1 pkt.2 - pracodawca zapew-

nia pracownikom zatrudnio-
nym w warunkach szczególnie
uciążliwych, nieodpłatnie na-
poje, których rodzaj i tempe-
ratura powinny być dostoso-
wane do warunków wykony-
wania prac.

b) § 4.1. pracodawca zapewnia
napoje pracownikom zatrud-
nionym:
1) w warunkach gorącego mi-

kroklimatu, charakteryzu-
jącego się wartością wskaź-
nika obciążenia termiczne-
go (BGT) powyżej 25oC,

2) w warunkach mikroklima-
tu zimnego, charakteryzu-
jącego się wartością wskaź-
nika siły chłodzącej powie-
trza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperatu-
rze otoczenia poniżej 10oC
lub powyżej 25OC,

4) przy pracach związanych z
wysiłkiem fizycznym, po-
wodującym w ciągu zmia-
ny roboczej efektywny
wydatek energetyczny or-

ganizmu powyżej 1500
kcal (6280 kJ) u mężczyzn
i 1000 kcal (4187 kJ) u ko-
biet,

5) na stanowiskach pracy, na
których temperatura spo-
wodowana warunkami at-
mosferycznymi przekracza
28oC.

c) § 4.2 Pracodawca zapewnia
pracownikom napoje w ilości
zaspakajającej potrzeby pra-
cowników, odpowiednio zim-
ne lub gorące w zależności od
warunków wykonywania pra-
cy, a w przypadku określonym
w ust.1 pkt. 1- napoje wzbo-
gacone w sole mineralne i wi-
taminy.

d) § 5. Stanowiska pracy, na któ-
rych zatrudnieni pracownicy
powinni otrzymywać napoje
oraz szczegółowe zasady ich
wydawania, ustala pracodaw-
ca w porozumieniu z zakłado-
wymi organizacjami związko-
wymi, a jeżeli u danego pra-
codawcy nie działa zakładowa
organizacja związkowa - pra-
codawca po uzyskaniu opinii
przedstawicieli pracowników.

e) § 6.1. Napoje wydawane są
pracownikom w dniach wyko-
nywania prac uzasadniających
ich wydawanie.

f) § 6.3. Napoje powinny być do-
stępne dla pracowników w cią-
gu całej zmiany roboczej.

3. § 13.1. Rozporządzenia MPiPS z
dnia 27 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bhp (Dz.
U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) -
Pracodawca jest obowiązany za-
pewnić dostateczną ilość wody
zdatnej do picia.

 (HC)

Przestrzeganie zasad BHP
dotyczy każdego i przyniesie
korzyści Tobie i Twojej firmie!
- to motto kampanii na rzecz
zdrowego miejsca pracy pro-
wadzonej przez Europejską
Agencję Bezpieczeństwa i
Zdrowia w Pracy.

Inicjatywa na rzecz zdrowego
miejsca pracy ma na celu pomoc
tysiącom małych i średnich przed-
siębiorstwach w nowych pań-
stwach członkowskich UE, a
przede wszystkim ich pracowni-
kom, w zakresie polityki bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W każ-
dym z tych państw organizowane są
seminaria promujące te akcję. Kil-
ka dni temu jedno z takich semina-
riów odbyło się w Katowicach.
Biorą w nich udział specjaliści,
którzy opracowują i wdrażają sku-
teczne procedury dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia, a także przedstawiciele przed-
siębiorstw, którzy dzielą się z
uczestnikami wiedzą o dobrych
praktykach w tym zakresie. W Pol-
sce koordynatorem kampanii jest
Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy.

