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Sprawiedliwość po 26 latach

31 maja Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył wysokie kary członkom plutonu specjalne-

go, którzy w grudniu 1981 r. brali udział w pacyfikacji kopalń „Wujek” i „Manifest Lipcowy”.

Od milicyjnych kul zginęło wówczas dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

Rodziny poległych i uczestnicy tamtych wydarzeń przyjęli taki wyrok z ulgą i wzruszeniem.

Pomostowe emerytury
nie mogą być uznaniowe

Kilka tygodni temu rząd przedstawił partnerom

społecznym projekt ustawy o emeryturach po-

mostowych. Niestety, ma on szereg wad. W opra-

cowanej dla potrzeb Komisji Krajowej NSZZ

"Solidarność" analizie Henryk Nakonieczny

zwraca uwagę, że podstawowym felerem pro-

jektu jest zapis o tym, że wykaz rodzajów prac

w szczególnych warunkach i prac o szczegól-

nym charakterze, które uprawniałyby do takich świadczeń, a tak-

że warunki uzyskania takich świadczeń, zostaną określone przez

rząd w drodze oddzielnych rozporządzeń.        Czytaj na stronie 7

Na plakacie mistrza
będzie logo „S”

- Pas młodzieżowego mistrza świata to tyl-

ko mały krok na drodze mojej kariery bok-

serskiej. Myślę, że najbliższe dwa lata mu-

szę bardzo ciężko przepracować, postarać

się zniwelować błędy, których jeszcze

dużo popełniam. Jeżeli to się uda, to będę

mógł spróbować walki o zawodowe mistrzostwo świata już takie po-

ważne, a nie młodzieżowe najbardziej prestiżowej organizacji bok-

serskiej WBC. Jeżeli mi się uda stanąć do takiej walki, to już dzisiaj

obiecuję, że dam z siebie wszystko, by wypaść jak najlepiej - zapo-

wiada mistrz świata z "Solidarności".                   Czytaj na stronie 8

Strajk legalny, bo włoski
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ

"Solidarność" apeluje do pracowników han-

dlu, którzy 7 czerwca - Boże Ciało - spędzą w

pracy o podjęcie włoskiego strajku.

Przewodniczący Sekcji, Alfred Bujara podkre-

śla, że w tym dniu większość placówek han-

dlowych będzie czynna i przypomina, że "So-

lidarność" od wielu lat domaga się wprowa-

dzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Bardziej satysfakcjonujące będzie dla mnie, jeśli zostaną

osądzeni faktyczni twórcy stanu wojennego i ci, którzy

sprawców posłali z bronią palną na obydwie kopalnie, żeby

jej użyć.

Stanisław Płatek o wyroku na zomowców, 31 maja 2007 r.

350...
... lat temu na Śląsku rozpoczęto wydobywanie węgla kamiennego.
Najstarsze zapiski wspominają o złożach znajdujących się na Wzgó-

rzu Murckowskim (dzisiejsze Katowice). W archiwum państwowym w
Katowicach zachował się dokument, w którym baron Promnitz naka-
zuje sprawdzić czy kamień, który się pali, czyli węgiel, można by wy-
korzystać do opalania pieca kuźniczego w hucie w Jaroszowicach. W
archiwum znaleziono też bardzo dokładne mapy pól górniczych znajdu-
jących się na Polu Murckowskim.

Rocznicę rozpoczęcia fedrunku na Śląsku przypominają trwające wła-
śnie Śląskie Gody. Pełny program imprez odbywających się w ramach
Śląskich Godów znajduje się na stronie internetowej www.zg.org.pl.

Kraje starej Unii wciąż rzucają kło-
dy pod nogi pracownikom z nowych
państw. Robią to niezgodnie z prawem
i wbrew zaleceniom Komisji Europej-
skiej - alarmuje Bruksela w raporcie,
do którego dotarła "Gazeta". A unijne
firmy krzyczą: Potrzebujemy tych pra-
cowników!

(...) Tylko Wielka Brytania i Irlan-
dia zdecydowały się na pełne otwar-
cie swojego rynku pracy. Skorzystały
z tego setki tysięcy Polaków, którzy
znaleźli pracę w gastronomii, budow-
nictwie, informatyce, usługach tury-
stycznych, służbie zdrowia itp. w tych
dwóch krajach.

Zdecydowana większość innych
krajów starej Unii zdecydowała, że
przez pierwsze lata naszego członko-
stwa w Unii Polacy nie będą mogli
zatrudniać się bez przeszkód. Jedyną
furtką dla nas miało być "delegowa-
nie" - czyli czasowe zatrudnianie w
innym kraju członkowskim UE w celu
świadczenia konkretnej usługi, na
określony czas. Okazuje się jednak, że
także ta furtka jest jedynie iluzorycz-
na. Tak przynajmniej wynika z projek-
tu najnowszego raportu Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie pracowników
delegowanych, do którego dotarła
"Gazeta".

Dokument przygotowany przez
unijnego komisarza ds. pracy Vladi-
mira Szpidlę (...) jest bardzo krytycz-
ny, zwłaszcza dla państw starej Unii,
choć obrywa się też kilku nowym. Za
co? Władze aż dziewięciu państw
(m.in. Szwecji, Niemiec i Austrii)
wymagają, by firma wysyłająca pra-
cowników delegowanych miała swo-
je stałe przedstawicielstwo; Malta i
Luksemburg uzależniają delegowanie
pracowników od autoryzacji i wpisa-
nia ich do specjalnego rejestru; aż 16
państw (m.in. Belgia) żąda od firm, by
zgłaszały władzom oficjalną deklara-
cję o zamiarze wysłania pracowników
delegowanych; w 14 państwach UE
(m.in. w Belgii, Niemczech i Szwecji)
firma delegująca pracowników ma
obowiązek także na miejscu pracy pro-
wadzić ich dokumentację socjalną. o
Na koniec wreszcie, aż 15 państw do-
maga się wiz bądź pozwoleń na pracę
od tych pracowników delegowanych,
którzy nie są obywatelami innego pań-
stwa unijnego, ale w tym państwie le-
galnie przebywają i są w nim zatrud-
nieni (dotyczy to m.in. legalnie prze-
bywających w Polsce Ukraińców).

"W świetle dostępnych informacji
wiele mechanizmów kontrolnych sto-
sowanych przez państwa członkow-
skie wydaje się niezgodnych z art. 49
traktatu Unii Europejskiej [ustanawia-
jącego swobodę świadczenia usług]"
- stwierdza Komisja w raporcie. Dzia-
łania władz krajowych mogą być też
niezgodne z unijną dyrektywą o pra-
cownikach delegowanych (96/71), z
wcześniejszymi orzeczeniami Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości
oraz z oficjalnymi wytycznymi Komi-
sji z kwietnia 2006 r. Mówiąc wprost,
stare państwa członkowskie Unii owe
wytyczne zlekceważyły.

Administracyjne utrudnianie przy-
jazdu pracowników z nowych państw
członkowskich Unii powoduje, że wie-
lu zachodnioeuropejskich przedsię-
biorców ucieka się do forteli, np. ko-
rzysta z kruczków prawnych i szem-
ranych "pośredników". To prowadzi
często do tragedii: "Gazeta" opisywa-
ła niedawno nieludzkie warunki, w
jakich zostali zatrudnieni Polacy w nie-
mieckiej rzeźni oraz przy usuwaniu
azbestu na statku "Rotterdam" (w por-
cie w Hamburgu). Skala problemu jest
duża, bo według Komisji pracowni-
ków delegowanych w całej Unii może
być nawet milion.

(...) Dokument zapowiada, że Ko-
misja Europejska jest gotowa pozywać
do unijnego sądu te państwa, które
nadal stosują administracyjne bariery
przeciwko pracownikom. "Komisja
uważa, że potrzebne są pilne działa-
nia. I dlatego rozważa zagwarantowa-
nie przestrzegania podstawowych
swobód zapisanych w unijnym trak-
tacie w tych państwach, które narzu-
cają administracyjne bariery niezgod-
ne z prawem. Włączając w to proce-
durę naruszenia unijnego prawa" - czy-
tamy w raporcie.

Państwa członkowskie (poza Wiel-
ką Brytania i Irlandią) nie kwapią się
jednak, żeby bariery usuwać. - Pełne
otwarcie belgijskiego rynku pracy na-
stąpi za rok, dwa lata - ocenia Soens.

To ociąganie się trudno zrozumieć,
kiedy spojrzeć na najnowsze statysty-
ki bezrobocia. Jak poinformował w
piątek unijny urząd statystyczny Eu-
rostat, w kwietniu 2007 r. bezrobocie
w całej UE spadło do 7,1 proc. A w
niektórych krajach, takich jak Holan-
dia czy Dania, bezrobocie spadło do
3,3-3,4 proc.

Kraje starej UE nie chcą

pracowników z nowej
(Gazeta Wyborcza, Konrad Niklewicz, 2 czerwca 2007 r.)

BT Gliwice
"Solidarność" gliwickiego CERG-

u rozpoczęła spór zbiorowy z praco-
dawcą. Przedmiotem sporu są pod-
wyżki płac dla wszystkich pracowni-
ków.

- Produkujemy cegłę klinkierową,
przedsiębiorstwo się bogaci, a nasze
płace są bardzo przeciętne. Uważamy,
że zasłużyliśmy na podwyżki - mówi
przewodniczący zakładowej "S"
Krzysztof Żmuda.

***
W dniu 19 maja 2007 r. KZ NSZZ

"S" przy KWK "Budryk" S.A. zorga-
nizowała zawody wędkarskie na

akwenie wodnym w Bąkowie dla
członków związku i ich rodzin. Węd-
karzom sprzyjała słoneczna pogoda.
Puchary wręczył zwycięzcom prze-
wodniczący KZ NSZZ  "Solidarność"
Andrzej Powała.

