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Grunt to własny grunt

Kilkuset pracowników spółek powstałych na bazie majątku huty „Baildon” obawia się

o swoje miejsca pracy. Poważnym zagrożeniem jest dla nich firma zewnętrzna zainte-

resowana wykupem gruntów i nieruchomości, na których prowadzą działalność.

30 proc. teraz,
szacunek na zawsze

Niskie płace to nie jedy-
ny problem pracowni-
ków ochrony. Powszech-
ny jest brak umów o pra-
cę, duża ilość nadgodzin
(300-400 godzin mie-
sięcznie). Coraz więcej
młodych osób rozpoczy-

na pracę w ochronie i po kilku miesiącach podejmuje de-
cyzję o wyjeździe z kraju w poszukiwaniu lepiej płatnego
zajęcia.

Czytaj na stronie 4

Prawda zawsze ma sens...
Usłyszałam, że film pokazuje histo-
rię, którą wszyscy znamy, ale odsła-
nia rzeczy z których jednak nie zda-
waliśmy sobie sprawy. Mnie osobi-
ście też zaskoczyło, że są wątki w
tej historii, o których nie miałam
pojęcia. Choćby to, że kilkunastu
rannych górników do dziś musi le-
czyć się w poradniach zdrowia psy-

chicznego. - powiedziała dla TŚD Agnieszka Świdzińska.
Czytaj na stronie 5

Chcą się uczyć
od „Solidarności”

- Ze względu na na-
sze bliskie sąsiedz-
two uważamy, że
niezbędna jest ścisła
współpraca między
naszymi organiza-
cjami związkowymi

- podkreślał Anatoliy Akimochkin - Osiągnięcia i sukcesy
"S" są niewspółmiernie większe od naszych. Chcemy się
od was uczyć, czerpać wiedzę z waszego ogromnego do-
świadczenia związkowego.

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

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Tarnowskie Góry
27 czerwca odbyło się posiedzenie

Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ
"S" Powiatu Tarnogórskiego. W spo-
tkaniu uczestniczył członek Prezydium
ZR Mirosław Truchan, który m.in.
przedstawił informacje na temat zaini-
cjowania przez Związek ogólnokrajo-
wej akcji "Grosik". Poinformował rów-
nież o bieżących pracach Śląsko-Dą-
browskiej "S". Tarnogórskich związ-
kowców usatysfakcjonowała wiado-
mość o zaakceptowaniu przez ZR ich
wniosku dotyczącego organizacji Pik-
niku Regionalnego w Tarnowskich
Górach.

Przewodniczący TSP Andrzej Bła-
chan przedstawił informacje na temat
przeprowadzonych wyborów uzupeł-
niających na członka Prezydium Sek-
cji. Został nim wiceprzewodniczący Po-
dzakładowej Organizacji Związkowej
"Nitro-Erg" Krupski Młyn Jacek Pyda.

W trakcie spotkania zebrani omówili
problemy w swoich zakładach pracy oraz
sprawy dotyczące miasta i powiatu.

BT Rybnik
26 czerwca w siedzibie rybnickiego

BT na cyklicznym posiedzeniu spotkali
się przewodniczący komisji zakłado-
wych z obszaru działania Biura.

Członek Prezydium ZR Mirosław
Truchan zapoznał zebranych z posta-
nowieniami Komisji Krajowej, która
wobec braku realizacji przez rząd po-
stulatów "S"  rozpoczęła przygotowa-
nia do ogólnozwiązkowych akcji pro-
testacyjnych i powołała Krajowy Sztab
Protestacyjny.

W trakcie spotkania omówiona zo-
stała sytuacja Komisji Zakładowej w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka-
nalizacji. Tam działania podejmowane
przez prezesa spółki doprowadziły do
ustąpienia przewodniczącego Związku
z pełnionej funkcji.

Rybniccy związkowcy zwrócili się
również do ZR o dofinansowanie startu
córki członkini "S" na pływackich Mi-
strzostwach Świata dla Niesłyszących.

BT Gliwice
29 czerwca z inicjatywy Banku Spół-

dzielczego, który podpisał umowę w ra-
mach związkowego programu "Grosik",
odbyło się spotkanie przewodniczących
organizacji związkowych z obszaru dzia-
łania gliwickiego BT. Przedstawiciele
Banku zapoznali zebranych z  promo-
cyjnymi ofertami kont oraz kredytów dla
posiadaczy karty "Grosik".

***
Od 1 do 3 sierpnia w siedzibie gli-

wickiego BT odbędzie się szkolenie
ogólnozwiązkowe. Zajęcia prowadzić
będą pracownicy Biura Szkoleń ZR Ja-
dwiga Piechocka i Krzysztof Hus.

Koszt szkolenia za 1 dzień wynosi 15
zł od osoby. Zainteresowane organiza-
cje związkowe proszone są o kontakt z
Biurem.

BT Zawiercie
Jedną siódmą ubiegłorocznego zysku

RPWiK w Zawierciu, w sumie nieco
ponad 53 tys. zł, otrzymają pracownicy
w formie nagród - zaproponowała Rada
Nadzorcza spółki. Taką sama kwota ma
zasilić zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych. W sumie do załogi ma trafić
28,4 proc. zysku, czyli niewiele mniej
niż wyniesie dywidenda (29 proc.) wy-
płacona Skarbowi Państwa, jedynemu
udziałowcowi zawierciańskich wodocią-
gów. To spory sukces zakładowej "Soli-
darności", która w ubiegłym roku ostro
sprzeciwiała się przeznaczeniu aż 60
proc. zysku na dywidendę.

- Bez załogi nie byłoby zysku i nale-
ży ten wysiłek docenić  - mówi Zofia
Wódka, przewodnicząca "Solidarno-
ści" RPWiK Zawiercie. - A mówimy o
ludziach dbających o utrzymanie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej i usuwa-
jących awarie w najgorszych warun-
kach atmosferycznych.

Dla pracowników ważne jest także
przywrócenie solidnego dofinansowa-
nia zakładowego funduszu socjalnego,
które w ubiegłym roku było zreduko-
wane do niemal symbolicznej wysoko-
ści (9,3 tys. zł).

-  Te pieniądze trafiają do osób będą-
cych w szczególnie trudnej sytuacji ma-
terialnej - podkreśla Małgorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - Dla wie-
lu z nich to jedyna szansa na uporanie
się z niezbędnymi wydatkami, zwłasz-
cza przy wypadkach losowych, na któ-
re nikt z nas nie ma wpływu.

Największa część zysku ma w tym
roku zasilić kapitał zapasowy spółki,
czyli umożliwić RPWiK rozwój. To
spora zmiana, bo przed rokiem pienię-
dzy na ten cel poskąpiono. I na efekty
nie trzeba było długo czekać - zysk
zmalał o dwie piąte, a co za tym idzie
tegoroczny "torcik dywidendowy" był
znacznie mniejszy.

Co ciekawe propozycja zarządu spół-
ki przewidywała łącznie podział... 129
proc. "zysku netto". W złotówka na
szczęście wszystko się bilansowało. Jak
to możliwe? Po prostu w trzech z czte-
rech przypadkach zamiast "zysku net-
to" powinno być użyte sformułowanie
"zysku netto pozostawionego w dyspo-
zycji spółki". A różnica nie jest mała.
Gdyby na nagrody przeznaczono 20
proc. zysku netto, to pracownicy otrzy-
maliby do podziału ponad 75 tys. zł,
czyli o 22 tys. zł więcej. Dlatego w do-
kumentach finansowych warto by za-
chować precyzję.                      (zaw)

13...
... proc. wyniosło bezrobocie w maju. Stopa bezrobocia spadła z 13,7

proc. w kwietniu.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu

maja 2007 r. wyniosła 1.985,1 tys. osób (w tym 1.143,9 tys. kobiet) i
była niższa niż przed miesiącem o 118 tys. osób (o 5,6 proc.) oraz niższa
o 597,9 tys. (o 23,1 proc.) od liczby bezrobotnych zarejestrowanych
przed rokiem. Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 180,8
tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 10,2 tys. więcej niż w kwietniu
2007 r. i o 16,1 tys. mniej niż przed rokiem).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 137,4 tys. osób, tj. 76,0
proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem
- 83,4 proc., przed rokiem - 73,0 proc.). Spośród osób nowo zarejestro-
wanych 31,7 proc. stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed mie-
siącem 26,8 i 33,7 proc. przed rokiem).

W maju 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,2 tys. ofert
pracy (przed miesiącem 125,7 tys., przed rokiem 114,3 tys.).