Jednym z elementów kampanii
jest strona internatowa, na której
znaleźć można wiele przydatnych
informacji i dokumentów z zakre-
su bhp. Pod adresem http://
hwi.osha.europa.eu znajdują się m.

in. praktyczny przewodnik dla pra-
cowników i pracodawców, porad-
nik do oceny ryzyka zawodowego,
listy kontrolne oceny ryzyka. Moż-
na tam też znaleźć konkretne przy-
kłady dobrych praktyk stosowa-
nych przez polskich i zagranicz-

nych pracodawców a także porad-
niki dla niepełnosprawnych pra-
cowników oraz jak radzić sobie z
przemocą w pracy.
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Podziękowanie
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy PWS "Spodek" Sp.

z o.o w Katowicach dziękuje Zarządowi Regionu i Pani Helenie Pik-
sie z Biura Ekonomiczno-Prawnego ZR za pomoc bieżącą dla komi-
sji w prowadzeniu naszej działalności związkowej, a szczególnie za
pomoc w negocjowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Przewodniczący

Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"

Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe "Spodek" sp. z o.o.

Stefan Jendrysczyk

PPPPPrzyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Prrrrracyacyacyacyacy
Miesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHP

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

Napoje

chłodzące
Umowa na czas określony

a zwolnienie lekarskie

Pan Krzysztof R.  pyta, czy praco-

dawca w czasie przestoju może po-

lecić mu wykonywanie innej pracy

także wtedy, gdy w sumie w danym

roku wykonywał z tego powodu inne

prace dłużej niż 3 miesiące. Czy

musi to być praca odpowiadająca

jego kwalifikacjom?

Powierzenie pracownikowi innej
pracy w czasie przestoju na podsta-
wie art. 81 § 3 Kp może nastąpić

W okresie choroby pracownik
jest chroniony przed wypowiedze-
niem ze strony pracodawcy (art. 41
Kp), jednak regulacja ta nie ma za-
stosowania, jeżeli umowa o pracę
nie zostaje wypowiedziana, a jedy-
nie ulega rozwiązaniu z upływem

czasu, na który została zawarta.
Taka sytuacja ma miejsce w tym
przypadku, zatem umowa zawarta
z pracownikiem na czas określony
- do końca czerwca br. - rozwiąże
się z końcem miesiąca mimo jej
choroby.

również na okres dłuższy niż 3 mie-
siące w roku kalendarzowym. Moż-
liwość powierzenia pracownikowi
innej pracy w okresie przestoju nie
jest ograniczona czasowo, tak jak ma
to miejsce w przypadku powierze-
nia wykonywania innej pracy w try-
bie art. 42 § 4 Kp.

Natomiast w kwestii kwalifikacji
do wykonywania innej pracy w przy-
padku przestoju, wypowiedział się

Wykonywanie innej pracy

w czasie przestoju

Sąd Najwyższy wyrażając pogląd, że
inna praca, o której mowa w art. 81
§ 3 kp, powinna odpowiadać kwali-
fikacjom pracownika, albo być zbli-
żona do jego kwalifikacji i pracow-
nik musi być zdolny ją wykonywać
(wyrok SN z dnia 11 marca 1980 r.,
IPR 7/80, "Lex" nr 1450).

„Przyjaciel przy Pracy”

Nr 5/2007

www.przyjacielprzypracy.pl

Lepsze miejsce pracy

dla wszystkich

Logo kampanii prowadzonej w kilkunastu krajach Europy
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

Po godzinach

Podobno autentyczne
W przeddzieñ egzaminu na prawo
jazdy do egzaminatora przyszed³
ojciec kursantki
- Coœ mi siê zdaje, ¿e moja córka
obleje egzamin - wzdycha.
- A chce siê pan za³o¿yæ o dwa tysi¹-
ce z³otych, ¿e ten egzamin zda? - pyta
egzaminator.

Nads³uch z Radia Erewañ
- Czy to prawda, ¿e kilka meczów
Euro 2012 rozegranych zostanie we
W³oszczowej?
- No có¿ ... To urocze miasteczko ma
w stolicy "szersze plecy" od Œl¹ska.

Prawda, czy fa³sz
Stary Ubek jest przejêty
- Dobraæ mu siê chc¹ do renty.
By³o bogato i t³usto,
Teraz bêdzie w kabzie pusto...

pk