Pierwsze miejsce zajął Marian
Szczygieł który złowił karpia o wadze
2,36 kg; drugie miejsce Bogusław
Świerczyński a trzecie  Maciej Bąk.

BT Jastrzębie Zdrój
Jastrzębska Rada Miejska podjęła

działania zmierzające do połączenia
ZOZ Rydułtowy i ZOZ Wodzisław.

- W związku z tym zobligowani je-
steśmy do podjęcia działań osłono-
wych i przeprowadzenia  konsultacji
z pracownikami obu placówek - infor-
muje kierownik jastrzębskiego BT
Danuta Jemioło.

***
6 czerwca o godz.17. w Galerii Mia-

sta przy ul. Wrzosowej 14 w Jastrzę-
biu nastąpi otwarcie wystawy "Twa-
rze katowickiej Bezpieki 1945-1989".

BT Zawiercie
Problem sporów zbiorowych zdo-

minował piątkowe walne zabranie za-
wierciańskiej "Solidarności" ochrony
zdrowia. Z jednej strony mówiono o
ubiegłorocznych zakończonych jesie-
nią podpisaniem porozumień sporach
w pięciu zakładach opieki zdrowotnej
(szpitalach i przychodniach), a jedno-
cześnie zapowiedziano rozpoczęcie
nowych. Podobnie jak przed rokiem
będą one dotyczył podwyżek płac. Jed-
nak nie tylko lekarzy, lecz wszystkich
pracowników ochrony zdrowia.

- Lekarze to mniejszość pracowni-
ków we wszystkich placówkach. I to
mniejszość mogąca pochwalić się naj-
lepszymi wśród niskich zarobków ca-
łej służby zdrowia - przypomina Mał-
gorzata Grabowska, przewodniczą-

ca "Solidarności" ochrony zdrowia w
Zawierciu.

Podczas "walnego" zadecydowano
o powiększeniu obszaru działania mię-
dzyzakładowej organizacji "Solidarno-
ści" ochrony zdrowia w Zawierciu o
spółkę Intergos, specjalizującą się w
sprzątaniu. Przedstawicielka jej zało-
gi Helena Gała oraz reprezentująca
przychodnię w Ogrodzieńcu Maria
Milejska weszły w skład komisji mię-
dzyzakładowej. Dwie kolejne osoby -
Jolanta Ciołczyńska (SP ZOZ Ogro-
dzieniec) i Teresa Śpiewak (Intergos)
- zasiliły komisję rewizyjną. W ten
sposób we władzach "Solidarności"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu repre-
zentowane są załogi wszystkich zakła-
dów objętych jej działaniem.

***
Sukcesem zakończyły się negocja-

cje związkowców z ZKM Zawiercie
z prezydentem miasta w sprawie usta-
lenia najniższego wynagrodzenia i
wartości tzw. punktu w 2007 roku oraz
zwiększenia dotacji dla zawierciańskiej
komunikacji miejskiej. Ustalono, że
najniższe wynagrodzenie zasadnicze
wzrośnie z 721 do 764 zł, a wartość
punktu z 4,12 do 4,40 zł, co oznacza
6-procentową podwyżkę wynagro-
dzeń. Nowe stawki wejdą w życie po
przyjęciu ich przez Radę Miejską na
czerwcowej sesji, ale z wyrównaniem
do 1 stycznia.

- Uchwałę w sprawie ustalenia naj-
niższego wynagrodzenia w pozosta-
łych zakładach budżetowych przyjęto
już podczas majowej sesji - mówi Mał-
gorzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarno-
ści" w Zawierciu i jednocześnie miej-
ska radna. - W ZKM nie było jednak
zgody zakładowej "S" na ledwie 2-pro-
centowe podwyżki i przerzucanie ro-
snących kosztów funkcjonowania za-
kładu na pracowników.

W poprzednich latach władze mia-
sta nawet nie starały się rekompenso-
wać komunikacji miejskiej lawinowo
rosnących kosztów paliwa, ale wręcz
same przerzucały na ZKM swoje wy-
datki. Gdy w połowie ubiegłego roku
obciążono VAT dotacje przedmiotowe
zawierciański Urząd Miasta po prostu
odliczył ten podatek od kwoty prze-
kazanej zakładowi komunikacji, choć
VAT powinien być naliczany od dota-
cji netto.

Determinacja zakładowej "Solidar-
ności" w walce o godne płace oraz
wsparcie ze strony związkowych rad-
nych sprawiły, że w tym roku to stro-
na społeczna wyręczyła dyrektora
ZKM w walce o pieniądze. I to sku-
tecznie. Oprócz 6-procentowej pod-
wyżki (a licząc od 1 grudnia 2006 r.
nawet 8-procentowej) setka pracow-
ników ZKM dostała do podziału 60
tys. zł dodatkowej premii z okazji 25-
lecia istnienia zawierciańskiej komu-
nikacji miejskiej.

- To pierwsza tego rodzaju premia
w historii naszego zakładu - mówi z
"Solidarności" ZKM Zawiercie. - Te-
raz musimy tylko przypilnować spra-
wiedliwego podziału tych pieniędzy.

(zaw)

1 czerwca (Rostock). 9 Polaków
zatrzymała niemiecka straż gra-
niczna. Nasi rodacy mieli przy so-
bie pałki, kastety, gazy łzawiące i
maski przeciwgazowe. W trakcie
przesłuchania potwierdzili, że wy-
bierają się do Rostocku. Liczyli,
że wezmą udział rozróbach kilku-
tysięcznej rzeszy antyglobalistów,
protestujących przeciwko szczyto-
wi siedmiu najbogatszych krajów
świata i Rosji. Burdy w Rostocku
zaczęły się już w sobotę. Podczas
starć rannych zostało prawie 1000
osób, w tym 433 policjantów. Do
walki z siłami porządkowymi chu-
ligani używali kamieni, butelek,
płyt chodnikowych i kijów. Za-
trzymano 128 osób, w tym jedną
z Polski.

***
3 czerwca (Moskwa). Prezydent
Rosji ostrzegł, że budowa tarczy
antyrakietowej może grozić nawet
rozpętaniem konfliktu nuklearne-
go. Władimir Putin ponowił kry-
tykę amerykańskich planów w
wywiadzie dla niemieckiego tygo-
dnika "Der Spiegel". Putin po raz
kolejny podważył sens budowy
tarczy. - Tworzy się system obron-
ny przeciwko czemuś, co nie ist-
nieje - powiedział, odnosząc się do
wyjaśnień Amerykanów, którzy
twierdzą, że tarcza ma bronić
przed ewentualnym atakiem rakie-
towym ze strony Iranu. W rozmo-
wie z niemieckim tygodnikiem
rosyjski przywódca nazwał się
"prawdziwym demokratą" i odrzu-
cił zarzuty, że w Rosji ogranicza
się prawo do wolności poglądów
i zgromadzeń. W odpowiedzi sam
skrytykował traktowanie przeciw-
ników politycznych w krajach Za-
chodu. Jako przykład podał tortu-
rowanie więźniów w amerykań-
skiej bazie Guantanamo i stosowa-
nie przez policję w Europie gazu
łzawiącego wobec demonstran-
tów.

***
4 czerwca (Polska). Obchodzimy
rocznicę dwóch kluczowych wy-
darzeń w najnowszej historii Pol-
ski. W 1989 r. odbyły się wybory,
dzięki którym 99 proc. miejsc w
Senacie i 35 proc. w Sejmie zdo-
byli kandydaci "Solidarności". To
był początek końca "komuny". 3
lata później - 4 czerwca 1992 r. -
Antoni Macierewicz ogłosił w
Sejmie listę polityków (wśród nich
prezydenta RP Lecha Wałęsy),
którzy mieli być agentami SB.
Jeszcze tego samego dnia, głosa-
mi ugrupowań solidarnościowych
i postkomunistycznych, rząd Jana
Olszewskiego został odwołany.

***
4 czerwca (Polska). Wciąż nie wi-
dać końca sporu o lektury. Po tym,
jak minister edukacji zapropono-
wał, by Witkacego, Gombrowi-
cza i Kafkę zastąpili np. Jan Do-
braczyński (przewodniczący
działającego w stanie wojennym
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego)  zareagowało wiele
środowisk, m. in. PEN CLUB i
Polska Izba Książki. Interwencję
zapowiedział premier Jarosław
Kaczyński, a minister kultury i
dziedzictwa narodowego Kazi-
mierz Michał Ujazdowski
stwierdził, że nie uda się nauczyć
młodzieży patriotyzmu wyklu-
czając krytykę oraz kontrowersyj-
ne tematy. Propozycje Romana
Giertycha odniosły skutek, któ-
rego on sam się chyba nie spo-
dziewał - w księgarniach wzrosła
sprzedaż niechcianych przez nie-
go tytułów...
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Przejażdżka zabytkowym
tramwajem z lat 50. poprzedzi-
ła uroczystość przekazania
przez Skarb Państwa śląskim
gminom 100 proc. akcji Tram-
wajów Śląskich.

Specjalnie na tę okoliczność do Ka-
towic przyjechał minister skarbu pań-
stwa Wojciech Jasiński. - Od 15 lat
KZK GOP prezentował stanowisko, że
to, co może być w samorządach, nale-
ży samorządom oddać. Tramwaje Ślą-
skie wymagają wielu inwestycji. Ko-
nieczne będą strategiczne decyzje, któ-
rym najlepiej sprostają władze samo-
rządowe. Mam nadzieję, że przekaza-
nie spółki do KZK GOP będzie dobrze
służyło rozwojowi Tramwajów oraz
całego regionu, a także stanowić będzie
o wzroście świadomości samorządowej
- powiedział minister Jasiński.