26 czerwca (Nowa Zelandia). Ko-
mitet Światowego Dziedzictwa
UNESCO podjął decyzję o zmianie
nazwy byłego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau. Od teraz
oficjalna nazwa obozu to "Au-
schwitz-Birkenau. Niemiecki nazi-
stowski obóz koncentracyjny i za-
głady (1940-1945)". Wniosek rzą-
du polskiego o zmianę dotychcza-
sowej nazwy obozu zgłoszony przez
polski rząd był reakcją na coraz czę-
ściej pojawiające się w zagranicz-
nych mediach przekłamania, suge-
rujące lub wprost nazywające byłe
hitlerowskie obozy "polskimi obo-
zami zagłady". Zatwierdzona przez
UNESCO nowa nazwa "ma na celu
oddanie prawdy historycznej o rze-
czywistym charakterze obozu i pre-
cyzyjnie odnosi to miejsce do reżi-
mu nazistowskiego w Niemczech"
- napisano w komunikacie resortu
kultury.

***
29 czerwca (Warszawa) Minister
zdrowia Zbigniew Religa przedsta-
wił koszyk świadczeń gwarantowa-
nych. Na jego sfinansowanie braku-
je jeszcze 9 mld zł. - Musimy zna-
leźć więcej pieniędzy w systemie.
Jedyną rzeczą, która może dopro-
wadzić do tego, jest zwiększenie
składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne - powiedział Religa. Według nie-
go składka powinna wzrastać co pół
roku lub co rok. o ok. 0,5 proc., ale
jednocześnie powinna być możli-
wość odpisywania tego od podatku.
Minister zaznaczył, że koszyk musi
zawierać tylko sprawdzone i pew-
ne procedury medyczne i nie może
być katalogiem zamkniętym. - Bę-
dziemy leczyli każdą chorobę, ale
nie będziemy leczyli wszystkimi ist-
niejącymi sposobami - powiedział
Religa. Wyjaśnił, że powodem ta-
kiego rozwiązania jest gigantyczna
cena niektórych świadczeń. Dodał,
że oprócz tego, że niektóre proce-
dury medyczne nie znalazły się w
koszyku w ogóle, to przy niektórych
będą też ograniczenia w ich stoso-
waniu. Np. będzie finansowana chi-
rurgia laparoskopowa, ale nie będzie
finansowana chirurgia laparoskopo-
wa z udziałem wielu materiałów jed-
norazowego użytku. W tym tygo-
dniu w resorcie zdrowia mają roz-
począć się konsultacje w sprawie
koszyka.

***
29 czerwca (Katowice). Stworzenie
co najmniej 150 miejsc pracy w
Katowicach zapowiedziała firma
konsultingowa Steria. W wieżow-
cu Altus ulokuje centrum usług
związanych z informatyką i progra-
mowaniem. Koszt inwestycji prze-
kroczy 1,6 mln euro.

***
2 lipca (Katowice) Pracownicy
większości spółek węglowych
otrzymają nagrody z ubiegłorocz-
nych zysków kopalń. Najwyższe
świadczenia z zysku otrzymają pra-
cownicy zatrudniającej ponad 19
tys. osób Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej - średnio każdy pracownik
otrzyma powyżej 2 tys. zł netto. W
Katowickim Holdingu Węglowym
pracownicy dołowi oraz załoga za-
kładów przeróbki mechanicznej
węgla otrzymają po 1 tys. 500 zł
brutto, pozostali pracownicy po 1
tys. 250 zł. W samodzielnej kopal-
ni "Budryk" w Ornontowicach wal-
ne zgromadzenie akcjonariuszy nie
zatwierdziło jeszcze propozycji
wypłaty z zysku. Zarząd zapropo-
nował, aby przeznaczyć na ten cel
1,5 mln zł, co oznacza ok. 400 zł
brutto na jednego pracownika.
Świadczeń nie otrzymają pracow-
nicy największej górniczej spółki,
zatrudniającej ponad 60 tys. osób
Kompanii Węglowej, która w ubie-
głym roku przyniosła ona ponad 92
mln zł strat.

„Każda grupa zawodowa może walczyć o podwyżki. Po-

wszechnie wiadomo, że zarobki pielęgniarek są bardzo małe

i znaczna większość społeczeństwa popiera postulaty zwięk-

szenia zarobków tej grupy zawodowej. Niezależnie od tego

hańbą jest, że chorzy ludzie stają się zakładnikami w walce

o pieniądze”.

Apel Stowarzyszenia Primum Non Nocere, 1 lipca 2007

Komfort pokoju społecznego
rządząca ekipa ma już za sobą.
Obecne "gorące lato" stanowi w
znacznej mierze efekt jej zanie-
dbań, w tym oddania ministerstwa
pracy Samoobronie. Szansa leży w
przywróceniu dialogu społeczne-
go, któremu zobowiązał się patro-
nować prezydent Lech Kaczyński.
Dwa lata po zwycięstwie wybor-
czym najgorszym wrogiem "soli-
darnego państwa" pozostaje biuro-
kracja samych rządzących.

 Nawet najbardziej zagorzali
krytycy formacji rządzącej zmu-
szeni są przyznać, że co najmniej
nie przeszkadza ona koniunkturze
gospodarczej. Świadczy o tym re-
kordowy od dziesięciu lat wzrost
produktu krajowego brutto (7,4
proc. w pierwszym kwartale), na-
pływające inwestycje zagraniczne
(prawie 4 mld dol. w pierwszych
czterech miesiącach br.) oraz spa-
dek bezrobocia - do 13 proc. w
maju br. i poniżej dwóch milionów,
co oznacza, że przez ostatni rok
pracę zyskało 598 tys. niedawnych
petentów urzędów zatrudnienia -
tyle, co liczba mieszkańców Po-
znania.

Wzrost gospodarczy rodzi rów-
nież problem, jak dzielić jego owo-
ce. Zaś towarzyszący wzmagające-
mu się optymizmowi, odnotowa-
nemu w badaniach takich jak "Dia-
gnoza społeczna 2007", wzrost
materialnych i duchowych aspira-
cji Polaków wyraża się również w
niezgodzie na dumpingowe zatrud-
nienie. Ze spadkiem bezrobocia
powraca sprzeciw wobec rynku
pracodawcy, gdzie warunki dyktu-
je jedna strona.

Ekonomista Andrzej Diakonow
zwraca uwagę na paradoksalną
prawidłowość: - Protesty, których
podłoże stanowią żądania płacowe,
wzmagają się w okresie dobrej ko-
niunktury i poprawy sytuacji. To

odreagowanie poprzednich okre-
sów stagnacji, gdy ze względu na
wyższe bezrobocie żądania nie
były tak mocno stawiane, choć dłu-
gi czas płace nie rosły, mimo że
równocześnie wzrastała wydaj-
ność. Dziś widzimy skutki tej nie-
dobrej tendencji.

Od dawna "Solidarność" wska-
zywała, że wskaźniki wzrostu wy-
nagrodzeń nie nadążają za słupka-
mi wzrostu gospodarczego ani za
podobną progresją w najlepiej roz-
winiętych krajach UE.

Jednak zanim jeszcze pielęgniar-
ki rozbiły swoje namioty przed
kancelarią premiera, władza zdecy-
dowała się dowartościować finan-
sowo własne zaplecze biurokra-
tyczne. Zapowiadająca wcześniej
tanie państwo ekipa popełniła pod-
stawowe błędy w dziedzinie mar-
ketingu społecznego i lekceważąc
społeczny dialog, w znacznej mie-
rze sprowokowała konflikt. Złe
efekty dla dialogu społecznego
przyniosło oddanie przez PiS mi-
nisterstwa pracy Samoobronie.
Rekomendowaną na to stanowisko
Annę Kalatę - wcześniej kandy-
dującą w wyborach w barwach
SLD - funkcja przerosła, choć wy-
daje spore pieniądze na specjali-
stów od wizerunku. Tymczasem
władza znalazła się w stanie ostrej
konfrontacji z szanowanymi gru-
pami społecznymi - nauczycielami,
lekarzami i pielęgniarkami. Prote-
sty sfery budżetowej stanowią sy-
gnał alarmowy, bo to przecież elek-
torat PiS sprzed dwóch lat. (...)
Jeszcze 18 marca br. podczas kon-
wencji w Hali Expo, zorganizowa-
nej pod hasłem "Przyszłość, roz-
wój i sukces" Kaczyński podkre-
ślał: "mamy w Polsce społeczny
spokój". Wystarczyły trzy miesią-
ce, żeby pod jego oknami wyrosło
miasteczko namiotowe.

