
Nr 24/2007 • Katowice, 19 czerwca 2007 r. ISSN 1732-3940

W numerze:

85 lat temu - 20 czerwca 1922 roku - wojska polskie wkroczyły na Śląsk. Rocznicę tę przypo-
mniano podczas rocznicowych uroczystości w Katowicach. Historyczna inscenizacja
odtworzyła sceny, które 85 lat temu towarzyszyły powrotowi Górnego Śląska do Macierzy.

Pękajcie okowy niewoli!

Fundacja po raz 15.
Fundacja powstała w 1992 r., by kon-
tynuować działalność Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" na rzecz dzieci po-
chodzących z najuboższych rodzin. Po-
dejmując decyzję o jej powołaniu Za-
rząd Regionu podkreślał, że w zdegra-
dowanym ekologicznie regionie, w sy-

tuacji załamania struktur opieki socjalnej, potrzebna jest od-
rębna działalność na rzecz środowiska Dzieci i Młodzieży. Na
kolonie i obozy dzięki Fundacji wyjechało już ponad 62 tysią-
ce dzieci. Fundacja organizowała też wypoczynek dla dzieci
ze Wschodu: Rosji, Białorusi i Ukrainy.  Czytaj na stronie 3

Szykany związkowców
w FUM „Poręba”

Przewodnicząca „Solidarności” w Fa-
bryce Urządzeń Mechanicznych „Porę-
ba” Mirosława Juńczyk w ciągu ostat-
nich miesięcy przeżywała trudne chwi-
le. Była poddawana szykanom i pomó-
wieniom za krytykowanie działań pre-
zesa spółki.

Czytaj na stronie 4

Festyn w Jarze Południowym
Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność”
Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju i Biuro Terenowe „S” za-
prosiły mieszkańców Jastrzębia

na wielki festyn,  który odbył się 10 czerwca w Jarze Po-
łudniowym.
W bogatym programie festynu znalazł się policyjny po-
kaz psów i egzamin na kartę rowerową. Przez cały dzień
odbywały się liczne gry i konkursy.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Jaworzno
Spór zbiorowy w jaworznickim

Przedsiębiorstwie Komunikacji Miej-
skiej zakończył się podpisaniem po-
rozumienia na mocy którego jesienią
ma zostać rozpatrzone
żądanie podwyżek płac
dla całej załogi wysunię-
te przez związkowców
"S". Zgodnie z zapew-
nieniami zarządu, pod-
wyżki wynagrodzeń zo-
staną zrealizowane.

***
Tradycją stało się, że w

Dzień Dziecka amatorzy
wędkowania rywalizują
w zawodach organizowa-
nych przez Międzyzakła-
dową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidar-
ność” Południowego
Koncernu Węglowego.

W tym roku Spławiko-
we Zawody Wędkarskie na łowisku
Grajdołek w Jaworznie-Jeleniu przy-
gotowali związkowcy z Zakładu Gór-
niczego "Sobieski". Wśród seniorów
zwycięzcą zawodów został Andrzej
Porwit, za którym uplasowali się Be-
niamin Kozub i Marian Kożucho-
wicz.

Do rywalizacji przystąpiło również
82. najmłodszych adeptów sztuki
wędkarskiej. W grupie młodszej nie-
kwestionowane zwycięstwo przypa-
dło w udziale Dawidowi Piechowi-
czowi. Drugie miejsce zdobyła Do-
minika Borowska, a trzecie Jakub
Merchut. W grupie starszej najlep-
sza okazała się Magdalena Ptaszkie-
wicz. Dwa kolejne miejsca zdobyli
Wojciech Biś i Grzegorz Mysior.

Organizatorzy przygotowali atrak-
cyjne nagrody dla uczestników zawo-
dów, którym dzielnie kibicowali
członkowie ich rodzin.

Sponsorem zawodów był SKOK
Jaworzno.

BT Tarnowskie Góry
3 czerwca w Galerii "Pod-Nad" w

Tarnowskich Górach Terenowa Sek-
cja NSZZ "Solidarność" Powiatu Tar-
nogórskiego zorganizowała spotkanie
z profesorem Jerzym Buzkiem. W
spotkaniu udział wzięli również za-
proszeni goście: poseł PO - dr To-
masz Głogowski i burmistrz Tarnow-
skich Gór Arkadiusz Czech.

Podczas spotkania omówiono  rolę
związków zawodowych w kształto-
waniu norm prawnych oraz demokra-

tycznego oblicza stosunków partner-
skich z pracodawcami.

Przewodniczący TSP Andrzeja
Bałchan wręczył prof. Buzkowi pa-
miątkowy upominek, dziękując mu za

podejmowanie dialogu z organizacja-
mi związkowymi.

BT Pszczyna
15 czerwca powołana została Tere-

nowa Sekcja Problemowa NSZZ "S"
Miasta Pszczyny i Powiatu Pszczyń-
skiego. Na przewodniczącego związ-
kowcy wybrali Jerzego Półtoraka.

W skład Rady Sekcji weszli: Zbi-
gniew Jacek, Wiesława Zbroniec,
Andrzej Ryś oraz Marzena Ostrow-
ska.

BT Zawiercie
Po 200 zł zaliczki zamiast wypłat

za maj otrzymali pracownicy Huty
Szkła Gospodarczego w Zawierciu. I
oczywiście nie wiedzą kiedy (i czy w

ogóle) mogą liczyć na po-
zostałe pieniądze. Nikt im
również nie wyjaśniła, jak
za taką kwotę przeżyć mie-
siąc, nie mówiąc już o za-
płaceniu czynszu.

- Takie traktowanie pra-
cowników to skandal -
mówi Małgorzata Benc,
szefowa zawierciańskiego
Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarno-
ści". - Wypłacanie wyna-
grodzeń jest podstawo-
wym obowiązkiem praco-
dawcy i nie ma on żadne-

go prawa przerzucać na barki załogi
kosztów swojej nieudolności w zarzą-
dzaniu.

Sytuacja finansowa huty, której
początki sięgają XIX wieku (została
założona w 1884 roku) jest rzeczy-
wiście tragiczna, ale trudno winy szu-
kać po stronie załogi. Produkowane
przez nią kryształy w zdecydowanej
większości trafiają na wymagające
rynki zachodnie. Pracownicy nie mają
natomiast wpływu ani na rosnące za-
dłużenie firmy (w tym lawinowo w
ZUS), dekapitalizację bazy produk-
cyjnej czy też przerwy w dostawach
energii, wynikłe z licznych niezapła-
conych faktur. Niestety błędy zarzą-
du huty doprowadziły do sytuacji, że
realnym zagrożeniem stało się ogło-
szenie jej upadłości.                  (zaw)

25...
... lat temu powstała "Solidarność Walcząca".
"Solidarność Walcząca" istniała w latach 1982-1992. Była radykalną pod-

ziemną organizacją niepodległościową walczącą o upadek komunizmu oraz
niepodległą i suwerenną Polskę, o ustroju demokratyczno-parlamentarnym i
gospodarce rynkowej. "SW" nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, miała
podobną przysięgę ("Rotę"), własny sztandar i podziemną pocztę. Działalność
podziemna "Solidarności Walczącej" sprowadzała się do aktywności wydaw-
niczej (m.in. pisma "Solidarność Walcząca" i "Biuletyn Dolnośląski"), propa-
gandowej (wspomagali organizacje antykomunistyczne poza Polską), analitycz-
nej i wywiadowczej (m.in. udało im się ustalić nazwiska i listę lokali SB).

Z okazji jubileuszu tej organizacji Lech Kaczyński odznaczył ponad 70 jej
działaczy i współpracowników. Prezydent zwrócił uwagę, że "Solidarność
Walcząca" była odłamem radykalnym "S". - Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go - mówił do zebranych - rzuciliście hasło niepodległości. To hasło było w
sercach i umysłach także innych frakcji "S", ale nie było formułowane. To nie-
wątpliwie wasza zasługa, bo chociaż walka toczyła się w różny sposób i na
różnych frontach, to jest rzeczą bardzo dobrą, że istniała znacząca, duża grupa
dobrze zakonspirowana, które owe hasło niepodległości już wtedy rzucała w
sposób bezpośredni. Za to należy się wielkie podziękowanie - podkreślił L.
Kaczyński.

Obchody jubileuszu "Solidarności Walczącej" odbyły się również w Sejmie,
a także we Wrocławiu, gdzie ta organizacja działała bardzo aktywnie. Wziął w
nich udział założyciel i przewodniczący SW Konrad Morawiecki. - Dziedzic-
two SW to bardzo ważny element historyczny, który musimy przekazać mło-
dym ludziom. Tak jak my byliśmy dumni z naszych rodziców, tak chciałbym,
żeby dzisiejsze pokolenie młodych Polaków było dumne z nas - powiedział
Morawiecki.