Przewodniczący KZK GOP Roman
Urbańczyk zapewnił, że przekazanie
akcji ma kluczowe znaczenie dla roz-
woju komunikacji tramwajowej w na-
szej aglomeracji. Pozwoli też na odbu-
dowę jej infrastruktury. Za bardzo po-

trzebną i pożyteczną dla rozwoju Ślą-
ska decyzję Skarbu Państwa uznał też
wojewoda Tomasz Pietrzykowski. -
Znając skuteczność i sprawność zarzą-

dzających śląskimi miastami, głęboko
wierzę w to, że w ciągu najbliższych
lat, jeszcze przed 2012 rokiem, dostrze-
galna będzie poprawa jakości Tramwa-
jów Śląskich - powiedział.

- Nareszcie ta sprawa została uregu-

Tramwaje

nareszcie śląskie
Przedstawiciele Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność”
spotkali się ze śląskimi i za-
głębiowskimi posłami partii
koalicyjnych w gronie których
byli sekretarz stanu w Kan-
celarii Premiera RP ds. spo-
łeczno-gospodarczych Jacek
Kościelniak i wiceminister
zdrowia Bolesław Piecha.
W trakcie spotkania zapoznali
ich z zapisami w przygotowy-
wanym projekcie ustawy o re-
strukturyzacji górnictwa.

Liderzy górniczej "Solidarności",
zgodnie z posiadanymi informacjami,
zasygnalizowali, że mimo uzgodnio-
nych przez Zespół Trójstronny ds.
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników
zapisów w rządowej "Strategii dla gór-
nictwa" dotyczących przekazania z bu-
dżetu państwa pieniędzy niezbędnych
na realizację tego programu, resort fi-
nansów wzbrania się od jednoznacz-
nego określenia swojej roli w kwestii
dokapitalizowania górnictwa.

Wskazali posłom na kluczowe pro-
blemy, które powinna rozwiązywać
ustawa.

- Jednym z nich jest problem zga-
zowywania węgla. Tu pojawia się
możliwość potężnych inwestycji.
Chcemy również, by w ustawie po-
jawiły się zapisy, dotyczące zasad,
na których miałaby być przeprowa-
dzana ewentualna prywatyzacja ko-
palń. Na takie działania zgodę mu-
siałyby wyrazić związki zawodowe
oraz górnicze załogi - mówi prze-
wodniczący SKGWK Dominik
Kolorz.

Minister Kościelniak zapewnił, że
w sprawie projektu ustawy zorgani-
zuje konferencję uzgodnieniową z
udziałem przedstawicieli górniczych
central związkowych biorących
udział w pracach Komisji Trójstron-
nej. Z tym spotkaniem związkowcy
"Solidarności" wiążą duże nadzieje,
bo jak przyznają, opracowywany do-
kument będzie bardzo ważnym aktem
prawnym dla sektora górnictwa wę-
gla kamiennego.

Beata Gajdziszewska

Lobbowali

zapisy ustawy

Minister Jasiński (drugi z lewej) podpisuje decyzję
o przekazaniu akcji Tramwajów Śląskich do KZK GOP

Koledze

Czesławowi Łęczkowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

BRATA

składają
koleżanki i koledzy z Regionalnego Sekretariatu

Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

Przewodniczącemu Regionalnego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

Koledze Czesławowi Łęczkowi
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

BRATA

składa w imieniu członków i pracowników Zarządu Regionu
Przewodniczący Piotr Duda

lowana. Mamy teraz nadzieję na lepsze
finansowanie inwestycji, na zaangażo-
wanie środków europejskich. Ale bo-
imy się też o ewentualną "restruktury-

zację" i związane z nią likwidacje połą-
czeń i zwolnienia. A takie głosy docho-
dzą na przykład z Siemianowic czy
Świętochłowic - komentuje szef "Soli-
darności" w Tramwajach Śląskich Ja-
nusz Sikora.     Beata Gajdziszewska

We wszystkich spółkach PKP
trwa referendum w sprawie
strajku generalnego.

Kolejarze domagają się przywróce-
nia uprawnień emerytalnych zagwa-
rantowanych w ustawie emerytalno-

rentowej obowiązującej do końca 1998
r. - Referendum jest odpowiedzią na
postawę rządu, któremu 12 grudnia
2006 r. podczas ogólnopolskiej mani-

festacji wręczyliśmy petycję z postu-
latami. Od tamtego czasu nie podjęto
z nami nawet rozmów - mówi rzecz-
nik prasowy Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego, Jerzy Oleszak.

By referendum było ważne musi
wziąć w nim udział 50 proc. pracow-

ników, czyli około 76 tys. kolejarzy.
Wyniki referendum będą znane pod
koniec czerwca. Trwają również przy-
gotowania do przeprowadzenia dwu-

Referendum na kolei
godzinnego strajku ostrzegawczego.

Postulaty kolejarzy dotyczą wpro-
wadzenia w ustawie o emeryturach
tzw. opcji zerowej uprawniającej do
emerytury kolejowej w wieku 55 lat
dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
wszystkich kolejarzy zatrudnionych w
PKP przed 1 stycznia 1999r. Takie za-
sady obowiązywały w momencie
przyjmowania tych pracowników do
pracy. Wprowadzenia w ustawie o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji PKP zapisów umożliwiających
wszystkim pracującym na kolei w
warunkach szczególnych i o szczegól-
nym charakterze przejście na wcze-
śniejszą emeryturę po 40 latach pracy
z zaliczeniem przelicznika 14 miesię-
cy za rok pracy. Zdaniem Jerzego Ole-
szaka ten zapis dotyczy ok. 30 proc.
pracowników kolei. Organizacje
związkowe za ważne uznają też stwo-
rzenie możliwości przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę w wieku 50
lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn za-
trudnionych na stanowiskach związa-
nych z bezpieczeństwem ruchu kole-
jowego w przypadku utraty możliwo-
ści wykonywania zawodu ze wzglę-
dów zdrowotnych.                        ak

30 maja w Katowicach swoje
istnienie oficjalnie zaprezen-
towała Energetyka Południe -
jedna z dwóch największych
firm elektroenergetycznych w
Polsce.

Podczas konferencji "Energetyka i
Ciepłownictwo na Śląsku - konsolida-
cja, problemy, perspektywy" zorgani-
zowanej przez Górnośląskie Towarzy-
stwo Gospodarcze i posła Lucjana
Karasiewicza dyskutowano nad przy-
szłością firm z branży produkcji ener-
gii elektrycznej i cieplnej. Zarząd po-
wstałej w maju Energetyki Południe
S.A. tłumaczył konieczność konsoli-
dacji, wskazując na niezbędne dla za-
pewnienia nowych mocy procesy in-
westycyjne i odtworzeniowe. Odpo-
wiedzialny za energetykę wiceminister
Skarbu Państwa Michał Krupiński
zauważył, że wraz ze wzrostem pro-
duktu krajowego brutto o 1% zapotrze-
bowanie na energię elektryczną więk-
sza się o 0,7-0,8%. W tej sytuacji dzia-
łające samodzielnie zakłady energe-
tyczne nie miałyby szans na poczynie-
nie niezbędnych nakładów finanso-
wych. Nowo powstała grupa, o kapi-
talizacji łącznej bliskiej 15 mld zł., skła-
da się z istniejących dotychczas samo-
dzielnie: Południowego Koncernu
Energetycznego oraz krakowskiego
Enionu, wrocławskiej Energii Pro i
Elektrowni Stalowa Wola. Sukcesem
nazwać można "wywalczenie" dla Ka-
towic siedziby nowego giganta ener-
getycznego.

Podczas konferencji poruszono też
problem zapewnienia dostaw ciepła

mieszkańcom aglomeracji śląskiej.
Przedstawiciele PKE zaprezentowali
optymalny, ich zdaniem, model wła-
ścicielski dla rejonowych Przedsię-
biorstw Energetyki Cieplnej. Na przy-
kładzie PEC Tychy przekonywali, że
spółka samorządu gminnego z Kon-
cernem to recepta na stabilność dostaw
ciepła dla mieszkańców przy równo-
czesnym zaangażowaniu władz mia-
sta w kontrolę i rozwój przedsiębior-
stwa. Zapowiedzieli też, że zabiegają
o podobny sposób przekształcenia dla
PEC Katowice, będącego upadłą i bli-
ską likwidacji spółką skarbu państwa.
Posunięcia takie mają uchronić nie-
wielkich producentów energii przed
przejęciem przez inwestorów zagra-
nicznych, tak jak udało się to ostatnio
w przypadku Elektrociepłowni Tychy.

Wstępne plany zakładają sprzedaż
poprzez giełdę mniejszościowego pa-
kietu akcji Energetyki Południe już w
2008 roku. Pozwoli to na zachowanie
przez Skarb Państwa kontroli nad bran-
żą, przy jednoczesnym pozyskaniu
środków na inwestycje.     oprac. red.

Nowy gigant

w Szopienicach

Kolejarze domagają się przywrócenia uprawnień
emerytalnych zagwarantowanych w ustawie

obowiązującej do końca 1998 roku
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W trzecim procesie przeciw-
ko członkom plutonu specjal-
nego ZOMO, którzy w grudniu
1981 r. strzelali do górników
strajkujących w kopalniach
„Wujek” i „Manifest Lipcowy”
zapadły wyroki skazujące.

Sąd Okręgowy w Katowicach
wymierzył zomowcom surowe
kary i uznał ich za
zbrodniarzy komuni-
stycznych. Wyrok zo-
stał odczytany przy
pustej ławie oskarżo-
nych. Żaden z zo-
mowców, nie usłyszał
słowa "winny" i nie
spojrzał w oczy rodzi-
nom zabitych górni-
ków.