Kryzys

połowy kadencji
(Tygodnik Solidarność, Łukasz Perzyna, 6 lipca 2007 r.)
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Kilkuset pracowników spółek
powstałych na bazie majątku
huty „Baildon” obawia się o
swoje miejsca pracy. Poważ-
nym zagrożeniem jest dla
nich firma zewnętrzna zainte-
resowana wykupem gruntów
i nieruchomości, na których
prowadzą działalność. Ich
wartość może dochodzić na-
wet do 50 mln zł.

Leżący w centrum Katowic te-
ren jest atrakcyjny, jednak związ-
kowcy z "Solidarności" już kilka
lat temu zadbali o to, by w planach
zagospodarowania przestrzennego
miasta widniał jako obszar przemy-
słowy. Oznacza to, że nie powsta-
nie tutaj żaden market o powierzch-
ni większej niż 1000 m2. Pracow-
nicy spółek obawiają się jednak
wzrostu czynszów dzierżawnych,
co może doprowadzić do nieopła-
calności działalności gospodarczej
i zwolnień.

Wyprzedaż majątku huty trwa od
sześciu lat, czyli od momentu ogło-
szenia upadłości zakładu. Więk-
szość jej terenów należy do firmy
zewnętrznej zajmującej się obro-

tem nieruchomościami. Są to jed-
nak opuszczone budynki i puste
hale. Jeden z nich został już wyre-
montowany i zamieniony w dys-
kotekę i klub dla młodzieży.

- Pierwszy etap wyprzedaży
gruntu spółek wydzielonych z ma-

jątku huty nastąpił we wrześniu
2005 r. - przypomina przewodni-
czący MOZ "S" huty "Baildon",
Andrzej Karol.

Zdaniem związkowców to wła-
śnie rok 2005 był przełomowy,
gdyż do tego momentu syndyk
sprzedawał masę upadłości z "wol-
nej ręki", a w procedurze tej uczest-
niczyła Rada Wierzycieli.

- Dwie spółki wystawione zosta-
ły wówczas na sprzedaż. W przy-
padku jednej z nich przetarg wy-
grała firma zewnętrzna, ale zaczę-
liśmy czynić starania o jego unie-
ważnienie i przyznanie prawa wy-
kupu firmie prowadzącej działal-

- Dlaczego spółki powstałe na ba-

zie majątku huty "Baildon" nie

mają prawa pierwokupu grun-

tów, na których od kilku lat pro-

wadzą działalność produkcyj-

ną?

Takiego zapisu zabrakło w prawie
upadłościowym. Nas wciąż obowią-
zuje ustawa z 1934 r. Żadna ze spół-
ek, które powstały po upadku
huty, nie miała swojego grun-
tu, dlatego dzisiaj muszą licy-
tować się z firmami zewnętrz-
nymi. Jeżeli tę licytację
przegrają może się
okazać, że wysiłek
włożony w ich
przetrwanie i
rozwój pójdzie
na marne. Do-
cierają już do
nas sygnały, że
właściciele nie-
których spółek myślą
o sprzedaży udziałów i wyprowadze-
niu produkcji.
- Ile osób jest zatrudnionych w

tych spółkach?

Problem dotyczy ok. 700 pracowni-
ków, których średnia wieku przekra-
cza 45 lat. Dzisiaj warunki zatrud-
nienia są łatwiejsze, ale są to osoby,

Z Andrzejem Karolem, przewodniczącym
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” w hucie „Baildon” i
przewodniczącym Regionalnej Sekcji Hut-
nictwa „S” rozmawia Agnieszka Konieczny.

Grunt to własny grunt

które całe życie zawodowe poświę-
ciły hucie i spółkom, dlatego trudno
im będzie myśleć o przekwalifiko-
waniu.
- Jednak do firmy zewnętrznej na-

leży już ponad połowa terenów

huty i ten proces trudno zatrzy-

mać…

Firma ta prowadzi ekspansywną po-
litykę. Jednak do tej pory była

zainteresowana pustymi ha-
lami, w których nie jest pro-
wadzona żadna działalność
produkcyjna. Dlatego strona

związkowa nie wnosiła
zastrzeżeń. Problem po-

jawił się w momencie
zainteresowania te-
renami spółek pro-
dukcyjnych. Za-
grożenie wynika
też ze zmiany spo-

sobu sprzedaży ma-
jątku na komorniczy. Stro-

ny spotykają się w sądzie i licytują.
Wygrywa ten, kto da więcej. Żadna
spółka nie może więc mieć gwaran-
cji, że nabędzie teren, na którym
funkcjonuje. A to oznacza niepew-
ność i wstrzymanie niezbędnych in-
westycji.
- Dziękuję za rozmowę.

Błąd w prawie

ność - opowiada A. Karol. - Rada
Wierzycieli zaakceptowała ofertę
niższą o 10 tys. zł i spółka ta naby-
ła teren.

Takie uprawnienia dawał regu-
lamin przetargowy opracowany
przez syndyka i zatwierdzony
przez sędzię komisarz. Jednak fir-
ma zewnętrzna złożyła odwołanie
i to ostatecznie jej sąd przyznał
prawo wykupu terenów, uchylając
decyzję Rady Wierzycieli i uzna-
jąc ją za niezgodą z prawem.

Sprzedaż komornicza
- Po tej decyzji przestał obowią-

zywać regulamin przetargowy, a
syndyk wszystkie dokumenty prze-
kazał komornikowi i rozpoczęła się
sprzedaż komornicza - mówi An-
drzej Karol.

Przekazanie sprzedaży komorni-
kowi oznaczało wstrzymanie pro-
cesu sprzedaży majątku spółek na
dwa lata. Dopiero w lutym 2007 r.
pojawiły się sygnały o planowanej
sprzedaży gruntów firm ESAB i
Przeróbka Plastyczna na Zimno.

- Licytacja została jednak zawie-
szona i przesunięta o dwa miesią-
ce przez sędzię komisarz, która
dopatrzyła się licznych błędów
proceduralnych - mówi Andrzej
Karol.

Pod koniec czerwca zaintereso-
wane strony ponownie spotkały się
w sądzie. Spółka ESAB wygrała
przetarg i nabyła grunty. W przy-

Po przejęciu firmy
przez obecnego wła-
ściciela nasze pensje
zostały dwukrotnie ob-
niżone. Redukcja wy-
nagrodzeń była warun-
kiem przetrwania spół-
ki dlatego wyraziliśmy
na nią zgodę. Następ-
nie stawka godzinowa została
przeliczona na ryczałtową, co
oznaczało kolejną obniżkę wyna-
grodzeń. Pracownicy mieli na-
dzieję, że spółka będzie funkcjo-
nowała i utrzymają miejsca pra-
cy, a teraz pojawia się problem z

gruntami. Trudno dzi-
wić się pracodawcy,
który nie wie czy po-
winien rozpocząć ko-
lejną inwestycję. Już i
tak sporo zaryzyko-
wał zakupując wartą
kilka milionów noży-
cę do cięcia wzdłuż-

nego taśmy, którą montuje na nie
swoim terenie. W PZZ zatrudnio-
ne są 74 osoby. Gdyby sprawa
gruntów została wyjaśniona spół-
ka mogłaby funkcjonować jesz-
cze przez wiele lat.

Rafał Pawłowski - przewodniczący „Solidarności”
w spółce Przeróbka Plastyczna na Zimno

Większość nieruchomości upadłej huty „Baildon”
należy już do firmy zewnętrznej

Przesunięcie licytacji majątku spółki Przeróbka Plastyczna
na Zimno oznacza wstrzymanie inwestycji o kolejne dwa
miesiące i dalszą niepewność o kilkadziesiąt miejsc pracy

padku spółki PZZ licytacja została
przesunięta o kolejne dwa miesią-
ce, ponieważ sędzia znów dopa-
trzyła się rażących błędów np. nie-
prawidłowych wpisów do ksiąg
wieczystych.

Zdaniem związkowców to skan-
dal, że komornik zajmujący się od

dwóch lat tą sprawą nie dopilno-
wał najważniejszych kwestii. Pod-
kreślają, że przedłużanie wyprze-
daży generuje potężne koszty

Zdaniem strony związkowej właściciel PZZ już i tak sporo
zaryzykował zakupując wartą kilka milionów maszynę

i stawiając ją na nie swoim terenie

związane z ciągłą wyceną działek.
Oburzony jest też właściciel spół-
ki, który nie wie, czy powinien blo-
kować środki na inwestycje.

Chcą produkować i istnieć
Związkowcy przypominają, że

spółkom, które podniosły się po
upadku huty, było bardzo trudno.

