
Nr 30/2007 • Katowice, 31 lipca 2007 r. ISSN 1732-3940

W numerze:„Solidarność” pamięta o godzinie „W”

W środę 1 sierpnia przypada 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
– ostatniej próby ocalenia kraju przed sowiecką okupacją. W obchody
tej ważnej rocznicy włącza się Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”. Związek
nawiązujący do akowskiej tradycji nie może wobec niej przejść obojętnie.

Będzie promować
„Solidarność” w Azji

Międzyzakłado-
wa Komisja Ko-
o r d y n a c y j n a
NSZZ „Solidar-
ność” Pracowni-
ków Samorządo-
wych i Służb Pu-
blicznych Miasta
Rybnika zwróciła

się z prośbą do Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiej „S” o dofinansowanie wy-
jazdu 17-letniej Sabiny Skrzypiec na
Mistrzostwa Świata Osób Niesłyszących
w pływaniu, które w sierpniu odbędą się
na Tajwanie.
Ta młodziutka sportsmenka osiąga wspa-
niałe wyniki sportowe w zmaganiach pły-
waków żyjących w świecie ciszy.

Czytaj na stronie 3

Wciąż bez porozumienia,
strajk możliwy
W Warszawie w ubiegłą środę odbyło się
spotkanie Krajowego Sztabu Protestacyj-

nego NSZZ „Solidarność” z wicepremie-
rem Przemysławem Gosiewskim.
- W części postulatów z pewnością na-
stąpiło istotne zbliżenie stanowisk. Jed-
nak ciągle jest ogromny niedosyt, w sto-
sunku do silnie rozbudzonych pozytyw-
nymi zjawiskami w gospodarce, oczeki-
wań - komentuje z kolei Janusz Śniadek.

Czytaj na stronie 4

Powstanie minimuzeum
pacyfikacji „Wujka”

Prawdopodobnie
jeszcze w tym
roku rozpocznie
się tworzenie no-
wej izby pamięci
pacyfikacji kopal-
ni „Wujek”. Mini-
muzeum powsta-
nie tuż obok Po-

mnika-Krzyża.
Od wielu lat izba pamięci wydarzeń z
1981 r. znajduje się w kopalnianym domu
kultury. Ale ten musi, niestety, już wkrót-
ce zostać częściowo wyburzony z powo-
du fatalnych szkód górniczych.

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

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

180 tys. zł...
... nawet tyle środków na dodatkową emeryturę będą mogli mieć w przyszło-

ści pracownicy hut należących do Mittal Steel Poland. W koncernie ruszył spe-
cjalny Pracowniczy Program.

To pierwsze takie przedsięwzięcie w polskim hutnictwie. Dzięki niemu 12
tys. pracowników hut należących do hinduskiej firmy będzie mogło odkładać
pieniądze na dodatkową emeryturę. Mittal podpisał umowę z Towarzystwem
Funduszy Inwestycyjnych PZU, dzięki której jego pracownicy będą mogli przy-
stąpić do tzw. trzeciego filara emerytalnego, ale na dużo korzystniejszych wa-
runkach, niż gdyby ubezpieczyli się sami. Nie płacą np. opłat manipulacyjnych.

Udział w programie emerytalnym będzie dobrowolny. Za każdego pracow-
nika, który się do niego zgłosi, Mittal Steel Poland zapłaci co miesiąc całą skład-
kę (1,5 proc. od wysokości wynagrodzenia). Pracownik będzie musiał uiścić
tylko podatek, około 13 zł miesięcznie. Oszczędzać na dodatkową emeryturę
mogą wszyscy, niezależnie od wieku. Jedynym warunkiem jest co najmniej
półroczny straż pracy w Mittal Steel Poland.

Według danych ubezpieczyciela po 25 latach oszczędzania, na koncie pra-
cownika ze średnią pensją w Mittalu, mogłoby się znaleźć się od 150 do 180 tys.
zł. Dodatkowa emerytura będzie wypłacana co miesiąc, ale na życzenie pra-
cownika uzbieraną kwotę będzie można też wypłacić jednorazowo. W razie
śmierci pracownika pieniądze są dziedziczone przez rodzinę.

- Sądzimy, że wiele osób skorzysta z tego programu, bo pracownik nic nie
traci, a może dużo zyskać. Najbardziej skorzystają na tym młodzi ludzie, którzy
dopiero zaczęli pracować w firmie, dlatego szkoda, że program emerytalny
wszedł tak późno - mówi Jerzy Goiński, szef "Solidarności" w Mittalu.

Szanuję wszystkich ludzi, którzy słuchają Radia Maryja. Nic

do nich nie mam. Możemy śmiać się z moherowych bere-

tów, ale moja babcia też nosiła moherowy beret i też była

okutaną babiną, która miała małą emeryturę i chodziła do

Hali Mirowskiej z siatą, bo tam taniej.

Jerzy Owsiak dla Przekroju, 27 lipca 2007 r.