Romuald Cieślak,
dowódca plutonu spe-
cjalnego ZOMO, któ-
ry odpowiadał za
sprawstwo kierowni-
cze zabójstwa, został
skazany na łączną karę
11 lat pozbawienia
wolności. To on dał
sygnał do ataku i strze-
lił jako pierwszy. Kie-
rując akcją w każdej
chwili mógł podjąć
decyzję o wycofaniu
plutonu specjalnego. Sąd wydał
nakaz aresztowania Cieślaka do mo-
mentu uprawomocnienia wyroku.
Pozostali oskarżeni otrzymali kary
od 3 do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Marian Okrutny były wiceko-
mendant wojewódzki MO w Kato-
wicach został uniewinniony, a w
stosunku do Teopolda Wojtysiaka,
który brał tylko udział w akcji w
"Manifeście Lipcowym" postępo-
wanie umorzono.

Czytając uzasadnienie wyroku
przewodnicząca składu sędziow-
skiego sędzia Monika Śliwińska
podkreśliła, że był to jeden z naj-
trudniejszych procesów karnych i
najboleśniejszych w historii Polski
stanu wojennego. Mimo upływu lat
i zmowy milczenia oskarżonych,
sąd - minuta po minucie - odtwo-
rzył przebieg tych tragicznych
wydarzeń i podkreślił, że interwen-
cje w śląskich kopalniach przepro-
wadzone zostały z zamiarem zdła-
wienia strajków. Po raz pierwszy
uznał też, że wprowadzenie stanu
wojennego było nielegalne i nie-
zgodne z prawem, a członkowie

plutonu specjalnego nie mieli pra-
wa strzelać do górników. Oddane
przez nich strzały nie miały żad-
nego uzasadnienia.

- Należy z przykrością stwier-
dzić, że pomimo żmudnej pracy
sądu wyrok nie czyni zadość spo-
łecznemu poczuciu sprawiedliwo-
ści, albowiem prawdopodobnie ni-
gdy do końca nie zostaną wyjaśnio-

ne wszystkie mechanizmy i decy-
zje, jakie legły u podstaw użycia
broni palnej - podkreśliła sędzina
- Do chwili obecnej
nie doszło także do
rozliczenia, przynaj-
mniej w kontekście
politycznym, osób
odpowiedzialnych za
wprowadzenie stanu
wojennego i podjęcie
decyzji o pacyfikacji
kopalń.

W uzasadnieniu wy-
roku wielokrotnie po-
ruszony został wątek
zacierania śladów, za-
niedbań milicji i by-
łych prokuratorów
wojskowych, którzy
wkrótce po pacyfikacji
rozpoczęli śledztwo i
"robili wszystko, by
prawda nigdy nie wy-
szła na jaw". Po za-
kończeniu pacyfikacji
KWK "Wujek", ale
jeszcze przed przyby-
ciem prokuratorów

Sprawiedliwość
Czekaliśmy na ten dzień

Piotr Duda, przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej
„Solidarności”:

- Nie można mówić o satysfakcji,
bardziej o uldze. Odczuwamy ją chy-
ba wszyscy - i rodziny poległych pod
"Wujkiem", i ich ranni koledzy, i

członkowie "Solidarności".Po 14, a
raczej po 26 latach, doczekaliśmy się
wreszcie sprawiedliwości. Zawsze tę
wiarę mieliśmy, ale przez poprzedni
wyrok została ona podkopana. Przed
dzisiejszym dniem oczekiwaliśmy
przede wszystkim wskazania win-
nych - zadośćuczynienia moralnego.
Nie spodziewaliśmy się tak wyso-
kich kar, ale skoro sąd skazał nawet
na 11 lat, to winna jest bezsporna.
Dobrze, że czyny zomowców zosta-
ły skazane za zbrodnię komunistycz-
ną, dzięki temu nie zostały i nie będą
przedawnione. Prawdopodobnie bę-
dzie dalszy ciąg tej sprawy, ci ludzie
nie mają skrupułów. Absolutnie nie
spodziewam się, aby złamali tę swoją
grupową solidarność i zaczęli mó-
wić.

Janina Stawisińska, matka
jednego z górników
poległych pod „Wujkiem”:

- To sprawiedliwy wyrok, ade-
kwatny do tego, co oni zrobili.
Wszystko już zostało powiedziane -
wszystko tak, jak było, więc apela-
cja jest niepotrzebna. Przecież to nie
górnicy napadli na Komendę Woje-
wódzką w Katowicach, tylko mili-
cjanci na górników. Dziś nie przy-
szli na proces, bo pewnie było im
wstyd. Przez wszystkie te lata z ich
ust nie padło słowo przeprosin, ża-
den ludzki gest. A teraz mogliby
przyznać, czyj rozkaz wykonywali.
Jeśli będzie apelacja to nie będę już
przyjeżdżać na procesy, ale do Ka-
towic - na pewno! Za to co dziś się
stało dziękuję wszystkim - sędziom,
dziennikarzom, ale też Matce Bo-
skiej Piekarskiej.

Katarzyna Kopczak - córka
zabitego górnika:

- Gdy tata zginął miałam zaledwie
dwa lata, więc nie pamiętam go. Dzi-
siaj czuję ulgę i znów uwierzyłam w
sprawiedliwość. Już nie liczyłam, ani
na wyrok skazujący, ani na skruchę
oskarżonych.

Romuald Cieślak - 11 lat pozbawienia wolności.
Grzegorz Berdyn, Maciej Szulc, Grzegorz Włodarczyk, Antoni
Nycz, Henryk Huber, Zbigniew Wróbel, Józef Rak, Marek Maj-
dak, Edward Ratajczyk, Bonifacy Warecki, Grzegorz Furtak,
Krzysztof Jasiński - 5 lat pozbawienia wolności, ze względu na amne-
stię kara zostanie złagodzona o połowę.
Andrzej Bilewicz, Ryszard Gaik - 3 lata więzienia.

Lech Wałęsa (www.onet.pl):
- W tej sprawie zawsze mówiłem,

że trzeba wyjaśnić odpowiedzialność
miecza, ręki i głowy. To jest w dal-
szym ciągu tylko rozliczanie miecza.
A gdzie jest zarządzanie, gdzie są ci,
którzy im to zlecili? I gdzie jest ta gło-
wa, która tym wszystkim kręciła?
Może teraz obciążeni wyrokami po-
wiedzą coś więcej. To powinno coś
dać. Może przestali się już bać i za-
czną coś mówić. I z tego punktu wi-
dzenia to jest w porządku. Taki wy-
rok powinien skłonić ich do ujawnie-
nia prawdy: kto za tym stał, jak wy-
glądały przygotowania.

Stanisław Płatek, w 1981 r.
przywódca strajkujących
górników:

- Podejrzewam, że nie będzie to
ostatni proces, strona przeciwna na
pewno będzie wnosiła apelację i do-
piero sąd apelacyjny rozstrzygnie, czy
ten wyrok zostanie utrzymany w
mocy, czy sprawa zostanie skierowa-
na do ponownego rozpatrzenia. My-
ślę, że będzie czwarty proces. Droga
do sprawiedliwości jest, niestety, po-
krętna i długa. Czekałem na skazanie
zomowców, a zwłaszcza ich dowód-
cy Romualda Cieślaka już prawie 26
lat, ale wyrok nie jest dla mnie satys-
fakcją. Wyrażać należy współczucie,
że ta sprawiedliwość dotknęła tylko
w znikomej części winnych tych wy-
darzeń. Bardziej satysfakcjonujące
będzie dla mnie, jeśli zostaną osądzeni
faktyczni twórcy stanu wojennego i
ci, którzy sprawców posłali z bronią
palną na obydwie kopalnie, żeby jej
użyć.

Kazimierz Kutz, reżyser
(www.onet.pl):

- Ten wyrok to wielkie zadośćuczy-
nienie ludziom, którzy w grudniu
1981 roku zginęli i tym wszystkim,
których ta śmierć dotknęła. Spełniła
się sprawiedliwość. Cały czas trapi
mnie tylko pytanie, czy ukarani zo-
stali wszyscy, którzy ukarani być po-
winni. W tej sprawie wyroki dotyczą
tylko osób, które 16 grudnia 1981
roku były na "Wujku", a nie ich mo-
codawców. Ale dobre i to.

Jacek Jaworski - współtwórca
„raportu taterników”:

Najważniejsze jest to, że zapadł
wyrok skazujący i winni zostali wska-
zani. Dla nas (taterników) od samego
początku było jasne, że to członko-
wie plutonu specjalnego odpowiada-
ją za śmierć górników. Oprócz nich
broń z ostrą amunicją mieli tylko do-
wódcy wojskowi, ale oni jej nie uży-
li. RAKi i broń o kalibrze 9 mm po-
siadał tylko pluton specjalny. Opo-
wiadając o pacyfikacji "Wujka" zo-
mowcy mówili: "a ludzik fik i zni-
kał" i "w łeb i na komorę". To było
wstrząsające. Przez te wszystkie lata
najbardziej bolało mnie to, że moje
zeznania są odrzucane. Dopiero, gdy
Instytut Pamięci Narodowej nadał mi
status pokrzywdzonego, stałem się
bardziej wiarygodny dla środowiska.

wojskowych, komendant MO Jerzy
Gruba nakazał przestrzelenie bro-

ni, z której strzelali zomowcy. Pro-
kuratorzy wojskowi natomiast m.in.
nie zabezpieczyli miejsca zdarzenia
i rozrzuconych łusek.

Po odczytaniu wyroku na sali
sądowej rozległy się oklaski, rodzi-
ny zabitych i rannych górników
oraz członkowie "Solidarności"
odśpiewali hymn państwowy. Ja-
nina Stawisińska, matka zamor-
dowanego Janka, nie kryła wzru-
szenia i podkreśliła, że sprawiedli-
wości stało się zadość i warto było
czekać na ten dzień. Przez cały czas
przed budynkiem sądu, gdzie trwa-
ła pikieta KPN, związkowcy "S"
czekali na ogłoszenie wyroku.