- Mimo, że długo były identyfi-
kowane z upadłą hutą musiały od-
naleźć się na rynku, prowadzić pro-
dukcję i pozyskiwać klientów -
mówi Władysław Kowalczyk,
przewodniczący "S" w spółce
ESAB.

Zdaniem Andrzeja Karola roz-
wój spółek nie byłby możliwy bez
zaangażowania i wyrzeczeń pra-
cowników, którzy godzili się na
obniżki wynagrodzeń i funduszy
socjalnych.

- Spółki wyszły na prostą i świet-
nie sobie radzą. Niektóre z nich są
jedynymi producentami narzędzi i
osprzętu w Polsce - dodaje prze-
wodniczący i podkreśla, że biorąc
pod uwagę dobrą koniunkturę fir-
my te powinny spokojnie funkcjo-
nować przez wiele lat. Dopóki jed-
nak nie nabędą gruntów, na których
prowadzą produkcję nie będzie to
możliwe.

Agnieszka Konieczny
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Prezydent Lech Kaczyński zade-
klarował objęcie patronatu nad
poprawą dialogu pomiędzy
związkami, rządem i pracodaw-
cami.

27 czerwca w Pałacu Prezydenckim
Prezydent Lech Kaczyński spotkał się
z liderami NSZZ "Solidarność": prze-
wodniczącym Januszem Śniadkiem
oraz Maciejem Jankowskim, zastęp-
cą przewodniczącego i Jackiem Ry-
bickim. W spotkaniu wziął udział Se-
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Maciej Łopiński.

Rozmawiano o postulatach NSZZ
"S" zawartych w uchwale Komisji Kra-
jowej, w tym braku realizacji porozu-
mienia NSZZ "S" z rządem z 14 lutego
br. w sprawie sytuacji w służbie zdro-
wia. Prezydent RP zadeklarował obję-
cie patronatu nad poprawą dialogu spo-

łecznego, szczególnie w zakresie sys-
temowych rozwiązań ustawowych do-
tyczących ochrony zdrowia oraz tzw.
emerytur pomostowych i promocji sta-
łego zatrudnienia. Podkreślił jednocze-
śnie konieczność utrzymania szybkie-
go wzrostu gospodarczego i ograniczo-
nego poziomu inflacji.

Obie strony zgodziły się, że udział
coraz większej ilości obywateli we
wzroście gospodarczym, osłona naj-
mniej zarabiających i zapewnienie god-
nej emerytury to podstawy państwa
solidarnego. Przedstawiciele "Solidar-
ności" podziękowali Prezydentowi RP
za propracownicze inicjatywy legisla-
cyjne. Zaznaczyli, że systematyczny
wzrost wynagrodzeń powinien doty-
czyć wszystkich grup zawodowych,
zmniejszając jednocześnie rozwarstwie-
nie społeczne.

Dział Informacji KK

Fundacja „Energetyka na Rzecz
Polski Południowej” dla wielu
placówek i instytucji stanowi
jedyną szansę pomocy.

Wspiera liczne placówki służby
zdrowia, obdarowując je  nowocze-
snym sprzętem medycznym lub
środkami finansowymi przeznaczo-
nymi na ratowanie ludzkiego życia.
Fundacja otacza również swoją opie-
ką placówki oświatowe, wspomaga-
jąc tworzenie w szkołach nowocze-
snych klasopracowni, sal kompute-
rowych i pracowni językowych. Jej
prezes Kazimierz Walasik, który z
dumą wskazuje na swój solidarno-
ściowy rodowód, wciąż podkreśla,
że inwestycje w edukację i rozwój
młodzieży niewątpliwie zaowocują
w przyszłości.

W 1993 roku zarząd ówczesnej
Elektrowni "Jaworzno III", zdecydo-
wał o powstaniu Fundacji, której
zadaniem było przejęcie obowiązku
monitorowania potrzeb społecznych
i działań związanych z udzielaniem
bezpośredniego wsparcia instytu-
cjom potrzebującym pomocy oraz
pozyskiwania i pomnażania środków
finansowych. Stało się tak na skutek
wielu próśb o pomoc materialną i
wsparcie przez "Jaworzno III" róż-
norodnych inicjatyw. Fundacja zo-
stała wpisana do założeń długofalo-
wej polityki współpracy z regionem
i jego mieszkańcami.

Głównym sponsorem Fundacji
była jaworznicka elektrownia, a
obecnie jest nim jej następca praw-
ny Południowy Koncern Energe-
tyczny. Do wspierania podejmowa-
nych przez tę instytucję przedsię-

wzięć udało się pozyskać wiele pod-
miotów gospodarczych.

 W swojej działalności Fundacja
nie zapomina również o pomocy

ubogim i opuszczonym, wspierając
placówki zajmujące się pomocą spo-
łeczną oraz opieką nad ludźmi nie-
pełnosprawnymi.

- W 1999 podjęliśmy się ogrom-
nego zadania wybudowania w Ja-
worznie-Ciężkowicach Hippicznego
Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyj-
nego, który rok później został odda-
ny do użytku. Tam prowadzone są
zajęcia z dziećmi specjalnej troski.
Ośrodek pełni również rolę miejsca
rekreacji i wypoczynku dla miesz-
kańców Jaworzna i okolic - mówi K.
Walasik.

Od początku Fundacja wspiera
także małą i dużą kulturę. Przed kil-
koma laty pomogła finansowo w

wyremontowaniu Teatru Śląskiego.
Od dłuższego czasu wspomaga Mu-
zeum Uniwersytetu Jagielońskiego
Collegium Maius, dla którego stała

się jednym z kilku głównych spon-
sorów.

W 2003 roku instytucja rozpoczęła
współpracę z funkcjonującą przy
Śląsko-Dąbrowskiej "S" Fundacją
Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzie-
ży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
im. Grzegorza Kolosy.

- Chcemy również dołożyć swoją
cegiełkę do tego szczytnego przed-
sięwzięcia, jakim jest organizowanie
wakacyjnych wyjazdów dla dzieci z
najuboższych rodzin. Zależy nam na
tym, by ci najmłodsi, których rodzin
nie stać na ich letni wypoczynek,
spędzali wakacje w lepszym środo-
wisku, niż śląskie - podkreśla K.
Walasik.         Beata Gajdziszewska

Przedstawiciele „Solidarno-
ści” Szpitala Specjalistyczne-
go w Dąbrowie Górniczej pro-
wadzą mediacje z dyrekcją
placówki w sprawie podwy-
żek wynagrodzeń o 20 proc.
dla wszystkich pracowników.
Mediatorem w sporze jest wi-
ceprezydent miasta Iwona
Krupa.

Na ostatnim spotkaniu strona
związkowa zaopiniowała przedsta-
wiony wcześniej przez pracodaw-
cę projekt dotyczący podwyższenia
płac tylko dwóm grupom zawodo-
wym: lekarzom i pielęgniarkom.

- Po wnikliwej analizie doszliśmy
do wniosku, że nie można propo-
nować rozwiązań płacowych wy-
łącznie wybranym grupom zawodo-
wym, z pominięciem pozostałych.
Taką opinię przedstawiliśmy praco-
dawcy - informuje przewodnicząca
zakładowej "S" Elżbieta Żucho-
wicz - Kontraktowy projekt prze-
widuje, by pielęgniarki i lekarze
podjęli pracę w formie samozatrud-
nienia, tworząc jednoosobowe fir-

my prowadzące działalność gospo-
darczą. Przecież oni wtedy utracą

status pracowników oraz prawo do
m.in. świadczeń socjalnych, urlo-
pów pracowniczych, odpraw socjal-
nych. To wymaga szerszej konsul-

Pracownicy ochrony zrzeszeni
w NSZZ „Solidarność” domaga-
ją się podwyżek płac o 30 proc.
Związkowcy nie wykluczają
ogłoszenia akcji protestacyjnej.

Około 250 tys. pracowników pracu-
je w Polsce w sektorze ochrony. Co-
dziennie ochraniają biurowce, banki,

instytucje państwowe, lotniska, centra
handlowe, prywatne domy i masowe
imprezy. Tymczasem jest to jedna z
najgorzej wynagradzanych grup zawo-
dowych. Większość z nich otrzymuje
wynagrodzenia na poziomie płacy mi-
nimalnej (936 zł). Od ponad roku pra-
cownicy zrzeszają się w związek zawo-
dowy, aby skuteczniej walczyć o lep-
sze warunki pracy. Ich głównym postu-
latem jest 30 proc. wzrost wynagrodzeń.