Aby nie narażać się na przegranie
spraw przed Europejskim Trybunałem
Sprawiedliwości, rząd zamierza dosto-
sować przepisy polskiego prawa pracy
do dyrektyw Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego oraz do orzecznictwa ETS.
Dlatego Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej przygotowało już projekt
nowelizacji kodeksu pracy. (...)

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, w
istotny sposób zmienią się zasady usta-
lania czasu pracy. MPiPS chce, aby do
czasu pracy zawsze wliczany był dy-
żur pełniony w miejscu zatrudnienia,
nawet jeśli w jego trakcie pracownik nie
wykonywał pracy. Skutkiem wprowa-
dzenia takiego rozwiązania będzie wli-
czanie do czasu pracy nie tylko okresu
wykonywania pracy podczas dyżuru,
ale także pozostawania w gotowości do
jej wykonywania. - To rozsądne roz-
wiązanie, gdyż pojęcie dyżuru mieści
się w definicji czasu pracy, bo przecież
pracownik w trakcie jego pełnienia po-
zostaje w dyspozycji pracodawcy -
mówi prof. Krzysztof Rączka z Uni-
wersytetu Warszawskiego. (...)

Nie zmienią się natomiast zasady re-
kompensowania dyżuru, jeżeli przypa-
da on poza miejscem wykonywania pra-
cy. W takich przypadkach pracownik
nadal będzie miał prawo do czasu wol-
nego lub wynagrodzenia. Przyjęcie ta-
kiego rozwiązania jest zgodne z wyro-
kiem ETS w sprawie Jaeger. W orze-
czeniu tym Trybunał uznał, że czas dy-
żuru medycznego powinien być w ca-
łości wliczany do czasu pracy, o ile le-
karz zobowiązany jest przebywać na te-
renie szpitala, nawet jeśli podczas dy-
żuru może odpoczywać. W Polsce po-
dobną sprawę wygrał Czesław Miś
przed sądem w Nowym Sączu.

Z orzeczenia ETS w sprawie Jaeger
wynika także konieczność zmiany za-
sad udzielania pracownikowi równo-
ważnego czasu wolnego, w przypadku
gdy nie zagwarantowano mu w danej
dobie 11-godzinnego odpoczynku. Try-
bunał orzekł bowiem, że równoważny
okres powinien być udzielany nie-
zwłocznie po zakończeniu pracy, która
uniemożliwia korzystanie z tego odpo-
czynku. Dlatego Ministerstwo Pracy
chce, aby równoważny okres odpo-
czynku był udzielany niezwłocznie nie
później jednak niż w siódmej dobie, li-
cząc od dnia, w którym nie zachowano

okresu odpoczynku dobowego. Do-
tychczas mógł to zrobić w trakcie da-
nego okresu rozliczeniowego czasu pra-
cy. - Przy dłuższych okresach rozlicze-
niowych istota odpoczynku dobowego
mogła się zatrzeć. Wydaje się, że przy
projektowanym rozwiązaniu zabezpie-
czenie pracownikowi okresu odpoczyn-
ku w takich sytuacjach będzie bardziej
realne - uważa Agnieszka Jesiotr rad-
ca prawny z Kancelarii Prawnej Cha-
łas i Wspólnicy. (...)

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy
w istotny sposób zmieni także przepisy
dotyczące równego traktowania w za-
trudnieniu. Zgodnie z jednym z warian-
tów proponowanych przez MPiPS,
przejawem dyskryminacji pracownika
nie będzie już tylko naruszenie jego god-
ności, upokorzenie lub poniżenie, ale
także stwarzanie wobec niego atmos-
fery onieśmielającej, wrogiej lub uwła-
czającej. - Takie pojęcia są niejedno-
znaczne i ich umieszczanie w Kodek-
sie pracy jest bardzo ryzykowne. Na
przykład tworzenie atmosfery w pracy
to pojęcie z zakresu stylu zarządzania,
a nie prawa pracy. Poza tym byli pra-
cownicy często chcą się zrewanżować
dawnym szefom i szukają zarzutów, ja-
kie mogą im postawić. Wprowadzenie
nieostrych przepisów bardzo im to uła-
twi - mówi prof. Andrzej Patulski z
Uniwersytetu Warszawskiego. (...)

Z kolei molestowaniem seksualnym
może być nie tylko każde nieakcepto-
wane zachowanie o charakterze seksu-
alnym lub odnoszące się do płci pra-
cownika, którego celem lub skutkiem
jest naruszenie godności pracownika,
jego upokorzenie lub poniżenie, ale tak-
że stworzenie wobec niego atmosfery
zastraszenia, wrogości lub obrazy. Do-
datkowo poddanie się molestowaniu
(podobnie jak przeciwstawienie się mu)
nie będzie mogło powodować żadnych
negatywnych konsekwencji wobec pra-
cownika.(...)

Dodatkową ochronę na podstawie
Kodeksu pracy uzyskają także osoby
powracające do pracy po urlopie ma-
cierzyńskim. Zgodnie z nowelą pracow-
nik taki będzie miał prawo do podjęcia
pracy na dotychczasowym lub równo-
rzędnym stanowisku za wynagrodze-
niem, jakie otrzymywałby, gdyby nie
korzystał z urlopu.