W lipcu składka rentowa dla pra-
cownika obniży się o 3 pkt proc. Za-
miast 6,5 proc. wyniesie 3,5 proc. Od
stycznia 2008 r. część składki opłaca-
na przez pracownika zmniejszy się o
kolejne 2 pkt proc., tj. z 3,5 proc. do
1,5 proc. podstawy wymiaru. Nato-
miast składka opłacana przez praco-
dawcę też zostanie obniżona o 2 pkt
proc. (z 6,5 proc. do 4,5 proc.). Doce-
lowo składki na ubezpieczenie rento-
we zostaną obniżone o 7 pkt proc.
Zmniejszą się z 13 proc. do 6 proc.
Zmiany wynikają z przyjętego przez
Sejm projektu nowelizacji ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

W efekcie wzrosną pensje netto pra-
cujących osób, zmniejszą się obciąże-
nia osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz koszty firm z tytułu
zatrudniania pracowników.

Ile zyska pracownik od lipca...
Pensja netto osoby otrzymującej

obecnie średnie wynagrodzenie wzro-
śnie do 1748,6 zł. Obecnie otrzymuje
ona 1689,35 zł. Taka osoba zyska więc
59,25 zł netto.

Jak szacujemy, każdy, kto zarabia 1
tys. zł brutto, otrzyma od lipca pod-
wyżkę netto w wysokości prawie 24
zł.

Osoba zarabiająca 5 tys. zł brutto
zyska więc miesięcznie około 120 zł,
a zarabiająca 10 tys. zł około 240 zł.
Pierwsza z nich zamiast wpłacać co
miesiąc do ZUS z tytułu składki ren-
towej 325 zł będzie tam przekazywać
175 zł, druga zamiast 650 zł - 350 zł.(...)

...a ile od stycznia
Pensja osoby otrzymującej średnie

wynagrodzenie (2,5 tys. zł) wyniesie
od stycznia 1790,10 zł. Obecnie otrzy-

muje ona 1689,35 zł. Przeciętnie zara-
biający pracownik zyska więc na ta-
kim rozwiązaniu 101 zł.

Każdy 1 tys. zł brutto pensji pracow-
nika będzie oznaczać od stycznia pod-
wyżkę pensji netto o około 41 zł.

Osoba zarabiająca 5 tys. zł brutto
zyska więc docelowo miesięcznie oko-
ło 210 zł, a zarabiająca 10 tys. zł około
420 zł.

Zdrowie i podatek
Niższa składka rentowa oznacza

równocześnie konieczność odprowa-
dzania wyższych zaliczek na podatek
dochodowy i wyższych składek do
Narodowego Funduszu Zdrowia. Sta-
nie się tak, ponieważ tzw. podstawa
naliczania tych składek będzie wyższa.

Podstawa ta jest obliczana przez
obniżenie pensji brutto o składki na
ubezpieczenia społeczne i 1/12 kwoty
kosztów uzyskania przychodu. Ponie-
waż składki będą niższe, podstawa
będzie wyższa, przez co wyższy bę-
dzie opłacany procentowo podatek. Na
przykład pracownik otrzymujący
obecnie średnią pensję (2,5 tys. zł)
wpłaca miesięcznie zaliczkę na poda-
tek w wysokości 160 zł. Od lipca kwota
tej zaliczki wzrośnie do 169 zł, a od
stycznia przyszłego roku do 173 zł.

Podobnie będzie ze składką zdro-
wotną, która również jest określana
procentowo. Podstawa jej naliczania
też będzie wyższa, bo jej wysokość
wynika z pomniejszenia pensji brutto
o składki na ubezpieczenia społeczne.
A ponieważ zwiększy się podstawa
wymiaru, wyższa też będzie składka
na zdrowie.

Dla osoby zarabiającej średnią pen-
sję wzrośnie z prawie 183 zł opłacanej
obecnie do ponad 194 zł opłacanej od
stycznia 2008 r.

Kto i ile zyska na obniżce

składki rentowej
(Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 18 czerwca 2007 r.)

To jest taka okładka upokarzająca dla pani kanclerz, myślę,

że mężczyźni nie powinni siedzieć na kobiecie.

Europoseł Adam Bielan o okładce tygodnika Der Spiegel, na

której bracia Kaczyńscy siedzą na kanclerz Angeli Merkel.

14 czerwca (Warszawa). Posłowie
PiS-u zapowiedzieli złożenie pro-
jektu ustawy zakładającej odlicze-
nie od podstawy opodatkowania
kwoty ponad 3 tys. 15 zł na każde
dziecko w rodzinie. Według pla-
nów ulga mogłaby już objąć roz-
liczenie dochodów osiągniętych w
2007 roku.

***
14 czerwca (Gdańsk). Prezydium
Rady Krajowego Sekretariatu
Służby Zdrowia postanowiło ogło-
sić pogotowie strajkowe dla
wszystkich struktur regionalnych
należących do KSSZ. Prezydium
zwróciło się do wszystkich struk-
tur o wszczynanie procedur spo-
rów zbiorowych oraz oflagowanie
budynków i siedzib organizacji
związkowych służby zdrowia. De-
cyzja o pogotowiu strajkowym
spowodowana jest przedłużający-
mi się negocjacjami strony rządo-
wej i Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie przedłużenia
obowiązywania ustawy podwyż-
kowej na rok 2008 i lata następne.
Ostatnie spotkanie negocjacyjne
zostało przełożone przez stronę
rządową bezterminowo.

***
15 czerwca (Warszawa). W ra-
mach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Sprawiedliwości spo-
tkali się pracownicy ochrony i firm
sprzątających w Polsce. Pracow-
nicy dyskutowali na temat warun-
ków pracy i wynagrodzeń a także
zaapelowali do swoich kolegów o
organizowanie się w związek. To
jedna z najgorzej opłacanych grup
zawodowych. Większość z nich
otrzymuje wynagrodzenia na po-
ziomie płacy minimalnej (936 zł).
Międzynarodowy Dzień Sprawie-
dliwości jest obchodzony przez
związki zawodowe na całym świe-
cie, na pamiątkę wydarzeń z Los
Angeles z 1990 r. 16 lat temu pra-
cownicy ochrony razem z pracow-
nikami sprzątającymi budynki w
najbogatszej dzielnicy Los Ange-
les zbuntowali się i wystąpili o
wyższe płace i lepsze warunki ży-
cia. Strajkujący pracownicy,
członkowie największego związ-
ku zawodowego w USA zrzesza-
jącego pracowników usług (SEIU)
zostali brutalnie rozbici przez po-
licję.

***
15 czerwca (Warszawa). Składka
rentowa zostanie obniżona łącznie
o 7 pkt. proc. - zdecydował Sejm,
nowelizując ustawę o systemie
ubezpieczeń społecznych. Za no-
welizacją głosowało 341 posłów,
nikt nie był przeciw, wstrzymało
się 37. - To dobry dzień dla Polski
- skomentowała tę decyzję wice-
premier Zyta Gilowska.

***
16 czerwca (Warszawa). Tzw. li-
sta 500 to - jak mówi prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej Ja-
nusz Kurtyka - spis nazwisk by-
łych tajnych współpracowników
służb PRL, które obecnie "kreują
się bądź też występują w roli au-
torytetów". Szef IPN uważa, że li-
sta nie może być opublikowana,
bo nie pozwala na to orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie ustawy lustracyjnej. Za
ujawnieniem tej listy opowiada się
większość polskich polityków.
Przeciwny jest SLD.

***
18 czerwca (Warszawa). Jaro-
sław i Lech Kaczyńscy świętowa-
li 58. urodziny. Obaj bracia spę-
dzili ten dzień bardzo pracowicie.
Prezydent gościł w Azerbejdżanie,
a premier na Słowacji.

Najmłodsi adepci sztuki wędkarskiej

Od prawej przewodniczący TSP
Andrzej Bałchan jego zastępca
Jan Jelonek podczas spotkania
z profesorem Jerzym Buzkiem



Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego im. Grzego-
rza Kolosy posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego i
dlatego każdy, kto chce wesprzeć
wypoczynek śląskich dzieci,
może przekazać 1 proc. swojego
podatku dochodowego. Dla or-
ganizatorów letniego wypoczyn-
ku ważna jest każda złotówka. W
tym roku na konto Fundacji
wpłynęła kwota 23.604,36 zł.
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Czerwcowe upały sprawiają,
że czujemy już powiew waka-
cji, beztroski i odpoczynku.
Dzieciom coraz trudniej skupić
się na nauce, tym bardziej że
stopnie końcowe ze wszyst-
kich przedmiotów zostały już
wystawione.