- Pracuję 400 godzin miesięcznie,
nie mogę wziąć urlopu, nie mam cza-
su na dodatkowe szkolenia. Nie mo-
żemy już dłużej czekać. Musimy wszy-
scy upomnieć się o wyższe płace i lep-
sze warunki pracy - mówi pracownik
G4S z Warszawy. Niskie płace to nie
jedyny problem pracowników ochro-
ny. Powszechny jest brak umów o pra-
cę, duża ilość nadgodzin (300-400

godzin miesięcznie). Coraz więcej
młodych osób rozpoczyna pracę w
ochronie i po kilku miesiącach podej-
muje decyzję o wyjeździe z kraju w
poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia.

- Polityka niskich płac doprowadzi-
ła do migracji setek tysięcy pracowni-
ków w poszukiwaniu lepszego życia.
Pracodawcy i instytucje korzystający

z pracy pracowników ochrony powin-
ni docenić w końcu ich pracę. Instytu-
cje korzystające z usług firm ochrony
nie mogą oszczędzać na bezpieczeń-
stwie swoich pracowników i klientów
- mówi Janusz Śniadek, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ "Soli-
darność".

O wyższych zarobkach, a także in-
nych problemach branży ochroniarskiej
jej pracownicy będą rozmawiać 5 i 6
lipca w Warszawie. Oprócz pracowni-
ków największych firm ochroniarskich
w spotkaniu wezmą też udział przed-
stawiciele firm ochrony z USA, krajów
nadbałtyckich oraz innych krajów eu-
ropy środkowej i wschodniej. Pracow-
nicy będą dyskutować m.in. o zrzesze-
niu się w związki zawodowe i obronie
praw pracowników.

 Dział Informacji KK

30 proc. teraz,

szacunek na zawsze

Prezydent pomoże

w dialogu

 W sektorze ochrony pracuje w Polsce ok. 250 tys. osób

 Nie ma atmosfery

do negocjacji

Dokładają cegiełki

tacji z tymi dwoma środowiskami
zawodowymi, co aktualnie nie jest

możliwe.
Przewodnicząca przy-

znaje, że obecnie atmos-
fera do prowadzenia
rozmów płacowych jest
bardzo niekorzystna, ze
względu na prowadzony
w szpitalu strajk przez
ZZ Lekarzy i ZZ Pielę-
gniarek i Położnych. At-
mosfera w placówce jest
niezwykle napięta, po-
nieważ działania straj-
kujących lekarzy i pie-
lęgniarek zmierzają do
zamknięcia szpitalnych
oddziałów. Wówczas
nieuchronna będzie
ewakuacja pacjentów.

W rezultacie strony
zdecydowały o wydłu-
żeniu w czasie rozmów
płacowych. Dyrekcja

szpitala zobowiązała się do przed-
stawienia związkowcom strategicz-
nego planu rozwoju placówki.

Beata Gajdziszewska

- Nie można proponować rozwiązań
płacowych wyłącznie wybranym

grupom zawodowym - uważa
Elżbieta Żuchowicz

Stadnina w Jaworznie-Ciężkowicach to szansa
 na rehabilitację dzieci specjalnej troski
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Na zaproszenie Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność” z kilkudnio-
wą wizytą na Śląsku gościła
delegacja związkowców z Nie-
zależnego Związku Zawodowe-
go Górników Ukrainy (NPGU)
zrzeszonego w Konfederacji
Wolnych Związków Zawodo-
wych Ukrainy.

Wraz z wiceprzewodniczącym
Anatoliyem Akimochkinem do Pol-
ski przyjechali szef NPGU w Czerwo-
nogradzie  Mykhaylo Shablya, prze-

wodniczący NPGU w Południowym
Donbasie Grygoriy Datsenko i kie-
rownik ds. socjalno-pracowniczych w
NPGU Natalia Kukhar.

W pierwszym dniu goście oddali
cześć 9.górnikom poległym w trakcie
pacyfikacji kopalni "Wujek" i złożyli
kwiaty pod upamiętniającym tę trage-
dię Pomnikiem - Krzyżem.

Przedtem uczestniczyli w posiedze-
niu Rady SKGWK, w trakcie którego
kierujący Sekcją Dominik Kolorz po-
informował ich o sytuacji w polskim
górnictwie oraz o podejmowanych
przez górniczą "S", działaniach mają-
cych na celu uchronienie kopalń przed
likwidacją, obronę miejsc pracy oraz
uprawnień należnych pracownikom
sektora. Przewodniczący Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" Ka-
zimierz Grajcarek przedstawił ukra-
ińskim gościom ocenę stanu bezpie-
czeństwa w polskim górnictwie wę-
gla kamiennego. Jednocześnie podzię-

kował im za kondolencje wystosowa-
ne do SGiE po ubiegłorocznej trage-
dii w kopalni "Halemba".

Podczas pobytu w naszym kraju
Ukraińcy spotkali się ze związkowca-
mi z Południowego Koncernu Węglo-
wego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Zapoznawali się z przebiegiem restruk-
turyzacji branży górniczej, a także po-
znawali rolę i uprawnienia polskich
związków zawodowych.

Zwieńczeniem ich wizyty w Polsce
było spotkanie z liderami Śląsko-Dą-
browskiej "S". Przewodniczący Piotr
Duda omówił strukturę największego

Regionu w "S" oraz podejmowane
przez tutejszych związkowców dzia-
łania na skalę regionalną i krajową, a
także omówił różnorodność oraz spe-
cyfikę śląskiej gospodarki.

- Ze względu na nasze bliskie są-
siedztwo uważamy, że niezbędna jest
ścisła współpraca między naszymi or-
ganizacjami związkowymi - podkre-
ślał Anatoliy Akimochkin - Osiągnię-
cia i sukcesy "S" są niewspółmiernie
większe od naszych. Chcemy się od
was uczyć, czerpać wiedzę z waszego
ogromnego doświadczenia związko-
wego.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwa-
gę na fakt, że w 2012 roku Polska i
Ukraina będą wspólnie gospodarzami
Mistrzostw Europy.

-To jeszcze bardziej powinno nas
zbliżać i motywować do współpracy -
podkreślali.

Beata Gajdziszewska

- Ta nagroda ma dla Ciebie zna-

czenie wyjątkowe, bo w szczegól-

ny sposób potraktowałaś pracę

nad realizacją filmu "Sprawiedli-

wość? - proszę czekać"....

Chyba mam szczęście do tego konkur-
su. Byłam też mocno wzruszona, kie-
dy po pokazie fragmentu reportażu
dostałam brawa i widziałam, że film
mocno działał na dziennikarzy, czyli
docenili go nie tylko jurorzy. Ale ta
nagroda jest ważniejsza od wszystkich
poprzednich. W swoim życiu zawo-
dowym większość czasu spędzałam na
salach rozpraw i relacjonowałam naj-
ważniejsze procesy jakie toczyły się
na Śląsku. Jednak proces "Wujka" to
zawsze była dla mnie historia niespra-
wiedliwości, której nie da się niczym
wyjaśnić, a tym bardziej usprawiedli-
wić. Wiedziałam, że chcę i powinnam
zrobić film o tym, jak ta zbrodnia była
tuszowana. Dla mnie ważne było po-
kazanie, że czasy się zmieniają, a siła
tamtego systemu ciągle jest mocniej-
sza od elementarnej sprawiedliwości.
- Wiem, że bardzo zależało Ci na

sprowokowaniu oskarżonych o

zbrodnie w KWK "Wujek" lub

ich rodzin do osobistych wypowie-

dzi. W rezultacie musiałaś posił-

kować się archiwalnymi materia-

łami, pełnymi arogancji i buty,

które nakręciłaś podczas kolej-

nych procesów. Opowiedz o swo-

ich próbach dotarcia do byłych zo-

mowców

Bardzo chciałam, by któryś z nich zła-
mał zmowę milczenia. Nawet przy
gwarancji anonimowości żaden nie
chciał się zgodzić. Wolą milczeć i
tkwić w chorej, źle rozumianej soli-
darności. Kiedy ich pytałam, czy boją
się wyroku - odpowiadali, że nie. Ale
ja w to nie wierzę. Może teraz, kiedy

większość z nich jest skazana - ktoś
zdecyduje się powiedzieć prawdę?
Wiedzą, że zawsze jestem gotowa z
nimi rozmawiać. Dla mnie ważne jest
też wyjaśnienie, kto wydał rozkaz
strzelania do górników.
- Współautorkami Twojego sukce-

su są trzy bohaterki filmu, które

w kopalni "Wujek" straciły swo-

ich bliskich: Janina Stawisińska

oraz Krystyna i Agnieszka Gzik.

Które momenty w realizacji filmo-

wych zdjęć z ich udziałem, były

szczególnie trudne?