Obrońcy oskarżonych już zapo-
wiedzieli apelację. - Lepiej unie-
winnić winnego niż skazać niewin-
nego - powiedział mec. Jerzy Fe-
liks. Obrońca podkreślał, że nie
spodziewał się tak wysokich kar.

Agnieszka Konieczny

Członkowie Społecznego Komitetu
Pamięci Górników nie kryli ulgi po

ogłoszeniu wyroku

Żaden z zomowców nie pojawił się
na odczytaniu wyroku

Na ostatniej rozprawie w katowickim sądzie pojawili się też
związkowcy z „S”



W REGIONIE 5Nr 22 (607) • 5 czerwca 2007 r.

po 26 latach

- Czy spodziewał się Pan, że za-

padnie wyrok skazujący?

Czekałem na wyrok, który wskaże
i ukara winnych tragedii w kopal-

ni "Wujek". Mimo 14 lat, które
upłynęły od rozpoczęcia pierwsze-
go procesu i trudności, jakie poja-
wiły przez te wszystkie lata, pol-
ski wymiar sprawiedliwości stanął
na wysokości zadania i wreszcie
wskazał winnych. Pojawia się jed-
nak niedosyt, że na ławie oskarżo-

nych nie zasiedli wszyscy, którzy
powinni. Zabrakło tych, którzy
przysłali pluton specjalny na kopal-
nię "Wujek" i tych, którzy ustana-

wiając stan wojenny wprowadzili
taki chaos. Ten wyrok był bardzo
potrzebny. Teraz widzimy, że jest
możliwość i szansa, by osądzić w
Polsce wszystkie zbrodnie komu-
nistyczne.
- Jak ocenia Pan jego uzasad-

nienie?

Z Krzysztofem Pluszczykiem, przewodniczącym Społecznego
Komitetu Pamięci Górników Kopalni „Wujek” Poległych 16 grudnia
1981 r. rozmawia Agnieszka Konieczny.

To nie górnicy

są winni

13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzelski - wbrew obo-
wiązującemu prawu - wprowadził w Polsce stan wojenny, co
spotkało się ze sprzeciwem znacznej części społeczeństwa.
W wielu zakładach pracy na znak protestu proklamowano straj-
ki. Władze PRL podjęły decyzję o ich odblokowywaniu za po-
mocą milicji i wojska. Akcje miały dramatyczny przebieg. Po
raz pierwszy broni palnej użyto 15 grudnia podczas pacyfikacji
kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju, gdzie postrze-
lono 4 górników. Następnego dnia pluton specjalny skierowa-
ny został do katowickiej kopalni "Wujek". Na skutek strzałów
oddanych przez funkcjonariuszy zginęło 9 górników, a kilku-
dziesięciu zostało rannych.

Przez całą rozprawę przed sądem pikietowali członkowie
Śląsko-Dąbrowskiej „S”

8 października 1991 r. Prokuratura
Wojewódzka w Katowicach wszczę-
ła postępowanie w sprawie pacyfika-
cji kopalń "Manifest Lipcowy" i "Wu-
jek". W grudniu 1992 r. do Sądu Wo-
jewódzkiego w Katowicach wpłynął
akt oskarżenia przeciwko 24 osobom.

Pierwszy proces rozpoczął się w
1993 r. przed ówczesnym Sądem
Wojewódzkim w Katowicach i trwał
cztery lata i osiem miesięcy. W jego
trakcie odbyło się ponad 150 rozpraw,
przesłuchano 280 świadków, a akta
sprawy liczą 37 tomów.

Obserwatorzy tego procesu wielo-
krotnie podkreślali, że miał skanda-
liczny przebieg. Wyrok uniewinnia-
jący 10 milicjantów nie był więc za-
skoczeniem dla bliskich i przyjaciół
zabitych górników. Tym bardziej, że
wobec części oskarżonych postępo-
wanie zostało umorzone.

W grudniu 1998 r. Sąd Apelacyjny
w Katowicach zdecydował o skiero-
waniu sprawy do ponownego rozpa-
trzenia, zarzucając sądowi I instancji
wiele uchybień formalnych.

Drugi proces rozpoczął się 20 paź-
dziernika 1999 r. i trwał ponad dwa

lata. Podobnie jak po-
przedni, zakończył się
uniewinnieniem części
milicjantów i umorze-
niem sprawy wobec po-
zostałych.

Sprawa trafiła do Sądu
Apelacyjnego, który w
lutym 2003 roku, wydał
wyrok nakazujący wzno-
wienie rozpraw. Powo-
dem decyzji Temidy były
uchybienia i błędy proce-
duralne oraz niewłaściwa
ocena dowodów. Kluczo-
we okazały się zeznania
taterników obciążające
zomowców i raport doty-
czący użycia broni palnej
podczas pacyfikacji. Po
raz pierwszy Sąd zwrócił
uwagę, że "górnicy, któ-
rzy zdecydowali się sta-
wić opór milicji, walczy-
li o dobro całego społe-
czeństwa i chcieli, aby
proces demokratyzacji w

Polsce nie upadł. Zdaniem Sądu, straj-
kujący działali w dobrej wierze, a mi-
licjanci, którzy użyli broni przekroczy-
li swoje uprawnienia".

Trzeci proces rozpoczął się we
wrześniu 2004 r.  Tym razem na ła-
wie oskarżonych zasiadło 17 osób.
Podczas rozpraw zeznawało wielu
świadków m.in. taternik Jacek Jawor-
ski, który szkolił zomowców w trak-
cie obozów wspinaczkowych organi-
zowanych w Tatrach oraz autorzy sta-
nu wojennego Wojciech Jaruzelski
i Czesław Kiszczak.

Przewodnicząca składu orzekającego
sędzia Monika Śliwińska przez ponad
2 godziny odczytywała uzasadnienie

wyroku

Satysfakcjonujące. Sąd wykonał
ogromne zadanie. Na podstawie
relacji kilkuset świadków, bardzo
dokładnie odtworzył przebieg pa-
cyfikacji. Uczciwie i sprawiedliwie
ocenił wszystko, co się wydarzy-
ło. Pokazał, że to nie górnicy cze-
kali na zomowców, aby ich bić.
Zwrócił uwagę, że strzelano w ple-
cy lub wówczas, gdy górnicy pró-
bowali ratować rannych kolegów.
- Jednak wyrok nie jest prawo-

mocny...

Obrońcy oskarżonych na pewno
wniosą apelację. Niewykluczone,
że nasi pełnomocnicy też podejmą
taką decyzję.
- Dziękuję za rozmowę.

Moment odczytywania wyroku

W imieniu Społecznego Komi-
tetu Pamięci Górników Kopalni
"Wujek" Poległych 16 grudnia
1981 r. i Rodzin Zamordowanych
Górników dziękuję wszystkim, któ-
rzy przez te wszystkie lata nam  po-
magali. Dziękuję Zarządowi Regio-
nu za pomoc finansową i meryto-
ryczną podczas procesu oraz
wszystkim, którzy przychodzili na
rozprawy, również na tę ostatnią.

Przewodniczący Społecznego

Komitetu Pamięci Górników

Kopalni "Wujek" Poległych 16

grudnia 1981 r.

Krzysztof Pluszczyk

- Wszyscy górnicy, którzy ponieśli
śmierć, doznali obrażeń w obrębie gło-
wy, szyi, klatki piersiowej i brzucha, a

Strzelali, by zabić
przebieg kanałów ran zasadniczo wy-
klucza, by rany te powstały na skutek
rykoszetu. Protokoły oględzin i sekcji

zwłok dokładnie odnotowujące rany
wlotowe, przebieg kanału rany po-
strzałowej, a wreszcie rany wylotowe,
wyraźnie wskazują, że biegną one nie-
mal w każdym przypadku poziomo, a
zatem, że strzelano dokładnie mierząc
do celu. Podobnie pozostali górnicy,
którzy doznali ran postrzałowych w
dniu 16 grudnia 1981, rany te mieli
usytuowane w górnej części ciała i w
wielu przypadkach kanały tych ran
miały poziomy przebieg. Należy pa-
miętać, że pluton specjalny to jednost-
ka sił porządkowych biegle wyszko-
lona w posługiwaniu się bronią palną,
która niewątpliwie posiadała umiejęt-
ność mierzenia strzału także w trud-
nych warunkach bojowych. Zapisy
programu szkolenia plutonu specjal-
nego wskazują, że funkcjonariusze
tego pododdziału wielokrotnie brali
udział w ćwiczeniach z użycia różnych
rodzajów broni, którą mieli na swoim
wyposażeniu.

 Fragment uzasadnienia wyroku

skazującego.
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Meteorolodzy zapowiadają,
że 2007 rok będzie rekordo-
wo gorący. Średnia tempera-
tura na Ziemi ma podnieść się
o ponad pół stopnia w skali
Celsjusza. Ciepłownicy już
teraz zastanawiają się, jaki to
będzie miało wpływ na ich
działalność. Dylemat ten do-
tyczy także Południowego
Koncernu Energetycznego i
firm z jego grupy kapitałowej.

W PKE od wielu lat trwają pra-
ce nad wdrażaniem czystych tech-
nologii pozyskiwania ciepła. Jesz-
cze przed wstąpieniem Polski do
Unii Europejskiej zarząd firmy
podjął decyzję o przystąpieniu do
poważnych inwestycji, by produk-
cja ciepła stała się bardziej przyja-
zna dla środowiska.

W przyszłości ten priorytet zo-
stanie zachowany. PKE nadal bę-
dzie dążyć do zwiększenia udziału
produkcji wykorzystującej techno-
logie czyste ekologicznie - szcze-
gólnie związanych ze skojarzonym
wytwarzaniem energii oraz opar-
tej na odnawialnych surowcach
energetycznych.

Do zrobienia pozostało jeszcze
wiele. Na rynku ciepła obsługiwa-
nym przez źródła PKE funkcjonu-
ją jeszcze ciepłownie, które ze
względu na przestarzały stan tech-
niczny i negatywne oddziaływanie
na środowisko powinny wycofać
się z produkcji.