Najmłodsi z fantazją i wyobraź-
nią snują już najciekawsze waka-

cyjne plany. To właśnie dla nich
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzie-
ci i Młodzieży Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego im. Grzegorza Ko-
losy przygotowała 2300 kolonij-
nych miejsc nad morzem i w gó-
rach. Ustronie Morskie, Darłówko,
Jarosławiec, Międzyzdroje, Rowy,

Zakopane i Zwardoń - to tylko
część wakacyjnych propozycji.

- Z 2300 miejsc kolonijnych 200
zostało zarezerwowanych dla
uczestników konkursu "Wymarzo-
ne wakacje", który organizujemy
wspólnie z Dziennikiem Zachod-
nim i Pawilonami Meblowymi
"Agata" - mówi kierująca Biurem
Fundacji Wioletta Sznapka.

Już od piętnastu lat Fundacja
prowadzi akcję wakacyjną i za-
wsze w swojej ofercie ma ciekawe
propozycje i zmiany. W tym roku
dzieci po raz pierwszy pojadą do
nadmorskiego Chłapowa. Koloni-
ści będą mieli również do dyspo-
zycji nowe ośrodki w Darłówku i
Dźwirzynie. W pensjonacie w Dar-
łówku czeka na nie nowoczesny
kryty basen.

- Cieszymy się, że udało nam się
powrócić do współpracy z tym
ośrodkiem - podkreśla W. Sznap-
ka. - Ze względu na wysokie ceny
nasze drogi rozeszły się przed kil-

koma laty, ale teraz doszliśmy do
porozumienia.

Ponad 150 kolonistów spędzi
wakacje w Jastrzębiej Górze. - Od
dawna czuliśmy, że ta wspaniała

miejscowość, która przyciąga rze-
sze turystów, powinna znów znaleźć

się w ofercie Fundacji - dodaje W.
Sznapka.

Miłośnicy gór od wielu lat wy-
bierają wakacje w Zwardoniu. Jed-
nak w tym roku ze Zwardoniem o
przychylność kolonistów "rywali-
zował" nowy ośrodek w Ustroniu-
Hermanicach.

Popularne, bo śląskie
- Te propozycje cieszyły się bar-

dzo dużym powodzeniem. W Ustro-
niu-Hermanicach i w Zwardoniu

wszystkie miejsca zostały zarezer-
wowane w pierwszej kolejności -
dodaje W. Sznapka i podkreśla, że
obie miejscowości leżą w woje-
wództwie śląskim, gdzie dofinanso-
wanie Fundacji może wynieść na-
wet 300-350 zł.

- Bez względu na to, którą miej-
scowość dzieci wybiorą wszędzie

Fundacja po raz 15.
będą miały zapewnioną wspaniałą
zabawę, odpoczynek mnóstwo atrak-

cji i konkursów. W programie każ-
dej kolonii znajduje się przynajmniej
jedna całodniowa wycieczka autoka-
rowa - zapewnia W. Sznapka.

Równie atrakcyjna propozycja let-
niego wypoczynku przygotowana
została dla młodzieży w wieku od
16 do 19 lat. W tym roku jest to obóz
w węgierskim Csopaku. Obozowe
atrakcje to wycieczki do Budapesz-
tu i Bratysławy, rejs po Balatonie i
zwiedzanie Tihany - historycznej wsi
położonej na szczycie wzgórza, a
także aquarobic, straching i jogging.

Wakacje w Danii
Od dwóch lat Fundacja wspól-

nie z Wydziałem Polityki Społecz-
nej Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego organizuje wyjazdy dzieci z
domów dziecka do Danii. Są to
wyjazdy zainicjowane wiele lat
temu przez duńską Ligę Obrony

Cywilnej, z których każdego roku
korzysta około 180 dzieci.

- Okazało się, że Urząd Woje-
wódzki - jako jednostka budżeto-
wa, nie może już organizować tych
wyjazdów, tylko je współorganizo-
wać i dlatego zwrócił się do nas -
jako do największej tego typu in-
stytucji - z prośbą o pomoc - mówi
przewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" i Prezes Fun-
dacji, Piotr Duda.

Duńczycy pokrywają koszty po-
bytu dzieci w tym kraju, UrządNauka jazdy konnej

Chrzest to jedna z kolonijnych tradycji

Zakopane to jedna z najpopularniejszych miejscowości
w ofercie Fundacji

Konkurs rzeźby w piasku

Wojewódzki prowadzi rekrutację,
natomiast po stronie Fundacji leży
zorganizowanie transportu autoka-
rowego i promowego.

- To bardzo trudna akcja, ale chce-
my i będziemy ją realizować. Jeste-
śmy do tego zobowiązani statuto-
wo - dodaje przewodniczący.

W tej chwili Fundacja i Wydział
Polityki Społecznej szukają środ-
ków finansowych, by domy dziec-
ka płaciły jak najmniej za przejaz-
dy swoich podopiecznych.

Trochę historii...
Fundacja powstała w 1992 r., by

kontynuować działalność Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" na
rzecz dzieci pochodzących z naj-
uboższych rodzin. Podejmując de-
cyzję o jej powołaniu Zarząd Re-
gionu podkreślał, że w zdegrado-
wanym ekologicznie regionie, w
sytuacji załamania struktur opieki
socjalnej, potrzebna jest odrębna
działalność na rzecz środowiska
Dzieci i Młodzieży. Na kolonie i
obozy dzięki Fundacji wyjechało
już ponad 62 tysiące dzieci. Fun-
dacja organizowała też wypoczy-
nek dla dzieci ze Wschodu: Rosji,
Białorusi i Ukrainy.

Nagrody...
Fundacja została wielokrotnie

wyróżniona. Na szczególne podkre-
ślenie zasługują:
- nagroda w wysokości 50.000,-zł.

przyznana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach za długoletnią i szeroką ak-
cję profilaktyki zdrowotnej dzie-
ci - 1998 r.

- nagroda w wysokości 100.000,-
zł. przyznana przez Wojewódz-

ki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach za szczególne osiągnięcia w
profilaktyce zdrowotnej dzieci i
młodzieży z województwa ślą-
skiego - 2002 r.

- nagroda w wysokości 20.000,-zł.
przyznana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach za prowadzoną działalność
w zakresie profilaktyki zdrowot-
nej dzieci - 2003 r.

Agnieszka Konieczny

Pokaz iluzjonisty
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W katowickim Carrefourze, w
którym większość pracowni-
ków w święto Bożego Ciała
przystąpiła do włoskiego
strajku, na razie panuje spo-
kojna atmosfera.

Jednak pracownicy sklepu z niepoko-
jem czekają na czerwcowe wynagrodze-
nia. Dopiero wówczas okaże się, czy
pracodawca wyciągnął konsekwencje
wobec protestujących w tym dniu osób i
potrącił im premie.

Przewodniczący "Solidarności" w
Carrefour Katowice Krzysztof Czaja
podkreśla, że niepokój personelu jest
uzasadniony, gdyż problemy pracow-
nicze kumulują się już od dłuższego cza-
su. Najwięcej konfliktów wynika z nie-
sprawiedliwego - zdaniem pracowni-
ków o dłuższym stażu - systemu płaco-
wego.

- Osoby o dłuższym stażu zarabiają
mniej, niż nowo zatrudnieni  - mówi
Krzysztof Czaja. - Za niesprawiedliwe
uważamy również zabieranie całej pre-

mii tym osobom, które przebywały na-
wet na krótkim zwolnieniu lekarskim.

Kilka dni przed podjęciem włoskiego
strajku związkowcy udali się do war-
szawskiej centrali firmy i przedstawili
dyrekcji postulaty dotyczące podwyżek
wynagrodzeń i wypłacania dodatku sta-
żowego. W odpowiedzi na zarzuty stro-
ny związkowej zarząd spółki zapowie-
dział przyjazd do Katowic i kontrolę skle-
pu.

Jednak najbardziej bulwersującą spra-
wą jest niewłaściwe zachowanie części
kadry kierowniczej wobec niektórych
pracowników.

- W pewnych przypadkach ma ono
nawet znamiona mobbingu - dodaje
Czaja. - Traktowanie niektórych pracow-
ników jest skandaliczne. Mobbing sto-
sowany jest najczęściej w stosunku do
członków związku i tych osób, które chcą
dobrze pracować, ale nie potrafią pod-
porządkować się metodom postępowa-
nia kierownictwa. Postępowania nasta-
wionego tylko i wyłącznie na zysk -
uważa Czaja.       Agnieszka Konieczny

85 lat temu - 20 czerwca 1922
roku - wojska polskie wkroczy-
ły na Śląsk. Rocznicę tę przypo-
mniano podczas rocznicowych
uroczystości w Katowicach.