Gdy rozmawiam przy kamerach z Kry-
styną Gzik, której mąż został zastrze-
lony w kopalni, denerwuję się razem z
nią, bo wiem jak trudno jej wracać do
tych przeżyć. By powiedzieć kilka
zdań o swoim mężu bierze tabletki
uspakajające, bo w tej kopalni ktoś za-
strzelił   miłość jej życia, skazał ją na
samotne wychowywanie 11- letniej
córki…To wspaniała kobieta i to było
wyjątkowe małżeństwo.
Trudne były rozmowy z górnikiem,
który widząc zastrzelonych kolegów
przeżył taki wstrząs, że do dziś leczy
się psychiatrycznie, dręczą go koszma-
ry. Jego życie jest w rozsypce. Nie
może pracować, zebrać myśli, jest roz-
trzęsiony, próbował popełnić samobój-
stwo. I ten człowiek do dziś nie docze-
kał się żadnego odszkodowania. To
skandal.
- Obejrzałam Twój film i bardzo

mnie wzruszył. Takich wyznań z

pewnością usłyszałaś więcej...

Dostałam nawet kilka listów, wiele te-
lefonów. Jeden z adwokatów oskarżo-
nych powiedział mi, że film nim
wstrząsnął. Ale to zasługa bohaterów
filmu - nie moja, że potrafili tak bar-
dzo się otworzyć, a wiem, że czasem
mówili mi rzeczy o których nigdy
wcześniej nie chcieli z nikim rozma-
wiać. Pielęgniarka, która w kopalni
opatrywała rannych - dopiero teraz po
25 latach opowiedziała, że po przesłu-
chaniach w sądzie jeden z członków

Słuchowisko opowiadające o
pacyfikacji “Wujka” “Pokój z
widokiem na wojnę polsko – ja-
ruzelską” dostało aż cztery na-
grody na niedawno zakończo-
nym festiwalu “Dwa teatry”.
Kinga Preiss zdobyła nagrodę
za główna rolę kobiecą, Feliks
Netz za scenariusz oryginalny,
Jan ”Kyks” Skrzek za muzy-
kę oraz Jacek Kurkowski za
oprawę akustyczną. Słuchowi-
sko Radia Katowice zdobyło
podczas tego festiwalu najwię-
cej nagród. Jego bohaterką jest
Kinga Naleźniok, mieszkanka
Katowic, wdowa po górniku
zabitym w czasie pacyfikacji
kopalni „Wujek”. Akcja słucho-
wiska rozgrywa się w mieszka-
niu Kingi, w dniu jej pogrzebu
(zginęła w wypadku samocho-
dowym). W skromnej stypie
uczestniczy jej dwoje dorosłych
dzieci oraz jej dawny znajomy.

Wniosek o ogłoszenie upadło-
ści likwidacyjnej spółki wysłał
w piątek do częstochowskiego
sądu gospodarczego zarząd
Huty Szkła Gospodarczego w
Zawierciu. Jednocześnie do 13
lipca odroczono decyzję walne-
go zebrania akcjonariuszy co
do przyszłości spółki.

- Do ostatniej chwili trzymano
w tajemnicy, że chodzi o likwi-
dację zakładu i łudzono załogę
szansą na postępowanie układo-
we - mówi Mariusz Książak,
przewodniczący "Solidarności"
Huty Szkła Gospodarczego.
- Niestety kolejny raz zigno-
rowano interes załogi.

Upadłość układowa dawała szan-
se na restrukturyzację zakładu i ura-

towanie miejsc pracy. Likwidacja ma
na celu przede wszystkim zaspokoje-
nie wierzycieli. Pracownikom pozo-
staje nadzieja, że syndyk zdecyduje
się utrzymać produkcję.

- W przypadku likwidacji optymal-
nym wyjściem wydaje się powołanie
spółki operatorskiej, która prowadzi-
łaby działalność wykorzystując wy-
dzierżawiony od syndyka majątek

huty - mówi Małgorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" w
Zawierciu. - Pozwoliłoby to
uratować część miejsc pracy
oraz utrzymać pozycję na za-

granicznych rynkach.
Mimo wniosku o upa-

dłość huta pracuje bowiem
pełną parą, a zdecydowana większość
wyrobów trafia na wymagające rynki

Film dokumentalny „Sprawiedliwość? - proszę czekać” nawiązujący
do tragedii w kopalni „Wujek” został uhonorowany II nagrodą na
Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim w Gdańsku,
w którym jury oceniało ponad 70 reportaży z całej Polski.
Z autorką filmu Agnieszką Świdzińską – dziennikarką TVP Katowice –
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Prawda zawsze ma sens...
plutonu specjalnego groził jej, że jak
będzie mówić przed sądem, to ją za-
strzeli. Powiedział jej to używając epi-
tetów - przed wejściem do sali rozpraw.
I ona przez 25 lat bała się komukol-
wiek o tym powiedzieć. Była śledzo-
na i zastraszana.
- A jak festiwalowe jury uzasadni-

ło swój werdykt?

Uznało, że mocną stroną filmu jest
osobisty stosunek do tematu i bohate-
rów. Usłyszałam, że film pokazuje hi-
storię, którą wszyscy znamy, ale od-
słania rzeczy z których jednak nie zda-

waliśmy sobie sprawy.
Mnie osobiście też zasko-
czyło, że są wątki w tej
historii, o których nie mia-
łam pojęcia. Choćby to, że
kilkunastu rannych górni-
ków do dziś musi leczyć
się w poradniach zdrowia
psychicznego. Także fak-
ty pokazujące jak bardzo
perfidna była SB. Wstrzy-
mano telegramy wysłane
przez rodziny zastrzelo-
nych górników do naj-
bliższych informujące o
terminie pogrzebu. One
nigdy nie dotarły do ad-
resatów! To pokazuje, że
dla SB nie było nic świę-
tego. Kwiaciarkom esbe-
cy zabronili sprzedawać
kwiaty w dniu pogrzebu

górników. Dla mnie ważne jest, że
udało mi się opowiedzieć bardzo oso-
bistą historię, bo irytowało mnie kie-
dy słyszałam, że kolejne procesy nie
mają sensu. Prawda zawsze ma sens,
nawet jeśli trzeba na nią czekać całe
życie.
- Dziękuję za rozmowę.

Chcą się uczyć

od „Solidarności”

zachodnie. Jednocześnie jednak kosz-
ty działalności podnoszą z jednej stro-
ny stare długi (głównie wobec ZUS ),
z drugiej zaś zamortyzowana w ponad
80 proc. baza produkcyjna.

- Nigdy nie będzie związkowej zgo-
dy na "zaoranie" zakładu - dodaje Ma-
riusz Książak. - Do końca będziemy
walczyć o miejsca pracy.

Szansą dla zawierciańskich "krysz-
tałów" jest Towarzystwo Finansowe
Silesia, które deklaruje finansowanie
działalności spółki operatorskiej pro-
wadzącej działalność na bazie huty
szkła. W segmencie ręcznie zdobione-
go szkła ogromne znaczenie mają kwa-
lifikacje pracowników. A załoga za-
wierciańskiej huty składa się ze wyso-
kiej klasy specjalistów z dużym sta-
żem.

(zaw)

Zarząd chce likwidacji

- Proces „Wujka” to zawsze była
dla mnie historia niesprawiedliwości

- mówi Agnieszka Świdzińska

Ukraińscy związkowcy spotkali się z liderami Śląsko-Dąbrowskiej „S”
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Rząd zapowiada, że od stycz-
nia 2008 roku opłata za nie-
segregowane śmieci i za od-
pady segregowane w sposób
niewłaściwy wzrośną o 500
proc. Ustawodawca nie spre-
cyzował, kto poniesie dodat-
kowe koszty.

Wątpić należy, że pieniądze z
tego tytułu poniesie przedsiębior-
stwo, które zajmuje się wywozem
śmieci lub ich docelowym składo-
waniem. Wszystko wskazuje na to,
że dodatkową opłatę poniesie ich
"właściciel". Problem polega na
tym, że dotąd nie sprecyzowano
kto właściwie jest właścicielem
śmieci - czy miasto, któremu pod-
lega gospodarka komunalna, czy
też my wszyscy - producenci śmie-
ci. Jeżeli my sami będziemy mu-
sieli zapłacić za wywóz niesegre-
gowanych śmieci - zapłacimy hor-
rendalną sumę. Na razie z 4 - oso-
bowego gospodarstwa wywozi się
śmieci za ok. 15 zł. Jeżeli tę kwotę
będziemy musieli zwiększyć pię-
ciusetkrotnie, zagrozi to niejedne-
mu budżetowi rodzinnemu.