Utrzymać moce
W elektrowniach "Halemba" i

"Blachownia" jest obecnie realizo-
wany program odtwarzania mocy
produkcyjnych. Dzięki niemu
możliwe będzie utrzymanie dosta-
wy ciepła dla obecnych i przy-
szłych odbiorców. Korzystne ceny
ciepła powodują zainteresowanie
zakupem przez odbiorców końco-
wych ciepła z PKE, lecz barierę
stanowią istniejące sieci przesyło-
we przedsiębiorstw ciepłowni-
czych. Trzeba je będzie w najbliż-
szym czasie zmodernizować. Ko-
nieczna będzie budowa odcinków
spinających sieci promieniste, tak
aby stworzyć układ pierścieniowy.
Gdy inwestycję tę uda się zreali-
zować, końcowy odbiorca ciepła
znajdujący się w zasięgu zmoder-
nizowanej sieci będzie mógł zawie-
rać umowy z konkurencyjnym ce-
nowo wytwórcą ciepła, bądź nawet
zrezygnować z gazu w celu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej
i ogrzewania.

Południowy Koncern Energe-
tyczny pod koniec ubiegłego roku
przygotował dwa memoranda w
sprawie odbudowy i rozwoju
mocy "Halemby" i "Blachowni".
Firma dąży do tego, aby do 2012
roku w Rudzie Śląskiej i w Kę-
dzierzynie-Koźlu powstały nowe
jednostki wytwórcze. Instytucje

finansowe potwierdziły już zain-
teresowanie projektem. Do PKE
zgłosiły się też zakłady branżowe,
gotowe uczestniczyć w planowa-
nym przedsięwzięciu. Są wśród
nich przedsiębiorstwa, które ra-
zem z PKE będą uczestniczyć w
modernizacji elektrowni oraz za-
kłady zainteresowane odbiorem
energii elektrycznej z nowych jed-
nostek. W zamian zaoferowały
środki finansowe, które można
będzie spożytkować na planowa-
ne inwestycje. Koncern wybrał już
zakłady, z którymi będzie prowa-
dził dalsze negocjacje. Ostatecz-
ne decyzje w sprawie współudzia-
łu zewnętrznych firm w budowie
nowych jednostek zapadną jesz-
cze w bieżącym roku.

W elektrowni "Halemba" ma
powstać źródło wytwarzania ener-
gii o dużej mocy, pracujące na ba-
zie węgla kamiennego. Rozważa
się też budowę spalarni odpadów
komunalnych, która mogłaby prze-
rabiać ok. 200-300 tys. t. odpadów
w ciągu roku. W przyszłości spa-
larnia byłaby źródłem ciepła, z któ-
rego korzystaliby odbiorcy.

Zgodnie z planami, źródło cie-
pła o dużej mocy miałoby powstać
także w elektrowni "Blachownia".
Otwarta dotąd pozostaje sprawa,
czy paliwem podstawowym byłby
w tym przypadku węgiel kamien-
ny, gaz koksowniczy, czy też wy-
korzystano by technologię współ-
spalania obu tych paliw. Rozważa
się też możliwość wybudowaniu w
Kędzierzynie - Koźlu podobnej
spalarni odpadów, jak w Rudzie
Śląskiej.

Już w przyszłym roku ma też
nastąpić próbny rozruch nowego
bloku w elektrowni "Łagisza". Do
ostatecznej eksploatacji ma on zo-
stać oddany do końca marca przy-
szłego roku.

Budowa bloku o mocy 460 MW
ruszyła tam już na początku ubie-
głego roku. Z okazji 1 rocznicy
wbudowania kamienia węgielnego
odbyła się tam konferencja, pod-
czas której zarząd PKE przedsta-
wił plany inwestycyjne koncernu.
Planuje się, że do 2020 roku firma
wybuduje kilka bloków o mocy
2260 MW. Zastąpią one najstarsze,
zanieczyszczające środowisko jed-
nostki. Nowe inwestycje nie przy-
czynią się do zwiększenia poten-
cjału produkcyjnego Koncernu,
lecz zdecydowanie poprawią jego
jakość. PKE zachowa 14-procen-
towy udział w krajowym rynku
energii. Obecnie utrzymuje się on
na poziomie ok. 5000 MW. Szacu-
je się, że nakłady na inwestycje
wyniosą prawie 11 mld zł.

Celem PKE jest integracja źró-
deł ciepła z jego dystrybutorami,
pozwalająca z jednej strony zwięk-
szyć sprzedaż ciepła poprzez zastą-
pienie nieefektywnych źródeł sko-
jarzonym wytwarzanym, a z dru-

giej racjonalizować koszty wytwa-
rzania i przesyłu ciepła.

Pełna gotowość
Ilość i warunki sprzedaży ciepła

określają umowy zawarte z odbior-
cami. Obecnie obowiązujące prze-
pisy określają sezon grzewczy jako
okres, w którym warunki atmosfe-
ryczne powodują konieczność cią-
głego dostarczania ciepła w celu
ogrzewania obiektów, czyli może
on wystąpić w każdej porze roku.
Rozpoczęcie i przerwanie dostar-
czania ciepła do sieci ciepłowni-
czej reguluje odbiorca. W naszej
strefie klimatycznej sezon grzew-
czy w zasadzie trwa w okresie je-
sienno-zimowym i częściowo wio-
sną.

Sezon grzewczy 2006/2007, ze
względu na ciepłą zimę nie był dla
ciepłowników korzystny. Nadcho-
dzący - jak wspomnieliśmy na
wstępie - nie zapowiada się lepiej.

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

Taki stan rzeczy musi wpływać
negatywnie na wyniki finansowe
ze sprzedaży ciepła. Jednak PKE
nie może się skarżyć. Wprowadze-
nie we wrześniu 2006 roku nowej
taryfy, uwzględniającej zwrot z
zainwestowanego kapitału, pomo-
gło osiągnąć dodatni wskaźnik ren-
towności na sprzedaży ciepła.

Czas remontów i inwestycji
Sezon grzewczy skończył się w

maju. Obecnie w elektrowniach i
elektrociepłowniach przygotowu-
je się urządzenia do planowych re-
montów i przeglądów. W Elek-
trowni Jaworzno III budowa trze-
ciego ciągu odsiarczania jest obec-
nie najważniejszym zadaniem in-
westycyjnym. Dzięki doskonałej
współpracy z Urzędem Miasta w
Jaworznie udało się je otrzymać
miesiąc wcześniej niż zakładał har-
monogram. Na placu budowy,
wkrótce pojawią się absorber oraz

Cieszy fakt, że w ostatnich
latach powstało w Polsce
wiele ośrodków ekologicz-
nych, w których nie tylko
dzieci i młodzież, lecz rów-
nież dorośli w różnym wieku
mogą wzbogacać wiedzę na
temat bogactwa naszej rodzi-
mej przyrody i ochrony przy-
rody.

Nie wszystkie jednak mogą po-
szczycić się tak bogatą bazą dydak-
tyczną jak niedawno utworzony
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
"Pszczyńskie Żubry" przy Nadle-
śnictwie Kobiór.

Tutaj, na terenie jedenastohekta-
rowej zagrody, żyje kilka żubrów.
Zwierzęta dostojnie spacerują i po-
zwalają fotografować się turystom.
Opiekunom nie przysparzają spe-
cjalnego kłopotu, wymagają jedy-
nie sporej ilości jedzenia. Dorosły
zwierz pochłania codziennie od 30
do 60 kilogramów pokarmu: traw,
roślin zielonych lub pędów drzew.
Nie może to dziwić, bo okazały sa-
miec może ważyć ponad tonę.

Ośrodek "Pszczyńskie Żubry"
powstał pod koniec 2006 roku.
Opiekuje się przede wszystkim
zagrożonymi gatunkami zwierząt
oraz pobliskim bagnem i lasem.
Jego pracownicy organizują pre-
lekcje o tematyce ekologicznej dla
turystów indywidualnych oraz
grup zorganizowanych. Na życze-
nie gości wykłady  prowadzone są

także w języku niemieckim i an-
gielskim. Leśnicy chętnie opowia-
dają o swojej pracy, o tym, w jaki
sposób dbają o bezpieczeństwo

zwierząt, jak  pielęgnują las i chro-
nią go przed klęskami ekologicz-
nymi. Na terenie ośrodka można
również obejrzeć fotografie, filmy
i prezentacje dotyczące żubrów i
środowiska naturalnego.

Niezapomnianych wrażeń do-
starcza wycieczka po najbliższych

Ekologiczne ciepło
budynek technologiczny wraz z
rozdzielnią elektryczną. Teren zo-
stał wygrodzony, a chłodnie zabez-
pieczone. Równolegle trwają pra-
ce związane z zabudową klap czo-
pucha komina pomiędzy blokiem
1 i 2. Obecnie wykonywane są fun-
damenty pod podpory klapy.
Wcześniej wyburzono część bu-
dynku warsztatów, aby zrobić
miejsce dla tych fundamentów.
Wykonano już fundament pod
przyszłą nawijarkę dla kanałów
spalin oczyszczonych. Wkrótce
rozpocznie się ich produkcja.

Tymczasem PKE nadal jednak
prowadzi sprzedaż ciepła. Przez
cały rok jest ono potrzebne do
przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej oraz do przemysłowych pro-
cesów technologicznych. Z tego
powodu nawet latem firma zacho-
wa pełną gotowość do zaspokaja-
nia potrzeb cieplnych klientów.

E.B

okolicach ośrodka. Wędrując dwu-
kilometrową ścieżką dydaktyczną,
poprowadzoną dookoła zagrody
żubrów, można zdobywać wiele in-

formacji na temat miej-
scowej fauny i flory.