W niedzielne popołudnie na katowic-
kim rynku kilkaset osób oglądało zain-
scenizowane wkroczenie wojsk pol-
skich do Katowic oraz odtworzone
przez aktorów historyczne sceny, które

przed 85 laty towarzyszyły powrotowi
Górnego Śląska do Macierzy. Polską
armię "witał" aktor grający ówczesne-
go prezydenta Katowic, Alfonsa Gór-

Przewodnicząca „Solidarności”
w Fabryce Urządzeń Mechanicz-
nych „Poręba” Mirosława Juń-
czyk w ciągu ostatnich miesię-
cy przeżywała trudne chwile.
Była poddawana szykanom i
pomówieniom za krytykowanie
działań prezesa spółki.

Mirosława Juńczyk i  Zdzisław
Kobiński - oboje to członkowie rady
nadzorczej z nadania załogi - wytyka-
li prezesowi firmy nieprawidłowości
w zarządzaniu firmą, kreatywną księ-
gowość i manipulację wynikami finan-
sowymi. Wkrótce potwierdziło się, że
zarządzający zakładem uprawiali pro-
pagandę sukcesu nie mającą przełoże-
nia na jego faktyczną sytuację - firma
nie miała na swoich kontach środków,
a z dnia na dzień jego zobowiązania
wobec wierzycieli rosły.

Prezes odpowiedział atakiem na
przewodniczącą "Solidarności". - W
ramach nagonki pozbawił mnie pre-
mii regulaminowej od sprzedaży, pod-
ważył wysokość mojego wynagrodze-
nia, chciał się mnie pozbyć z pracy na
pół roku. W tym czasie zamierzał mi
płacić zwalniając mnie ze świadcze-
nia pracy - wspomina Mirosława Juń-
czyk. Wkrótce prześladowaniami ob-
jęta została cała komisja "Solidarno-
ści" w fabryce. Podczas spotkań z pra-
cownikami prezes wygłaszał bardzo
nieprzychylne opinie na temat związ-

kowców "S" i nakłaniał załogę do
utworzenia kolejnej organizacji związ-
kowej. Wtórował mu w tym Związek
Zawodowy "Metalowcy". W wyniku
takiej propagandy wielu
pracowników wypisa-
ło się z "S".

Specyfika FUM
"Poręba" polega na
tym, że jako jedna z
nielicznych firm na
świecie re-
a l izu je
z a -
mó-
wie-
nia

konkretnych kontrahentów na ciężkie
maszyny. Firma posiada własną od-
lewnię, gdy tymczasem w wielu pol-
skich zakładach właśnie te wydziały
produkcyjne są zamykane. W tym
związkowcy "S" upatrywali szanse dla
swojego zakładu. Zupełnie inaczej

myślał jednak prezes, który starał się
skłócić załogę. Na odlewni wmawia-
no ludziom, że przedstawiciele załogi
w radzie nadzorczej chcą zamknąć ten

oddział. Wtedy też związkowcy
"S" uznali, że miarka się przebra-
ła. Ich zdanie podzielili pozostali
członkowie rady, która wkrót-
ce zdecydowała o odwołaniu
prezesa. W sprawie sytuacji w
fabryce interweniowali też wi-
ceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej "S" Włady-
sław Molęcki oraz Prezy-

dium Rady Sekcji Krajowej
Branży Metalowców. Uzna-
li, że prześladowania i prze-
moc w stosunku do działa-

czy związkowych nie
mogą mieć miejsca w
żadnym miejscu pracy.
Wybrany w drodze kon-
kursu nowy prezes, po-
dobnie jak związkowcy
"S", szanse rozwoju "Po-
ręby" upatruje w prężnym
funkcjonowaniu odlewni.

- Cieszę się, że gehen-
nę ostatnich tygodni

mamy już za sobą - podsumowuje z
satysfakcją Mirosława Juńczyk - Po-
niosłam ogromną cenę, również zdro-
wotną, za walkę o ocalenie naszej fir-
my. Dla mnie miejsca pracy i załoga
jest ważniejsza niż jakiekolwiek ukła-
dy.                 Beata Gajdziszewska

Szykany związkowców

w FUM „Poręba”

Przez ostatnich kilkanaście tygodni
Mirosława Juńczyk była szykanowana

w miejscu pracy za krytykowanie
działań prezesa spółki

Upominają się

o wyższe płace

Pękajcie okowy niewoli!

„Solidarność” jako jedyna
organizacja związkowa nie
podpisała porozumienia za-
wartego między stroną rządo-
wą a Krajowym Komitetem
Protestacyjno-Strajkowym
Kolejarzy w sprawie emerytur
dla tej grupy zawodowej.

Wraz z podpisaniem porozumienia
Komitet zobowiązał się również do za-

wieszenia akcji protestacyjno-strajkowej
do momentu uchwalenia ustawy o eme-
ryturach pomostowych.

Przewodniczący Sekcji Krajowej
Kolejarzy NSZZ "Solidarność" Henryk
Grymel podkreśla, że w porozumieniu
znalazło się kilka takich zapisów, na któ-
re "Solidarność" nie mogła wyrazić zgo-
dy. Tym bardziej, że rządowe propozy-
cje zostały odrzucone przez Komisję
Krajową "S".

Jedną z najważniejszych kwestii dla
kolejarzy była tzw. "opcja zerowa", któ-
rej zabrakło w sygnowanym porozumie-
niu. Oznaczała ona, że osoby zatrudnio-
ne w PKP przed 31 grudnia 1998 r. mo-
gły przechodzić na wcześniejszą eme-
ryturę na obowiązujących wówczas za-
sadach. Tymczasem 1 stycznia 1999 r.
weszła w życie ustawa o funduszu ubez-
pieczeń społecznych, uprawniająca męż-
czyzn do przechodzenia na emeryturę w
wieku 65 lat, a kobiety 60. Ustawa ta
stworzyła możliwość przyznawania

emerytur pomostowych, ale odebrała
przywileje wielu osobom pracującym w
warunkach szczególnych i szczególnym
charakterze.

Zdaniem Grymela porozumienie z
rządem przerzuca ciężar wcześniejszych
emerytur dla kolejarzy w emerytury po-
mostowe, których wysokość można po-
równać do głodowych świadczeń. Np.
pracownik, który zarabia 70 proc. śred-
niej krajowej otrzyma 840 zł brutto eme-

rytury pomostowej, a osoba zarabiająca
100 proc. średniej krajowej będzie mia-
ła prawo do pomostówki w wysokości
1066 zł brutto. Zdaniem przewodniczą-
cego kolejarskiej "S", te świadczenia
będą tak niskie, że pracownicy, którzy
nabędą do nich prawo nie zdecydują się
na skorzystanie z nich.

- Postawa "S" została pozytywnie ode-
brana przez pracowników kolei, którzy
podkreślają, że zostali sprzedani przez
pozostałe organizacje związkowe - do-
daje Grymel. - W sprawie wcześniej-
szych emerytur dla osób pracujących w
szczególnych warunkach i szczególnym
charakterze Sekcja Krajowa Kolejarzy
będzie współpracowała z Komisją Kra-
jową i pozostałymi branżami, wpisując
się we wszystkie akcje organizowane
przez związek.

Na 19 i 20 czerwca zaplanowane zo-
stało kolejne posiedzenie KK, na którym
ten temat zostanie poruszony.

Agnieszka Konieczny

nika: - Dzielni polscy żołnierze! Pokaż-
cie, że karne Wojsko Polskie jest mu-
rem ochronnym dla obywateli miłują-
cych pracę, dla obywateli lojalnych i
spokojnych. Powiedzcie światu, że Pol-
ska jest krajem praworządnym! Niech
żyje Polska i Górny Śląsk!

Kulminacją historycznej części uro-
czystości było rozbicie przez powstań-
ca-inwalidę Juliusza Chowańca - tak
jak 85 lat temu - biało-czarnego łańcu-

cha i wypowiedzenie przez niego hi-
storycznych słów: - Pękajcie okowy nie-
woli, Górny Śląsk jest wolny, armio
wkraczaj nań i połącz go z Polską.

Obchody rocznicy rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów w miejscu dawnej gra-
nicy oraz na rynku w obecnej dzielnicy
Katowic - Szopienicach, gdzie po raz
pierwszy Ślązacy powitali w 1922 r.
polskie wojsko. Później, w katowickiej
Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła
się msza dziękczynna. W homilii ks.
Andrzej Suchoń powiedział, że Pol-
ska wraz z powrotem Śląska otrzymała
wówczas także w Ślązakach "skarby
moralne, cnoty ludu śląskiego, ukształ-
towane w rodzinie i w kościele". Jak
podkreślał, ks. Suchoń, należą do nich
umiłowanie wolności, przywiązanie do
wiary, szacunek dla życia rodzinnego,
międzyludzkie kamractwo, uczciwość,
solidność, rzetelność, odpowiedzial-
ność, gościnność, a przede wszystkim
pracowitość.