O sprawach gospodarki odpada-
mi dyskutowano podczas sesji RM
w Jaworznie, która odbyła się 27
VI br. Informacje o wynikach go-
spodarki odpadami złożyła mgr
inż., Bożena Kuzio prezes zarzą-
du Instytutu Gospodarowania Od-
padami w Katowicach.

Wzrasta ekologiczna
świadomość

W Jaworznie w 2002 r. ilość od-
padów komunalnych kształtowała
się na poziomie 41 142,7 Mg. W
następnych latach ilość zebranych
odpadów zmniejszała się. W roku
2004 zebrano ok. 37 tys. Mg, w
2005 ok. 32 tys. Mg, a w 2006 - 30
tys. Mg. W ostatnich latach coraz
więcej zbiera się odpadów segre-
gowanych. W Jaworznie w 2004 r.
zebrano zaledwie 10 proc. takich
odpadów, w ubiegłym roku było
ich aż 26 proc. taki wynik udało
się uzyskać przede wszystkim dzię-
ki wzrostowi świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców. Mieszkań-
com pomogły zapewne decyzje
zarządy miasta. Władze Jaworzna
prowadziły w ostatnich latach sze-
reg akcji edukacyjnych.

Od 2003 r. stopniowo wdrażano
selektywną zbiórkę odpadów wtór-
nych. Na początku obejmowała
ona 25 proc. miasta. Do recyklin-
gu trafiały takie materiały jak:

szkło, papier, tektura oraz tworzy-
wa sztuczne. Zanotowano, że co-
raz większy proc. mieszkańców
segreguje śmieci. Na razie nie uda-
ło się odzyskać materiału z odpa-
dów ulegających biodegradacji
oraz odpadów remontowo budow-
lanych.

Odpady niebezpieczne
Ich ilość ciągle wzrasta. Należą

do nich baterie i akumulatory ma-
łogabarytowe, przeterminowane
leki oraz sprzęt elektroniczny i
elektryczny. Zbieraniem tych
szczątków coraz częściej zajmują
się profesjonalne firmy. W Jaworz-
nie, takie odpady zbierane są przez
Organizacje Odzysku REBA S.A.

Firma na terenie miasta ustawiła
specjalne pojemniki, do których
można wrzucać zużyte baterie.
Zbierane są również przetermino-
wane leki. Pacjenci mogą je odda-
wać w czterech jaworznickich ap-
tekach.

Tak, jak w każdym dużym mie-
ście wzrasta ilość elektrośmieci.
Zalicza się do nich wszelkie zuży-
te urządzenia elektryczne i elektro-
niczne. Takie pozostałości udaje się
jednak odzyskiwać w bardzo ma-
łych ilościach. Użytkownikom
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego warto jednak przypo-
mnieć, że przy sprzedaży sprzętu
gospodarstwa domowego sprze-
dawcy detaliczni i hurtowi są zo-
bowiązani do nieodpłatnego przy-
jęcia sprzętu tego samego rodzaju
w stosunku 1:1.

Trujące związki
Coraz więcej ścieków osado-

wych dopływa do oczyszczalni
mechaniczno - biologicznej "Dąb"
w Jaworznie. Firma jest własnością
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2002 r. wytwarzano 1 643
Mg. S. M. osadów ściekowych (19
08 05), natomiast w latach 2004 -
2006 wielkość ta kształtuje się na-
stępująco: w roku 2004 - 924,15
Mg, w roku 2005 1708, 44 Mg, w
roku 2006 - 1862,22 Mg. Ilość po-
wstających osadów ściekowych
zależna jest od ilości dopływają-
cych ścieków. Od 2005 ta ilość sys-
tematycznie wzrasta.

Szkodzą środowisku
Śląski Urząd Marszałkowski

oraz Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowi-
cach w oparciu o dane uzyskane z

ankieteryzacji przedsiębiorców za
roku 2006 przeprowadzają syste-
matyczną analizę odpadów po-
wstających w sektorze gospodar-
czym stwierdził, że ilość odpadów
przemysłowych zmalała w ciągu
minionych 4 lat prawie o 25 proc.

Ilość odpadów gospodarczych
nie uległa w ostatnich latach więk-
szym zmianom. Są wśród nich od-

pady powstające przy poszukiwa-
niu , wydobywaniu i fizycznej albo
chemicznej obróbce rud oraz in-
nych kopalin. 2004 r.  było ich 978
011,3 Mg, w 2005r. - 1 330 139
Mg. W sektorze gospodarczym w
ostatnich latach nastawiono się na
maksymalny odzysk produktów.
Od 2002 r. odnotowano znaczący
spadek odpadów wytwarzanych
przez ten sektor. Obecnie jest ich
mniej o ok. 30 proc.

Odzyskać odpady
W czasie ostatnich trzech lat w

"Knauf - Jaworzno III" zmoderni-
zowano instalację do odzysku od-
padów. W latach 2004 - 2006 fir-
ma zmodernizowała instalację do
odzysku odpadów z odsiarczania,
a PKN Jaworzno III zmodernizo-
wało instalację do współspalenia
biomasy. Na bieżąco prowadzono
odzysk osadów ściekowych z la-
gun zlokalizowanych na terenie
MPKW, MPWiK, odzysk mułów
węglowych z osadów wód doło-
wych oraz rozpoczęto odzysk ab-
sorbenta węglowego z oczyszczal-
ni ścieków w Zakładach Chemicz-
nych "Organika Azot w Jaworznie"
Dla tych zakładów dbałość o
ochronę środowiska naprawdę zna-
czy wiele. Firma wykonała ostat-
nio badania zanieczyszczenia zie-
mi niebezpiecznych pochodzących
z dawnej działalności produkcyj-
nej oraz ekspertyzę terenu fabrycz-
nego m. im. składowiska odpadów
cyjankowych, którego likwidacja
przewidziana jest na rok 2010. Za-
kład wykonał także prace przed-
projektowe dla posadowienia no-
wej kwatery do składowania odpa-
dów niebezpiecznych.

W Jaworznie nie funkcjonują
instalacje zdatne do odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów komu-
nalnych takie jak składowisko od-
padów sortownie i kompostownie.
Działające w 2002 r. składowisko
odpadów komunalnych usytuowa-
ne w wyrobisku dolomitowym nie
przyjmuje już odpadów. Zakład
Eksploatacji Wyrobiska jest w

trakcie likwidacji. Nie wiadomo
dokąd trafią odpady z tego miej-
sca. Na ten temat trwają dyskusje
z Urzędem Miejskim.

Obecnie w Jaworznie działa 10
instalacji służących odzyskaniu
odpadów z sektora gospodarczego
oraz dwie instalacje do unieszko-
dliwiania odpadów, jest to Central-
na oczyszczalnia ścieków i stano-
wisko do niszczenia odpadowych
dyfuzorów aerozolowych z "Orga-
niki". Mieszkańcy miasta z niepo-
kojem obserwują składowisko w
Rudnej. Od lat funkcjonuje tam
Zakładowe Centralne Składowisko
Odpadów "Rudna Góra" Z.Ch "Or-
ganika Azot". Obecnie eksploato-
wane są 2 obiekty, Hałda oraz Ko-
mora Żelbetowa K1. Na terenie za-
kładów istnieje również Komora
Żelbetowa nr 2.

Na terenie Jaworzna istnieją 43
obszary na których zgromadzono
odpady poprzemysłowe. Łącznie
zajmują one ponad 500 h.

Koszty poniesione na realiza-
cję zadań, jakie nakreśliło sobie
miasto są prawie o 75 proc. wy-
ższe od planowanych i wynoszą
4552,46 tys. zł.

Usprawnią gospodarkę
W najbliższym czasie władze

miasta mają zamiar usprawnić go-
spodarkę odpadami. Planuje się
m.in. wprowadzenie zbiórki odpa-
dów remontowo-budowlanych,
rozszerzenie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zorganizo-
wanie systemu selektywnej zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych, zak-
tywizowanie zbiórki opakowań
metalowych i wielomateriałowych

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

Selekcja się opłaca
oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego. Trzeba będzie
również przeprowadzić inwentary-
zację odpadów zalegających na
dzikich wysypiskach i opracować
plan pozbycia się takich miejsc. Z
terenu miasta ma również zniknąć
wysypisko dolomitowe, w którym
od 2004 roku składowane były
odpady komunalne. Służby miej-
skie zorganizują również  system
zbiórki i transport odpadów od
wytwórców z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw. Zorgani-
zowane zostaną również akcje edu-
kacyjne dla przedsiębiorców ma-
jące na celu poinformowanie ich o
obowiązku sporządzania i przeka-
zywania zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilości odpa-
dów i sposobach gospodarowania
nimi  oraz o instalacjach i urządze-
niach służących do odzysku i
unieszkodliwiana odpadów do
UM.