Otaczający ośrodek
kompleks lasów pszczyń-
skich zajmuje ogromny
obszar - 744 hektarów i
jest zamieszkiwany przez
liczne gatunki zwierząt.
Czasem można zobaczyć,
jak pracownicy rezerwa-
tu "Żubrowisko" w 1esie
pszczyńskim dokarmiają
żubry. Jest to konieczne,
jeżeli zwierzęta nie mają
poszukiwać pożywienia
poza rezerwatem. Taka
wyprawa mogłaby być
dla nich tragiczna, gdyż
w pobliżu lasów przebie-
gają liczne trakty komu-
nikacyjne. A każda nie-
potrzebna śmierć żubra
jest dla przyrody niepo-
wetowaną stratą. W naj-
nowszej publikacji Czer-
wonej Listy Zwierząt
IUCN żubry nadal okre-

śla się jako gatunek zagrożony
wymarciem. Chociaż stada tych
zwierząt stale się powiększają, żu-
bry nadal wymagają ludzkiej tro-
ski i opieki.

Kolumnę oprac.

Elżbieta Budzyńska

Tu żubr podchodzi

najbliżej...
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Ośrodek „Pszczyńskie Żubry”
powstał pod koniec 2006 roku
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Co z emeryturami pomostowy-
mi? Kiedy będą znane zawody
uprawniające do wcześniejsze-
go świadczenia? Czy starczy
na nie pieniędzy? To tylko nie-
które z pytań, które spędzają
sen z powiek przyszłym eme-
rytom.

Kilka tygodni temu rząd przedsta-
wił partnerom społecznym projekt
ustawy o emeryturach pomostowych.
Niestety, ma on szereg wad. W opra-
cowanej dla potrzeb Komisji Krajo-
wej NSZZ "Solidarność" analizie
Henryk Nakonieczny zwraca uwa-
gę, że podstawowym felerem projektu
jest zapis o tym, że wykaz rodzajów
prac w szczególnych warunkach i
prac o szczególnym charakterze, któ-
re uprawniałyby do takich świadczeń,
a także warunki uzyskania takich
świadczeń, zostaną określone przez
rząd w drodze oddzielnych rozporzą-
dzeń. A to po pierwsze nie daje od-
powiedzi na postawione na początku
tekstu pytania, a po drugie daje rzą-
dowi (każdemu, również tym następ-
nym) narzędzie do nacisku czy wręcz
szantażu na poszczególne grupy za-
wodowe.

Ustawowe wyłudzenie?
- Są też i inne niedoskonałości tej

ustawy - mówi Nakonieczny. - Pro-
jekt ustawy zobowiązuje do opłaca-
nia składek za osoby, którym ustawa
nie nadaje uprawnień do emerytury

pomostowej. W projekcie przepisy
określające obowiązek opłacania

składek nie stawiają warunku wyko-
nywania pracy w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charak-
terze przed dniem 1.01.1999 r., nato-
miast warunek taki zawierają przepi-
sy regulujące uprawnienia do emery-
tury. Z tego można wnioskować, że
składki na FEP będą opłacane za oso-
bę, która nie uzyska emerytury po-
mostowej, gdyż nie pracowała w ta-
kich warunkach przed 1999 rokiem
Ma to znamiona ustawowego wyłu-
dzania i wydaje się być kpiną z pań-
stwa prawa.

Nie wiadomo też, czy emerytura
pomostowa będzie przysługiwała,
przy spełnieniu określonych warun-
ków, wyłącznie pracownikom, czy też
dotyczyć będzie również osób wyko-

nujących określone prace w ramach
innych form ubezpieczenia, a także
czy okresami pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze są wyłącznie okresy wyni-
kające z polskiego ubezpieczenia spo-
łecznego. W projekcie nie zdefinio-
wano pojęcia "praca wykonywana
stale". Jak mówi Henryk Nakoniecz-
ny, niezrozumiały wydaje się być spo-
sób wyliczenia wysokości emerytu-
ry pomostowej. - Brakuje odrębnych
tablic średniego trwania życia dla
osób wykonujących pracę w szcze-
gólnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze. Nie do zaakcepto-
wania jest też ograniczenie najniższej
emerytury pomostowej do wysoko-
ści 90% najniższej emerytury. Rząd
planuje chyba stworzenie przymusu
ekonomicznego do dalszej pracy dla
osób nabywających prawa do eme-
rytury pomostowej, bez względu na
konsekwencje zdrowotne dla tych
osób - uważa Nakonieczny.

Dziwne definicje
W projekcie są też różne dziwne

"niby - definicje" pracy wykonywa-
nej w warunkach szczególnych lub
pracy o szczególnym charakterze. -
Ciekawe, co należy rozumieć pod
stwierdzeniem "przez ekstremalne
warunki środowiska pracy należy ro-
zumieć nagromadzenie takich czyn-
ników ryzyka, które występując łącz-
nie, z dużym prawdopodobieństwem
mogą spowodować trwałe uszkodze-

Pomostowe emerytury nie mogą być uznaniowe

- Hutnicy, ratownicy medyczni,

kolejarze, nauczyciele... Kolej-

ne grupy zawodowe domagają

się prawa do wcześniejszych

emerytur. Czy budżet to wytrzy-

ma?

To problem polityków, ja nie jestem
politykiem. Ale rozwiązanie jest pro-
ste - po to są instytuty medycyny
pracy i inne tego typu instytucje, by
określały, jakie kategorie zawodowe
powinny korzystać z wcześniejszych
emerytur. Nie powinny decydować
względy koniunkturalne, polityczne,
czy nawet siłowe, ale wyłącznie kry-
teria zdrowotne. Bo przecież można
sobie wyobrazić sytuację, że jakaś
grupa zawodowa właśnie ze wzglę-
dów medycznych powinna mieć pra-
wo do wcześniejszej emerytury, ale
rząd jej to uniemożliwia. I jak to się
skończy? Ano tak, że ci pracownicy
właśnie z powodów zdrowotnych i
tak przestaną pracować, pójdą na ren-
ty czy długie L4.  Powstanie fikcja.
- Może chodzi o to, by rząd, nie-

ważne przez kogo tworzony,

mógł decydować, komu taka

emerytura się należy. By stoso-

wać zasadę "dziel i rządź"...

Prawdopodobnie tak, ale to złe roz-
wiązanie. Lepszym jest przedłuże-

nie obecnych zapisów. A najlep-
szym zastosowanie kryteriów me-
dycznych.
- Jest szansa na porozumienie się

z rządem w tej sprawie?

To zależy co rządzący planują zro-
bić z całym systemem emerytalnym.
Jeśli polityka zwycięży nad argu-
mentami merytorycznymi, to wró-
cimy do początku lat 90. Wtedy
ZUS przestanie być zakładem ubez-
pieczeniowym, a stanie się zabez-
pieczeniowym, finansowanym
przez budżet. To złe rozwiązanie.
- "Solidarność" będzie protesto-

wać przeciwko temu na ulicy?

Należy do nas 700 tys. członków, a
potencjalnych wcześniejszych eme-
rytów - 5 mln. Znowu mamy zba-
wiać cały świat? Możemy oczywi-
ście pomagać, koordynować. A Pol-
ska to nie Włochy, gdzie w obronie
własnych praw może w sobotę albo
niedzielę wyjść na ulicę nawet 3 mln
pracowników. U nas przeważa my-
ślenie: "idźcie, załatwcie". I jeśli już
związki zawodowe się zaangażują,
to często słyszą słowa krytyki i nie-
zadowolenia. Zresztą z reguły nie
od swoich członków...
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z przewodniczącym Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” Piotrem Dudą

Medyczne kryterium

najpewniejsze

nie zdrowia pracowników zatrudnio-
nych w tych warunkach"... - zastana-

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność" po zapoznaniu
się z przedstawionym przez Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej pro-
jektem ustawy o emeryturach pomo-
stowych żąda odrzucenia ww. pro-
jektu ustawy, ze względu na nastę-
pujące wady:
1. Projektodawca przekroczył za-

kres regulacji ustawowej wyni-
kającej z art. 24 ust. 2 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS - ra-
żąco ograniczając zakres pod-
miotowy uprawnionych do eme-
rytur pomostowych, co może
zostać uznane za naruszenie praw
podmiotowych tymczasowych
(ekspektatyw) tych osób, chro-
nionych na mocy art. 2 Konsty-
tucji RP (zasada ochrony praw
nabytych).

2. Złamanie zasady równości wo-
bec prawa sformułowanej w art.
32 ust. 1 Konstytucji RP (data

Decyzja Prezydium KK nr 117/07
ws. projektu ustawy o emeryturach pomostowych

urodzenia lub rozpoczęcia pracy
w warunkach szczególnych lub w
szczególnym charakterze nie sta-
nowi relewantnego kryterium
zróżnicowania sytuacji prawnej).

3. Uprawnienie Rady Ministrów do
określenia w drodze rozporządze-
nia wykazu prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym
charakterze narusza sformułowa-
ny w art. 67 ust. 1 zdanie 2 Kon-
stytucji RP warunek określenia
zakresu i formy zabezpieczenia
społecznego w ustawie.

4. Nie do zaakceptowania są defini-
cje pracy wykonywanej w szcze-
gólnych warunkach lub pracy w
szczególnym charakterze, które
nie uwzględniają kryteriów me-
dycznych, będących podstawą
określenia prawa do emerytury dla
osób zatrudnionych w warunkach
szczególnych lub w szczególnym
charakterze.

Jednocześnie ponownie domaga-
my się zachowania trybu negocja-
cyjnego dotyczącego uprawnień do
obniżonego wieku emerytalnego
dla osób zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze, ustalonego z rzą-
dem w grudniu 1998 r. i w ramach
Komisji Trójstronnej w maju 2005
r., potwierdzonych przez obecny
rząd w deklaracji w sprawie roz-
poczęcia negocjacji nad umową
społeczną.