Wojciech Gumułka

Inscenizacja powitania wojsk polskich przez władze Katowic

Ostateczny podział Górnego Ślą-
ska między Polskę i Niemcy po
pierwszej wojnie światowej nastą-
pił po trzecim powstaniu śląskim,
w 1922 r. Do Polski przyłączono
29 proc. obszaru plebiscytowego,
zamieszkanego przez 46 proc. lud-
ności. Polskie oddziały w Katowi-
cach witano 20 czerwca - w tam-
tych uroczystościach uczestniczyli
m.in. zasłużeni dla polskości Gór-
nego Śląska Wojciech Korfanty i
Józef Rymer.

Głodowe pomostówki

Porozumienie podpisane przez rząd i kolejarskie związki
zawodowe, z wyjątkiem „S” przerzuca ciężar wcześniejszych

emerytur dla kolejarzy w emerytury pomostowe, których
wysokość można porównać do głodowych stawek
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Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidar-
ność” Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego nr 2 w Ja-
strzębiu Zdroju i Biuro Tereno-
we „S” zaprosiły mieszkańców
Jastrzębia na wielki festyn,
który odbył się 10 czerwca w
Jarze Południowym.

Dla uczestników zabawy organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Nie zabrakło - oczywiście tradycyj-
nych kiełbasek z grilla i piwa. Gru-
pa "Oman Band" zabrała mieszkań-
ców Jastrzębia w muzyczną podróż
dookoła świata. Publiczność zgro-
madzoną przed sceną rozbawiał Jó-
zef Polok wraz z "Kabaretem Ślą-
skim".

W bogatym programie festynu
znalazł się policyjny pokaz psów i
egzamin na kartę rowerową. Przez

Plany wydzierżawienia przez
prywatną spółkę ALMED z
Myszkowa dochodowej i nie-
dawno wyremontowanej
przychodni Zakładu Lecznic-
twa Ambulatoryjnego (ZLA)
w Zawierciu przy ul. Gałczyń-
skiego spotkał się z katego-
rycznym sprzeciwem zawier-
ciańskiej „Solidarności” Pra-
cowników Ochrony Zdrowia.

Podczas ostatniego posiedzenia
Rady Społecznej ZLA oficjalny list
protestacyjny został przekazany
Leszkowi Wojdasowi, przewodni-
czącemu rady.

- Poradnia przy ul. Gałczyńskie-
go została wyremontowana i doin-
westowana dzięki wyrzeczeniom
pracowników - podkreśla Małgo-
rzata Grabowska, przewodniczą-
ca "S" Pracowników Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. - A teraz ta
przychodnia ma być wydzierża-
wiona, aby zarobić mogła obca fir-
ma. Gdzie tu gospodarskie podej-
ście.

Od 1999 roku pracownicy ZLA
godząc się na skandalicznie niskie
płace praktycznie kredytowali re-
monty i zakupy sprzętu medyczne-

Festyn w Jarze Południowym

go w placówkach opieki medycz-
nej, wiedząc, że jest to niezbędny
element procesu dostosowawcze-
go do wciąż rosnących wymogów
NFZ i rodzącej się konkurencji na
rynku usług medycznych.

- Dotychczas przekazywano
wymagające remontu placówki,
które do obowiązujących standar-
dów doprowadzał nowy właściciel.
To jednak zupełnie co innego niż
oddanie w użytkowanie świeżo
wyremontowanej przychodni, po-
łożonej w centrum miasta - dodaje
Małgorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej
"S" w Zawierciu. - Zwłaszcza, gdy
będziemy pamiętać, że z przychod-
nią ALMED ma przejąć znaczną
część kontraktu ZLA.

Chodzi o dziesięć tysięcy dekla-
racji pacjentów. Dla porównania
całe Zawiercie ma ok. 56 tysięcy
mieszkańców. W takiej sytuacji nie
dziwi, że myszkowska spółka o
dzierżawie przychodni rozmawia-
ła tylko ze starostwem powiato-
wym, które jest właścicielem bu-
dynku, a dyrekcja ZLA o całej
sprawie dowiedziała się... z lokal-
nych mediów.

To nie pierwszy pojedynek AL-

Dziwna prywatyzacja

w Myszkowie

Podczas kolejnych mediacji
prowadzonych w ramach spo-
ru zbiorowego przez „Solidar-
ność” Szpitala Specjalistyczne-
go w Dąbrowie Górniczej i dy-
rekcję placówki, pracodawca
po raz pierwszy przedstawił
projekt podwyższenia wyna-
grodzeń, ale tylko dla dwóch
grup zawodowych: lekarzy i
pielęgniarek.

Przypomnijmy, że przedmiotem
sporu wszczętego przez "S" są pod-
wyżki wynagrodzeń o 20 proc. dla
wszystkich pracowników. Strona
związkowa na razie nie podjęła dys-
kusji na temat projektu, argumen-
tując, że potrzebuje więcej czasu na
jego analizę.

- Przedstawiony projekt zamie-
rzamy skierować do związkowej
analizy ekonomiczno-prawnej.
Podczas kolejnych mediacji, zapla-
nowanych na koniec czerwca,
przedstawimy pracodawcy swoje
stanowisko w tej sprawie - informu-
je przewodnicząca zakładowej "S"
Elżbieta Żuchowicz.

W trakcie mediacji dyrektor szpi-

tala poinformował, że w związku z
trwającym strajkiem lekarzy, pla-
cówka może znaleźć się w bardzo
trudnej sytuacji. Czynny protest, do
którego w dąbrowskim szpitalu
przystąpiło ponad 40. z 120. zatrud-
nionych tam lekarzy, spowodował
straty w wys. 100 tys. zł. Zarząd nie
wyklucza przeprowadzenia zmian
w strukturze placówki, z likwida-
cją oddziałów włącznie. Pracodaw-
ca uprzedził również, że pensje za
czerwiec mogą być wypłacane w
późniejszych terminach, niezgod-
nych z regulaminem wynagradza-
nia. Powodem takiego poślizgu w
wypłatach wynagrodzeń jest za-
ostrzenie strajku przez lekarzy, te-
raz nie przekazują dokumentacji
medycznej do NFZ.

- W tej sytuacji możemy się spo-
dziewać, że NFZ nie prześle nam
kolejnej transzy pieniędzy z tytułu
zapłaty za wykonaną usługę me-
dyczną - mówi E. Żuchowicz - Dy-
rektor zasygnalizował, że zarząd
rozpatruje także możliwość zmia-
ny formy prawnej szpitala, nie wy-
kluczając prywatyzacji.

Beata Gajdziszewska

Czy dostaną
pensje w czerwcu?

MED-u z zawierciańskim ZLA o
przychodnię. Przed rokiem spółka
z Myszkowa podkupiła lokal zaj-
mowany od 30 lat przez Przychod-
nię Rejonową nr 3 przy ul. Pade-
rewskiego, jedyną placówkę ZLA
działającą w obcym budynku. AL-
MED zaoferował właścicielowi
(SM Zawiercie) nieco wyższy
czynsz oraz przejął jednego leka-
rza. Pozostała część personelu zo-
stała przeniesiona do przychodni
"Centrum".

- Nie może być zgody na spry-
watyzowanie dochodowej placów-
ki bez gwarancji utrzymania do-
tychczasowego zakresu i pełnej
dostępności usług medycznych dla
pacjentów, gwarancji zatrudnienia
i pakietu socjalnego dla załogi -
mówi Małgorzata Benc. -  Zdro-
wie pacjentów i utrzymanie miejsc
pracy jest znacznie ważniejsze niż
zysk prywatnego przedsiębiorcy.

Rada Społeczna ZLA podzieliła
stanowisko zawierciańskiej "Soli-
darności" Pracowników Ochrony
Zdrowia i wypowiedziała się prze-
ciwko wydzierżawieniu przychod-
ni.

(zaw)

Festyn w Jarze Południowym to już jastrzębska tradycja

Jedną z atrakcji festynu były konkursy dla najmłodszych

Tłumy poszukujących dobrej oferty pracy, 78 wystawców, ok.
3 tys. ofert w tym 1 tysiąc z Unii Europejskiej to wynik Targów
Pracy, zorganizowanych 14 czerwca w Gmachu Sejmu Ślą-
skiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Oprócz
ofert krajowych na poszukujących pracy czekały propozycje
z Francji, Finlandii, Norwegii, Czech, Słowacji, Hiszpanii i Wiel-
kiej Brytanii. Można też było wziąć udział w dyskusjach, spo-
tkaniach oraz konferencjach. Dotyczyły one m.in. warunków
podejmowania pracy za granicą, perspektyw wykorzystania
Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie na lata
2007-2013 oraz zasad prezentacji przed pracodawcą. Patro-
nat honorowy nad imprezą targową przyjęli marszałek woje-
wództwa śląskiego Janusz Moszyński i wojewoda śląski To-
masz Pietrzykowski. W otwarciu imprezy uczestniczył szef
Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr Duda.

cały dzień odbywały się liczne gry
i konkursy. Wszyscy mogli spróbo-
wać swojego szczęścia w loterii. Dla

uczestników zabawy przygotowa-
nych zostało wiele nagród m.in. ro-
wer, telewizor i kuchenka mikrofa-
lowa.