Usprawnić prawo
Zdaniem władz miasta, obowią-

zujące przepisy prawne nie zapew-
niają gminie dostatecznych narzę-
dzi do wpływania, rozwijania, bu-
dowania i kontrolowania gospo-
darki odpadami. Przeszkadza m.in.
brak konstrukcji prawnych dają-
cych gminie realną możliwość
wyboru modelu gospodarki odpa-
dami i możliwość wyboru podmio-
tów gospodarczych obsługujących
tę strefę działalności. Gmina nie
jest właścicielem odpadów wytwa-
rzanych na jej terenie. Niektóre
kluczowe przepisy są niejasne i
dają podstawę do sprzecznych in-
terpretacji, jak np. przepis dotyczą-
cy miejsca przekazywania odpa-
dów z terenu gminy. W naszym
kraju o kształcie gospodarki odpa-
dami decyduje ich przewoźnik.
Taka sytuacja powoduje, że aż 98
proc. odpadów znika z ziemi, nie
ulegając żadnemu przetworzeniu i
odzyskowi. Uchwalona przed
dwoma laty ustawa o zmianie usta-
wy o odpadach oraz zmianie nie-
których innych ustaw nie wprowa-
dziła oczekiwanej przez samorzą-
dy generalnej zasady, która umoż-
liwiłaby długofalowe planowanie
i bezpieczne prowadzenie inwesty-
cji związanych z racjonalną gospo-
darką odpadami i ochroną środo-
wiska. Obecnie przygotowywany
jest nowy projekt ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gmi-
nie. Przewiduje on nadanie upraw-
nień organów gminy do wskazania
miejsca odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych w pra-
wie miejscowym, a także w odpo-
wiednich zarządzeniach i zezwo-
leniach. Władze Jaworzna mają
nadzieje, że zmiana w ustawodaw-
stwie pomoże prowadzić bardziej
przemyślaną gospodarkę odpada-
mi.

Elżbieta Budzyńska

Oczyszczalnia ścieków Jeleń-Dąb w Jaworznie

Największymi wytwórcami od-
padów w latach 2004 do 2006 w
Jaworznie były:
- Południowy Koncern Węglo-

wy S.A.- Zakład Górniczy
"Sobieski Jaworzno III" - 976
400 Mg.

- Południowy Koncern Energe-

tyczny S.A. - 453 768 Mg.
- Zakład Eksploracji Wysypiska

- 393 607 Mg.
- Przedsiębiorstwo Techniczne

DOX Sp. z o.o. - 60 533 Mg.
- PKP Energetyka Sp. z o.o. - 26

370 Mg.
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Wzrasta bezrobocie wśród
osób niepełnosprawnych. W
maju 2007 w powiatowych
urzędach pracy województwa
śląskiego zarejestrowanych
było 8.5 tys. bezrobotnych
niepełnosprawnych, co sta-
nowiło 4,3 proc. ogółu.

W województwie śląskim nastę-
puje stopniowa likwidacja zakła-
dów pracy chronionej, ich liczba,
w ciągu sześciu ostatnich lat
zmniejszyła się o blisko połowę. W
2000 funkcjonowało 476 zakładów
pracy chronionej, w 2006 - tylko
275. W efekcie następuje wzrost
bezrobocia w tej grupie.

Województwo śląskie - jako je-
dyne w kraju nie wykorzystało

możliwości udzielenia pożyczek na
ratowanie zakładów pracy chronio-
nej zagrożonych likwidacją. Za-
rząd województwa przyjął bowiem
inne priorytety pomocy osobom
niepełnosprawnym, m.in. środki z
PFRON są przeznaczane na odtwa-
rzanie lub tworzenie tzw. środków
trwałych w instytucjach służących
osobom niepełnosprawnym.

Bezrobocie niepełnosprawnych
rośnie we wszystkich czterech sub-
regionach województwa. Najgo-
rzej jest w regionie częstochow-
skim, gdzie liczba bezrobotnych
niepełnosprawnych wzrosła o bli-
sko 159 proc.

Wśród zarejestrowanych bezro-
botnych niepełnosprawnych zale-
dwie 9,9 proc. ma prawo do zasił-

Niepełnosprawnym trudniej
ku dla bezrobotnych. Wśród nie-
pełnosprawnych najwięcej jest
osób, których stan niepełnospraw-
ności kwalifikowany jest jako lek-
ki (81,3 proc.). Jednak wśród ofert
pracy zgłaszanych do powiato-
wych urzędów pracy zaledwie 3
proc. to propozycje pracy dla nie-
pełnosprawnych.

Zmiany proponowane w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych mogą jeszcze bardziej
przyczynić się do likwidacji zakła-
dów pracy chronionej. Pracodawca
ma bowiem pokrywać składki ZUS
pracownika niepełnosprawnego, a
refundacja ich ze środków PFRON
nastąpi dopiero po dwóch miesią-
cach.                                          Red.

Aż trzy czwarte internautów
odwiedzających naszą stronę
www popiera podjęcie przez
„Solidarność” zdecydowanej
akcji strajkowej.

34 proc. uczestniczących w son-
dzie popiera rozpoczęcie protestu,

jeśli rząd dalej będzie uciekał od
prawdziwego dialogu z "Solidar-
nością". Jeszcze więcej (39 proc.)

Gotowi do protestu
uważa, że taki protest powinien zo-
stać przeprowadzony już dawno.
Co piąty internauta nie wróży ta-
kiej akcji powodzenia. I tylko 7
proc. ma nadzieję na porozumie-
nie z rządem w trakcie negocjacji.

Na stronie internetowej www.so-
lidarnosc-kat.pl pytamy tym razem

o Wasze plany urlopowe. Zaprasza-
my do głosowania!

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ "Solidarność"
zaprasza na szkolenia związkowe.
Koszty noclegu i wyżywienia na
szkoleniach stacjonarnych pokry-
wa Zarząd Regionu. Komisje za-
kładowe pokrywają jedynie kosz-
ty materiałów w wys. 100 złotych
od uczestnika. Opłatę należy prze-
lać przed szkoleniem na konto:

NSZZ „Solidarność”, Zarząd
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

ING Bank Śląski  nr. rach.
03105012141000000700010739

lub wpłacić w kasie Zarządu Re-
gionu. Uczestnicy szkolenia są zo-
bowiązani okazać dowód wpłaty
na początku szkolenia. Można do-

konać wpłaty również na miejscu
za pokwitowaniem (KP).

Szkolenia odbywać się będą w
Ośrodku Szkoleniowym "Kontakt"
ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel. 033
855-16-08 lub 033 855-16-38. Do-
jazd środkiem własnym (parking

strzeżony) lub PKP/PKS. Szkole-
nia rozpoczynają się o godz. 1000,
w poniedziałek rozpoczynający
turnus.

Zajęcia podczas szkoleń prowa-
dzone są aktywnymi metodami na-
uczania przy wykorzystaniu urzą-
dzeń audiowizualnych. Zgłoszenia
na szkolenia przyjmowane będą w
sekretariacie ogólnym  Zarządu Re-
gionu pok. nr 219 tel. 032 353-84-
25 w. 219, 419 fax. 032 253-78-00.

Harmonogram szkoleń

związkowych na II półrocze 2007 r.
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów
Na swojsk¹ nutê
Hej, bystra woda, p³ynie z mównicy,
W Sejmie, Senacie i urzêdzie.
Bo wodê lej¹ nam politycy,
A od tej wody mokro wszêdzie.

Odp³yñ, hej, odp³yñ od nas ¿ywiole
I z mózgu nie rób¿e nam wody.
A ja to raczej posuchê wolê,
Bo brudna woda czyni szkody ...

***
Podobno autentyczne
W œwietlicy GS-u trwa spotkanie wybor-
cze. Kandydat na senatora obiecuje zgro-
madzonym.
- Chcê was wyzwoliæ od komunizmu,
anarchizmu, liberalizmu, klerykalizmu ...
- Panoczku - wchodzi mu w s³owo star-
sza gaŸdzina - a macie coœ na reumatyzm?

Miller, Oleksy, Dyduch
Trza siê pozbyæ pogrobowców,
Bo ju¿ zapleœnieli,
No wiêc mo¿e wys³aæ ch³opców
Prosto do ... Brukseli?

Europos³em niech se bêdzie
Jeden, drugi, trzeci.
Niechaj siedz¹ na urzêdzie,
A forsa poleci!                     pk