W przypadku nieuwzględnienia
naszych postulatów będziemy zmu-
szeni do wszczęcia procedur prze-
widzianych w Porozumieniu Rady
Ministrów i Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność" z maja 1992
r., a w razie braku porozumienia
podjęcia działań statutowych, do
akcji protestacyjno-strajkowej
włącznie.

Projekt rządowy
- pozbawia prawa do emerytury

pomostowej osób urodzonych
po 31 grudnia 1968 r.,

- zaostrza kryteria nabycia prawa
do emerytury pomostowej,

- nie określa szczegółowo wyka-
zu prac w szczególnych warun-
kach oraz w szczególnym cha-
rakterze,

- przerzuca płacenie składek na
Fundusz Emerytur Pomosto-
wych na pracodawców, co
może prowadzić do tego, że
pracodawcy dążyć będą do wy-
eliminowania przypadków
świadczenia pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze.

wia się Nakonieczny. - Nasuwa się
też pytanie: Jakie prace badawcze i
czyjego autorstwa pozwolą na usta-
lenie "z dużym prawdopodobień-
stwem mogą spowodować trwałe
uszkodzenie zdrowia pracowników
zatrudnionych w tych warunkach"?
Prawdopodobnie definicje te są au-
torstwa ministerialnych urzędników
i nie kryją się za nimi żadne doświad-
czenia i wyniki prac studialnych. Je-
śli ustawa w tym kształcie wejdzie w
życie, to wykaz rodzajów prac w
szczególnych warunkach i prac o
szczególnym charakterze będzie miał
charakter uznaniowy i wynikał z do-
broduszności lub nie rządzących,
możliwości budżetowych i siły prze-
bicia poszczególnych grup zawodo-
wych, a najmniej będzie on uwzględ-
niał aspekty medyczne danego stano-
wiska pracy - uważa Henryk Nako-
nieczny.               Wojciech Gumułka
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Młodzieżowy mistrz świata
kategorii junior średniej bokser-
skiej organizacji WBC Damian
Jonak był gościem Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”.

Kilka dni po zdobyciu mistrzow-
skiego pasa Jonak spotkał się z
przewodniczącym Piotrem Dudą
oraz członkami prezydium ZR i
pracownikami regionu. Jak mówił,
walka z Rosjaninem Szubowem
była ciężka, bo po raz pierwszy
toczył pojedynek 10-rundowy.
Mokry ring też nie ułatwiał mu
sytuacji.

Najbliższe tygodnie Damian Jo-
nak przeznaczy przede wszystkim
dla spraw osobistych. Już 30
czerwca bierze bowiem ślub. Uda-
ło nam się dowiedzieć, że narze-
czoną pięściarza jest Monika No-
waczyk. Uroczystość ślubna od-
prawiona zostanie w Tarnowskich
Górach w kościele pw. Św. Marci-
na. Natomiast przyjęcie weselne
odbędzie się w Kokotku.

A później rozpoczną przygoto-

wania do kolejnego pojedynku,
który najprawdopodobniej odbę-
dzie się w Oświęcimiu. - Chcę,
żeby" na plakacie znalazło się duże
logo "Solidarności - zapowiedział

Jonak, który jest członkiem nasze-
go związku. Od przewodniczące-
go Dudy świeżo kreowany mistrz
świata dostał album o historii "So-
lidarności" i związkowe gadżety.

Dzień później Damian Jonak
spotkał się w Bytomiu z dzienni-
karzami. Swoje wystąpienie rozpo-
czął od podziękowań dla trenera i
wszystkich osób, które pomogły
mu w przygotowaniu się do tej
ważnej, bo wprowadzającej go do
elity boksu zawodowego, walki.

Na pytanie o system przygoto-
wań do walki, Damian odpowie-
dział, że bezpośrednie przygotowa-
nia trwały około ośmiu tygodni.
Ostatnie dwa i pół tygodnia przed
walką spędził na obozie w Szczyr-
ku, intensywnie przygotowując się
do pojedynku, aby w dniu walki
jego forma była jak najwyższa.

W siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej „S” trwają szkolenia uczest-
ników programu Pierwsza Szychta, realizowanego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Związek jest jednym z part-
nerów programu. W ramach Pierwszej Szychty do zawodów
rzeźnika, kucharza, fryzjera lub sprzedawcy szkoli się kolejna,
trzecia już grupa uczestników. Na zdjęciu: przyszłe fryzjerki
podczas autoprezentacji.

Nieco ponad połowa uczest-
ników sondy na naszej stro-
nie internetowej nie popiera
formy protestu lekarzy.

Z czterech podanych na stronie
www.solidarnosc-kat.pl odpowie-
dzi na pytanie: "Jak oceniasz pro-
test lekarzy?" najwięcej zwolenni-
ków znalazła ta krytykująca medy-
ków za ich postawę (35 proc.). 19
proc. naszych internautów popie-
ra postulaty lekarzy, ale krytykuje
ich za sposób protestu. 48 proc.
ankietowanych jest natomiast zda-
nia, że ta grupa zawodowa ma pra-
wo walczyć "o swoje".

W kolejnej sondzie umieszczo-
nej na naszej stronie internetowej
prosimy o wypowiedzenie się na
temat wyroków na zomowców.

wg

Na plakacie mistrza

będzie logo „S”

Od lewej Mirosław Truchan (członek prezydium ZR),
Władysław Molęcki (wiceprzewodniczący), Damian Jonak,

Piotr Duda i Józef Wiśniowski (skarbnik)

- Pas młodzieżowego mistrza
świata to tylko mały krok na dro-
dze mojej kariery bokserskiej.
Myślę, że najbliższe dwa lata mu-
szę bardzo ciężko przepracować,
postarać się zniwelować błędy, któ-
rych jeszcze dużo popełniam. Je-
żeli to się uda, to będę mógł spró-
bować walki o zawodowe mistrzo-
stwo świata już takie poważne, a
nie młodzieżowe najbardziej pre-
stiżowej organizacji bokserskiej
WBC. Jeżeli mi się uda stanąć do
takiej walki, to już dzisiaj obiecu-
ję, że dam z siebie wszystko, by
wypaść jak najlepiej - zapowiada
mistrz świata z "Solidarności".

red.

Różnie o lekarzach

Sekcja Krajowa Pracowni-
ków Handlu NSZZ „Solidar-
ność” apeluje do pracowni-
ków handlu, którzy 7 czerw-
ca - Boże Ciało - spędzą w
pracy o podjęcie włoskiego
strajku.

Przewodniczący Sekcji, Alfred
Bujara podkreśla, że w tym dniu
większość placówek handlowych
będzie czynna i przypomina, że "So-
lidarność" od wielu lat domaga się
wprowadzenia całkowitego zakazu
handlu w niedziele i święta.

- W tym roku w sejmie złożony
został projekt ustawy ustanawiają-
cej 12 dni świątecznych wolnych
w ciągu roku. Pracownicy handlu
uważają takie rozwiązanie za po-
łowiczne, ale idące w dobrym kie-
runku - mówi Alfred Bujara. - Or-
ganizując tę akcję, po raz kolejny
chcemy zasygnalizować parlamen-

tarzystom nas sprzeciw wobec ta-
kiego traktowania pracowników
handlu.

Strajk legalny, bo włoski
Podpisane 4 czerwca porozu-
mienie płacowe kończy spór
zbiorowy w gliwickim Oplu.

Związki i dyrekcja doszły do
porozumienia w sprawie wysoko-
ści bonusu płacowego dla załogi.
Ostatecznie stanęło na 2.500 zł
brutto, które w dwóch ratach zo-
staną wypłacone w lipcu i wrze-
śniu. Obie strony zmieniły więc
swoje początkowe propozycje -
przypomnijmy, że strona społecz-
na oczekiwała 3.500 zł, a dyrekcja
jeszcze kilka dni temu proponowa-
ła niecałe 2 tys. zł.

- To kompromis zaakceptowany
przez załogę w czasie masówek -
komentuje szef zakładowej "S"
Sławomir Ciebiera i przypomina,
że jeszcze na początku tego roku
nikt w dyrekcji GM Manufacturing
Poland nie chciał nawet słyszeć o
dodatkowych pieniądzach dla zało-

gi. - Dopiero po ogłoszeniu listy 21
związkowych postulatów dyrekcja
zapowiedziała 750 zł bonusu za
Astrę IV. Dzisiaj ta kwota wzrosła
do 2.500 zł - podkreśla Ciebiera. -
Z ogłoszonych 21 postulatów część
jest już realizowana: niewprowa-
dzenie zmiany kryteriów premii
półrocznej, dodatkowa płatna prze-
rwa 5-minutowa. Oprócz tego
uzgodniliśmy, że nastąpi zmiana w
widełkach płacowych polegająca na
tym, że osiągnięty przez pracowni-
ka poziom płac od czerwca nie bę-
dzie obniżany.

Jak mówi przewodniczący zakła-
dowej "S", to nie koniec starań o
większe pieniądze dla załogi. - Te-
raz wywalczyliśmy bonusy płaco-
we, a po wakacjach rozpoczniemy
starania o przyszłoroczne podwyż-
ki dla załogi - zapowiada Ciebie-
ra.

Wojciech Gumułka

2500 zł bonusu
Przewodniczący pod-

kreśla, że pracownicy
handlu również mają pra-
wo do spędzania dni świą-
tecznych w gronie najbliż-
szych.

Zdaniem związkow-
ców, taka forma protestu
będzie najlepsza, gdyż
strajk włoski polegający
na wykonywaniu wszyst-
kich czynności służbo-
wych w sposób skrajnie
drobiazgowy jest całko-
wicie legalny, a pracow-
ników nie mogą spotkać
żadne sankcje.

- Zwracamy się również
z prośbą do klientów, aby
zrezygnowali z robienia
zakupów w święto Boże-

go Ciała - dodaje Alfred Bujara.
ak