- To była już druga biesiada, któ-
rą przygotowaliśmy dla członków
Związku i mieszkańców naszego
miasta - mówi kierująca jastrzęb-
skim Biurem Terenowym Danuta
Jemioło. - W tym roku, znów do-
pisała frekwencja, dobre humory i
pogoda, chociaż trochę pokropiło.

- Wszyscy świetnie się bawili.
Cieszymy się, że na organizowane
przez "Solidarność" pikniki coraz
chętniej przychodzą osoby, które nie
należą do związku - dodaje Halina
Cierpiał przewodnicząca "S" w ja-
strzębskim szpitalu.                         Red.
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Z danych GUS wynika, że do
końca 2003 r. przebudowano
w Polsce 190379 ha lasów.
Prym w tym zakresie wiedzie
Górny i Dolny Śląsk - na tere-
nie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach i
we Wrocławiu usytuowanych
jest ok. 82% powierzchni drze-
wostanów poddanych temu
zabiegowi.

Uprawę sosnowych i świerkowych
monokultur leśnych zaczęto prowa-
dzić na terenie Polski już w XVIII
wieku. Kontynuowano ją również w
następnym stuleciu.

Nowe lasy sadzono tam, gdzie pier-
wotnie uległy wyrębowi lub zostały
zniszczone wskutek zdarzeń loso-
wych. Nowe nasadzenia zajmowały
spore obszary. Taka troska o las wy-
dawać by się mogła chwalebna, oka-
zało się jednak, że powstanie ogrom-
nych monokultur leśnych doprowa-
dziło do niepożądanych zmian w śro-
dowisku.

Po latach odkryto, że zmiany skła-
du gatunkowego lasów spowodowa-
ły nadmierne zakwaszenie gleb oraz
podatność drzewostanów na nieko-
rzystne wpływy czynników abiotycz-
nych (zwłaszcza wiatru) i biotycznych
(gradacje szkodników owadzich i
zwiększenie aktywności patogenów
grzybowych) oraz na zanieczyszcze-
nia powietrza (dynamicznie zwięk-
szające się w drugiej połowie XX wie-
ku).

Przywrócić naturalność
Postanowiono naprawić te szkody.

Leśnicy w rejonach przemysłowych
już od połowy XX wieku rozpoczęli
działania zmierzające do zmniejsze-
nia degradacji lasów. Po II wojnie
światowej wydano nawet specjalne
akty prawne, regulujące kwestie za-
lesień. Na obszarze Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w latach
1953-55 wydano tymczasowe wy-
tyczne w tej sprawie. Zgodnie z ich
literą należało zmniejszyć udział so-
sny zwyczajnej i świerka pospolite-
go w nowych zalesieniach i powięk-
szyć w nich udział drzew liściastych.
W latach 1964-66 opracowano pro-
jekt zasad hodowlanych dla lasów
znajdujących się w strefach oddzia-
ływania przemysłu. Nie był to ostat-
ni akt prawny dotyczący tej kwestii.

Sprawy zagospodarowania lasu w re-
jonach przemysłowych regulowały
następnie zasady hodowli lasu wyda-
ne w latach: 1969, 1979, 1988. Naj-
nowsze ukazały się w 2003 roku.

Realizacja zrównowa-
żonej i wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej w rejo-
nach objętych wpływem
emisji przemysłowych
wymaga dostosowania
odpowiednich składów
gatunkowych drzewosta-
nów do stopnia skażenia i
degradacji siedlisk leśnych.
Lasy w tych rejonach mu-
szą spełniać zarówno waż-
ne funkcje społeczne (np.
zdrowotne i rekreacyjne),
jak też ekologiczne (np.
wodochronne, glebochron-
ne) oraz w ograniczonym
stopniu funkcje ekono-
miczne (np. produkcji
drewna). Kształtowanie
tych funkcji wymaga za-
tem prowadzenia długo-
trwałego procesu przebu-
dowy w zgodności ze
zmianami zachodzącymi
w środowisku leśnym.

- Przebudowa drzewo-
stanu może być prowa-
dzona przez całkowitą
zmianę głównych gatun-
ków drzew lub częściową
zmianę składu gatunko-
wego, poprzez wprowa-
dzanie do drzewostanu brakujących
gatunków lub zmianę wielkości ich
udziału - podkreśla Zbigniew Haw-
ryś w artykule pt. "Przebudowa drze-
wostanów".

Zabójcza siarka
Z badań prowadzonych na terenie

Górnośląskiego Okręgu Przemysło-
wego wynika też, że łatwiej zrekon-
struować las na terenie, gdzie on już
istnieje, niż w miejscu, gdzie zakłada
się go całkowicie od nowa. Stary las
w różnorodny sposób chroni nowe
zalesienia: większa na takim terenie
jest aktywność mikroorganizmów w
wierzchniej warstwie gleby, korzyst-
niejsze zagęszczenie owadów. Stare
drzewa chronią też młodniak przed
przymrozkami i wichurami. Z tego
względu leśnicy starają się jak najdłu-
żej zachować istniejący już drzewo-
stan.

W rekonstruowanym lesie nie
może też być mowy o przypadkowym
doborze drzew. Gatunki dobiera się
tak, aby pozostawały w zgodzie z wa-
runkami siedliskowymi Najkorzyst-
niejsze okazało się stosowanie tzw. ra-
mowego składu gatunkowego drzw,
który uwzględnia nie tylko warunki
siedliskowe panujące w określonym
lesie, lecz również stan istniejącego
skażenia powietrza zwłaszcza przez
związki siarki. Uwzględnianie tego
ostatniego czynnika wpłynęło w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku na decyzję o
wprowadzenie do naszych lasów ga-
tunków obcego pochodzenia, mniej

wrażliwych na skażenia powietrza,
czyli sosny czarnej, dębu czerwone-
go i modrzewia japońskiego. Sosna
czarna i dąb czerwony słabo aklima-
tyzowały się w śląskich lasach. Były

wprawdzie odporne na zanieczysz-
czenia, ale za to wykazały brak od-
porności na ataki ze strony chorób
grzybowych.

Jodła powraca...
Na szczęście, w ostatnich latach w

sposób znaczący w naszym woje-
wództwie zmniejszyło się zanieczysz-
czenie powietrza (w tym tak szkodli-
wymi dla lasów związkami siar-
ki).Dzięki temu teraz możliwe jest już
stosowanie przy przebudowie drze-
wostanów wszystkich rodzimych la-
sotwórczych gatunków drzew, nawet
tych, które w sposób szczególny są
wrażliwe na skażenia powietrza, m.in.
jodły pospolitej.

Obecnie, zgodnie z zaleceniami
specjalistów, gatunki drzew obcego
pochodzenia sadzi się tylko wyjątko-
wo, tam gdzie drzewa muszą wyka-
zać się większą tolerancją na zanie-
czyszczenia powietrza.

Kiedy las rekonstruuje się w wa-
runkach silnego skażenia powietrza i
silnego zachwaszczenia, fachowcy
zalecają stosowanie orek pełnych głę-
bokich.

- Z przeprowadzonych badań wy-
nika jednak - pisze Hawryś - że ko-
rzystny wpływ tego sposobu przygo-
towania gleby na wzrost drzew zani-
ka po kilkunastu latach. Obszar do-
konanej przebudowy drzewostanów
znajdujących się w rejonach oddzia-
ływania i degradacyjnego wpływu za-
nieczyszczeń powietrza jest trudny do
dokładnego określenia. Wynika to z
braku weryfikacji powierzchni prze-

budowywanych na skutek przepada-
nia upraw, przekazywania terenów le-
śnych na inne cele, pożarów leśnych
itp. Z danych GUS wynika, że do koń-
ca 2003 r. przebudowano 190379 ha

lasów, głównie na terenie
RDLP Katowice i RDLP
Wrocław (łącznie ok. 82%
ogólnej przebudowanej po-
wierzchni drzewostanów w
Polsce). Przyjmując sza-
cunkowo, że obszar ten
mógł zmniejszyć się o ok.
10% (z podanych wyżej
powodów), to obszar do-
tychczasowej przebudowy
drzewostanów objął ok.
171,3 tys. ha, z tego na te-
renie RDLP Katowice - ok.
100,6 tys. ha i RDLP Wro-
cław - ok. 38,8 tys. ha".

Trwającą już pół wieku
przebudowę śląskich drze-
wostanów należy określić
jako duży sukces leśni-
ków. Podejmowane przez
nich działania pozwoliły
zachować lasy jako waż-
ną formację roślinną - i to
w rejonach tak silnego ska-
żenia powietrza, z jakim
do niedawna mieliśmy do
czynienia w naszym wo-
jewództwie. Nie było to ła-
twe, gdyż na terenie Gór-
nego Śląska i Zagłębia wy-
stępowały zjawiska tzw.
sukcesji wtórnej regresyw-

nej, prowadzące do uproszczenia for-
macji leśnej. Gdyby nie wysiłki le-
śników zmierzające do utrzymania

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

KWK „Pniówek” mniej płaci,
bo korzysta z tańszego prą-
du pozyskiwanego z metanu.

Od pewnego czasu KWK "Pnió-
wek" płaci znacznie mniejsze rachun-
ki za prąd, bo prawie 30 proc. energii
elektrycznej pochodzi z zainstalowa-
nych na jej terenie generatorów na-
pędzanych silnikami gazowymi. Jako
paliwo wykorzystuje się tu metan.

W "Pniówku" wraz z wydobywa-
nym węglem rocznie uwalnia się ok.
130 mln metrów sześciennych meta-
nu. Ponad jedna trzecia gazu trafia do
Zakładu Odmetanowania Kopalń.
Ujęty metan jest w całości wykorzy-
stywany przez Spółkę Energetyczną
Jastrzębie do produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej. W 2000 r. jastrzęb-
ska spółka wydzierżawiła od kopalni
"Pniówek" część hali sprężarek i za-
instalowała tam dwa silniki gazowe,
w których jako paliwo wykorzysty-
wany jest metan. Napędza on gene-
ratory wytwarzające 6,4 MW mocy
elektrycznej i 7 MW mocy cieplnej.

Prąd i ciepło są w całości zużywa-
ne przez kopalnię. Z 7 MW mocy
cieplnej, po przetworzeniu w specjal-

Lasy... do renowacji

Oszczędna kopalnia
nych agregatach, powstaje 5 MW
mocy chłodniczej wykorzystywanej
w systemie klimatyzacji wyrobisk
podziemnych. Pozostałe ciepło uży-
wane jest do ogrzewania kopalnia-
nych obiektów oraz do podgrzewa-
nia wody.

Użycie silników gazowych przy-
niosło tak dobre efekty, że zarząd
"Pniówka" podjął decyzję o zainsta-
lowaniu następnego. Inwestycja zo-
stała zrealizowana w 2006 r. Nowy
silnik gazowy zaopatrzony został w
generator produkujący 3,9 MW mocy
elektrycznej i 4,4 MW mocy ciepl-
nej. Działa od grudnia ub. r. Obecnie
metan ujmowany w kopalni wyko-
rzystywany jest już w całości. Dzięki
nowej inwestycji produkcja mocy
elektrycznej wzrosła do 10,3 MW, a
mocy cieplnej do 11,4 MW.

Współpraca "Pniówka" z jastrzęb-
ską spółką energetyczną okazała się
bardzo korzystna. Obecnie SEJ do-
starcza 39 proc. energii elektrycznej
zużywanej przez kopalnię "Pniówek.
Zyskuje kopalnia, która płaci mniej-
sze rachunki za elektryczność, a tak-
że środowisko - szkodliwy gaz nie
trafi do atmosfery.                      EB

W aktach normujących kwestie
zalesień podkreśla się, że przebu-
dowa lasów jest działaniem ho-
dowlanym zmierzającym do prze-
kształcenia struktury i cech funk-
cjonalnych lasu w celu pełnego do-
stosowania ich do warunków sie-
dliskowych oraz pełnionych zadań
gospodarczych i środowisko-twór-
czych. Musi to więc być działanie
zmierzające do unaturalnienia re-
konstruowanych ekosystemów le-
śnych, umożliwiające prowadze-
nie trwałej i wielofunkcyjnej go-
spodarki leśnej.

pełnowartościowego drzewostanu,
obecnie zamiast lasów w wielu miej-
scach mielibyśmy jedynie zarośla lub
nawet tzw. murawy industriogenicz-
ne, które jedynie przez grzeczność
można by określić mianem trawy...

Środowisko wciąż się zmienia. Nie-
które zanieczyszczenia udaje się zwal-
czać, za to pojawiają się inne. Z tego
właśnie powodu proces dostosowy-
wania składów gatunkowych musi
być kontynuowany. Jedynie poprzez
świadomą działalność możliwe bę-
dzie zachowanie lasów bliskich na-
turze, które będą spełniać wszystkie
przyrodnicze i społeczne funkcje.

Oprac. Elżbieta Budzyńska

Bibliografia:

Zbigniew Hawryś (Instytut Badaw-
czy Leśnictwa, Zakład Gospodarki
Leśnej Rejonów Przemysłowych w
Katowicach): "Przebudowa drzewo-
stanów" (w) "Przyroda Górnego Ślą-
ska", 2007 r.

Z badań ostatnio prowadzonych
w lasach GOP (w 2003 r.) wyni-
ka, że poziom średniorocznego stę-
żenia dwutlenku siarki w wynosił
ok. 25 mg/m3. Jako wartości pro-
gowe dla SQ

2
 stężenia średnio-

roczne wywołujące małe uszko-
dzenia drzewostanów nizinnych
na siedliskach oligotroficznych
przyjmuje się poziom 20 mg, na
siedliskach mezo- i eutroficznych
- poziom 30 mg, natomiast na sie-
dliskach górskich powyżej 800 m
n.p.m. - poziom 10 mg/m3.

Trwającą już pół wieku przebudowę
śląskich drzewostanów należy określić

jako duży sukces leśników
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Czytelnik przebywający na zwolnie-

niu lekarskim z tytułu opieki nad cho-

rym członkiem rodziny pyta - w jakim

terminie powinien powiadomić praco-

dawcę o nieobecności w pracy z tego

powodu?

Sposób usprawiedliwiania nieobec-
ności w pracy z powodu choroby pra-
cownika lub sprawowania przez niego
osobistej opieki nad chorym członkiem
rodziny, a także z innych przyczyn,
określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w
sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy oraz udzielania pra-
cownikom zwolnień od pracy (DzU nr
60, poz. 281). Zgodnie z przepisami §
2 tego rozporządzenia, pracownik po-
winien uprzedzić pracodawcę o przy-
czynie i przewidywanym okresie nie-
obecności w pracy, jeżeli przyczyna tej
nieobecności jest z góry wiadoma lub
możliwa do przewidzenia (np. pracow-
nik w czasie pracy otrzymał wiado-

mość, że jego 5-letnie dziecko, nad któ-
rym sprawuje osobistą opiekę, zacho-
rowało i uprzedził pracodawcę, że w
dniu następnym uda się z dzieckiem do
lekarza, z czym najprawdopodobniej
może się wiązać jego kilkudniowa nie-
obecność w pracy). Pozwoli to praco-
dawcy na wcześniejsze podjęcie odpo-
wiednich działań organizacyjnych, np.
wyznaczenie zastępstwa na czas nie-
obecności pracownika, gdyż każda nie-
obecności w pracy prowadzi do dezor-
ganizacji pracy, czy nawet może wy-
wołać komplikacje w procesie pracy.

Natomiast w razie zaistnienia przyczyn
uniemożliwiających stawienie się do pra-
cy, pracownik jest obowiązany nie-
zwłocznie zawiadomić pracodawcę o
przyczynie tej nieobecności i przewidy-
wanym okresie jej trwania, nie później
jednak niż w drugim dniu nieobecności
w pracy. Przyjęty u danego pracodawcy
sposób zawiadamiania przez pracowni-
ków o przyczynie nieobecności w pracy

i usprawiedliwiania tej nieobecności po-
winien być określony szczegółowo w re-
gulaminie pracy, zgodnie z art. 1041 § 1
pkt 9 kodeksu pracy. Jeżeli natomiast pra-
codawca nie ma obowiązku ustalenia re-
gulaminu pracy (zatrudniając mniej niż
20 pracowników lub gdy zagadnienia
wchodzące w zakres regulaminu pracy
reguluje układ zbiorowy pracy - art. 104
§ 2 k.p.), wówczas jest on zobowiązany
poinformować pracownika na piśmie,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy o pracę, między inny-
mi o sposobie usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy (art. 29 § 3 k.p.). W
przypadku gdy obowiązujące u danego
pracodawcy przepisy prawa pracy nie
określają sposobu zawiadomienia praco-
dawcy o przyczynie nieobecności pra-
cownika w pracy, wówczas zawiadomie-
nia tego pracownik dokonuje osobiście
lub przez inną osobę, telefonicznie lub
za pomocą innego środka łączności (np.
faksem, e-mailem) albo drogą poczto-
wą (np. przesyłając listem poleconym

Zgodnie z art.16 i art.94 pkt.8 KP
pracodawca powinien w miarę możli-
wości i warunków zaspokajać potrze-
by bytowe, socjalne i kulturalne pra-
cowników. W Kodeksie pracy ustawo-
dawca nie nakłada więc na pracodaw-
ców bezwzględnego obowiązku pro-
wadzenia działalności socjalnej na
rzecz pracowników, lecz jedynie po-
stuluje prowadzenie takiej działalno-
ści.

Ustawa o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych stanowi wyją-
tek od sformułowanej w Kodeksie pra-
cy zasady, że prowadzenie zakładowej
działalności socjalnej jest zależne od
możliwości finansowych i organiza-
cyjnych pracodawcy. Ustawa nakłada
bowiem na pracodawców obowiązek
prowadzenia działalności socjalnej w
określonym rozmiarze (art. 3 ustawy).
Ustawa nie obejmuje tylko małych pra-
codawców, którzy nie są jednostkami
organizacyjnymi państwowej i samo-
rządowej sfery budżetowej i zatrudnia-
ją do dwudziestu pracowników. Ci pra-
codawcy mogą dobrowolnie, a więc
w miarę posiadanych możliwości,

utworzyć zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych i prowadzić działal-
ność socjalną określoną w ustawie.

Świadczenie urlopowe zostało wpro-
wadzone do ustawy o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych przez usta-
wę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmia-
nie ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz.
686). Jego wprowadzenie miało służyć
temu, aby wszystkich pracodawców
objąć podmiotowym zakresem zasto-
sowania ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych, a jednocze-
śnie zwolnić małych pracodawców z
obowiązku tworzenia zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenie urlopowe jest świadcze-
niem socjalnym wypłacanym przez pra-
codawców nie mających obowiązku
tworzenia zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, na zasadach
określonych w art. 3 ust. 3-6 ustawy z
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnym (Dz. U
1996 r. Nr 70 poz. 335).

Nieobecność w pracy z powodu

choroby pracownika
zwolnienie lekarskie od pracy), przy
czym za datę zawiadomienia uważa się
wtedy datę stempla pocztowego. Nieza-
wiadomienie pracodawcy w podanym
wyżej terminie o przyczynie nieobecno-
ści w pracy mogą usprawiedliwiać tyl-
ko szczególne okoliczności, uniemożli-
wiające dochowanie przez pracownika
tego terminu, zwłaszcza jego obłożna
choroba, połączona z brakiem lub nie-
obecności domowników, albo inne zda-
rzenie losowe. Jednakże po ustaniu tych
okoliczności pracownik jest obowiąza-
ny dopełnić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu dwóch dni, obowiązku zawia-
domienia pracodawcy o przyczynie i
okresie nieobecności w pracy.

Powyższy tryb postępowania ma za-
stosowanie także w sytuacji, gdy nie-
obecności pracownika w pracy z po-
wodu choroby lub sprawowania opie-
ki nad dzieckiem lub innym chorym
członkiem rodziny przedłuża się. Jeżeli
zatem po upływie okresu nieobecności

w pracy, objętego zwolnieniem lekar-
skim, pracownik otrzymuje dalsze
zwolnienie lekarskie, obowiązany jest
powiadomić o tym niezwłocznie pra-
codawcę, najpóźniej w drugim dniu
dalszej nieobecności w pracy (chyba że
obowiązujące u danego pracodawcy
przepisy przewiduje dłuższy termin).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że
pracownikowi, który nie zawiadomił
pracodawcy w terminie o przyczynie i
okresie nieobecności w pracy, jednak-
że usprawiedliwił tę nieobecności, choć
z opóźnieniem, nie można postawić za-
rzutu opuszczenia pracy bez usprawie-
dliwienia. Jak bowiem stwierdził SN w
wyroku z 4 grudnia 1997 r., I PKN 416/
97 (OSNAP 1998, z. 20, poz. 596), nie-
usprawiedliwienie w terminie nieobec-
ności w pracy i opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia stanowią odmienne
rodzajowo naruszenia obowiązków pra-
cowniczych.

Świadczenie urlopowe pełni rolę
uproszczonej formy działalności so-
cjalnej pracodawców i jest przede
wszystkim adresowane do małych za-
kładów pracy.

Świadczenie urlopowe stanowi rów-
nowartość odpisu podstawowego na
zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych naliczony od podstawy, którą jest
przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w roku po-
przednim lub w drugim półroczu roku
ubiegłego, jeżeli było ono wyższe. Wy-
sokość odpisu podstawowego na
ZFŚS ustala w "Monitorze Polskim"
Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego, nie później niż do dnia 20 lute-
go każdego roku (art. 5 ust. 7 ustawy o
ZFŚS). Zgodnie z art. 5 ustawy o ZFŚS
odpis podstawowy na jednego zatrud-
nionego wynosi 37,5% tak ustalonej
kwoty.

Świadczenie urlopowe nie wchodzi
do podstawy ustalania składki na ubez-
pieczenie społeczne. Stanowi koszt
uzyskania przychodów, a wypłata tego
świadczenia bezpośrednio obciąża
koszty działalności pracodawcy. Jest
to dochód brutto pracownika, a więc
należy doliczyć do innych jego wypłat
i od całości potrącić podatek docho-
dowy, w rozumieniu przepisów usta-

wy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

Świadczenie urlopowe należy się:
- każdemu pracownikowi zatrudnio-

nemu na podstawie umowy o pra-
cę (lub: powołania, mianowania,
wyboru, spółdzielczej umowy o
pracę),

- raz w roku kalendarzowym, u tego
samego pracodawcy,

- proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy,

- jeżeli w danym roku kalendarzo-
wym pracownik ten korzysta z urlo-
pu wypoczynkowego, którego wy-
miar wynosi co najmniej 14 dni ka-
lendarzowych,

pod warunkiem jednakże, że praco-
dawca spełnia warunki przewidziane
w art. 3 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 4
marca 1994 o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.

Wypłata świadczenia następuje nie
później niż w ostatnim dniu poprze-
dzającym rozpoczęcie urlopu wypo-
czynkowego niezależnie od tego, w
jakim okresie pracownik wykorzystuje
ten urlop.

Na wysokość świadczenia urlopo-
wego nie ma znaczenia ogólny staż
pracy, jak również okres zatrudnienia
u pracodawcy, u którego przysługuje

omawiane świadczenie. Natomiast
pracownicy zatrudnieni na niepełnym
etacie otrzymują świadczenie urlopo-
we w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy.

Świadczenie urlopowe ma charak-
ter roszczeniowy i pracownikowi speł-
niającemu wyżej opisane warunki
przysługuje żądanie jego wypłaty.

Rodzi się pytanie, co z wypłatą
świadczenia urlopowego u pracodaw-
ców tworzących zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych? Otóż odpowie-
dzi należy szukać w zakładowym re-
gulaminie gospodarowania środkami
funduszu świadczeń socjalnych. Usta-
wa o ZFŚS przewiduje jedynie, że
przyznawanie ulgowych usług i świad-
czeń oraz wysokość dopłat z fundu-
szu powinny być uzależnione od sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej
pracownika. Oznacza to, że dla praco-
dawców tworzących fundusz socjal-
ny wypłata świadczenia urlopowego
nie jest obligatoryjna, chyba że zobo-
wiązanie do jego wypłaty znajdzie się
w zakładowym regulaminie. Wskazać
tu jednak trzeba, że finansowanie wy-
poczynku pracowników i ich rodzin
mieści się jak najbardziej w zakresie
działalności socjalnej, dla wspierania
której stworzono fundusz.

Świadczenie urlopowe
Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu

- Biuro Terenowe w Sosnowcu

Prawnik Radzi
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www sieci

W karykaturze
s³ów
Prosto z Magla
Szef G³ównego Magla RP przekaza³
nam kilka informacji:
- Józef Oleksy odzyskuje pamiêæ! Kil-
ku polityków z "pierwszych stron
gazet" wpad³o w panikê.

***
- Zdementowano wiadomoœæ, jako-
by rzeka Wis³a mia³a p³yn¹æ przez
W³oszczow¹.

***
- Jerzy Urban siê nawróci³! Daty i
miejsca uroczystego posypania g³owy
popio³em na razie nie ujawniono.

Napis na murze
Ale jaja ... Nikt nic nie wie, a wszy-
scy siê boj¹.

Nowa rola
Nowa rola jest dla Olka
(zgodê wyrazi³a Jolka)
- Lewicê reanimowaæ,
"Demokratów" zaœ zdo³owaæ!   PK