Podziękowania

Dla Zarządu Terenowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Powiatu

Tarnogórskiego, koleżanek i kolegów z NSZZ „Solidarność”

NITROERG SA Krupski Młyn i Bieruń oraz uczestników

pogrzebu za złożone kondolencje i wyrazy współczucia

 z powodu śmierci

śp

ADELI NOWAK
Serdeczne podziękowania składa

Przewodniczący POZ Nitroerg S.A. w Krupskim Młynie

Piotr Nowak

Dyżur będzie zawsze wliczany

do czasu pracy
(Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 27 lipca 2007 r.)

25 lipca (Katowice). Według da-
nych Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w naszym regionie strajk le-
karzy trwa w 57 szpitalach, 63 le-
karzy prowadzi głodówkę, a 482
lekarzy złożyło wypowiedzenia z
pracy. Według danych zarządu re-
gionu śląskiego OZZL w proteście
uczestniczy około 80 proc. lekarzy
zatrudnionych w publicznych za-
kładach opieki zdrowotnej woje-
wództwa śląskiego.

***
25 lipca (Ruda Śląska). Górnik
sprawcą napadu na bank. Do pla-
cówki w Rudzie Śląskiej wkroczył
zamaskowany mężczyzna z kilo-
fem. Rozbił szybę, sterroryzował
dwie pracownice placówki i ukradł
z kasy kilkanaście tysięcy złotych
i uciekł. Wkrótce pies tropiący do-
prowadził funkcjonariuszy do po-
bliskich ogródków działkowych,
gdzie znaleźli porzucony kombine-
zon, rękawice i kilof. Bardzo szyb-
ko policjanci ustalili producenta
znalezionej odzieży i dowiedzieli
się, do której kopalni jest dostar-
czana. Na tej podstawie wytypowa-
no sprawcę napadu, który przyznał
się do popełnienia przestępstwa.
Policjanci odzyskali część skra-
dzionych pieniędzy, pozostałą
kwotę podejrzany wydał już na gry
hazardowe. Wyznał również, że
kilka dni przed napadem ten sam
oddział banku odmówił mu udzie-
lenia kredytu. Teraz górnikowi gro-
zi nawet do 12 lat więzienia

***
27 lipca (Warszawa). Wciąż nie
wiadomo, czy koalicja ocaleje. W
poniedziałek mieli o tym rozma-
wiać szefowie klubów parlamen-
tarnych partii koalicyjnych. Tym-
czasem Jarosław Kaczyński we-
zwał szefa Samoobrony do zrze-
czenia się immunitetu i poddania
śledztwu w sprawie korupcji w
ministerstwie rolnictwa. Premier
podkreślił w liście, że jeśli Lepper
jest niewinny, "to jest to jedyna dro-
ga do szybkiego oczyszczenia się i
wyjścia z kręgu podejrzenia". Lep-
per zrewanżował się groźbą powia-
domienia prokuratury o łamaniu
prawa przez premiera.

 ***
30 lipca (Pyrzowice). 80 mln zł.
kosztowała budowa nowego termi-
nala pasażerskiego. Dzięki temu
powierzchnia użytkowa lotniska
wzrosła z 7,6 tys. do 21,3 tys. m2,
co umożliwi roczne odprawianie w
komfortowych warunkach do 3,6
mln pasażerów. W ten sposób ka-
towickie lotnisko znalazło się na
pierwszym miejscu wśród polskich
regionalnych portów lotniczych. W
nowym budynku znajdują się no-
woczesne dla pasażerów systemy
informacji wizualnej. Terminal jest
także w całości przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zamontowano w nim m.in. windy,
które pozwalają na dotarcie na każ-
dą z trzech kondygnacji budynku,
zarówno w strefie ogólnodostępnej
jak i wolnocłowej. Atrakcją dla ko-
rzystających z terminalu jest naj-
dłuższy w Polsce taras widokowy
o długości 180 m.

***
30 lipca (Grenoble). Do Francji
dotarła już grupa polskich proku-
ratorów. Zespół ma na miejscu tra-
gicznego wypadku autokaru z pol-
skimi pielgrzymami w Alpach
przyłączyć się do badań jego przy-
czyn i okoliczności. Tymczasem do
Polski wróciło kolejnych 8 rannych
w katastrofie. W szpitalu w Gre-
noble w dalszym ciągu przebywa
14 rannych Polaków, w tym pięcio-
ro w stanie ciężkim.

BT Zawiercie
Spisaniem protokołu rozbieżności za-

kończyły się wczorajsze mediacje w
Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
"Solidarność" podtrzymała dotychcza-
sowe żądania płacowe, a dyrekcja usi-
łowała udowodnić, iż możliwe są one
tylko w przypadku wzrostu kontraktu
NFZ. Ostatecznie, na wniosek media-
tora, postanowiono rozmowy przerwać
do poniedziałku 3 września. W tym
czasie ma zostać przygotowana dokład-
na analiza sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej szpitala, po rozliczeniu pierwsze-
go półrocza na zebraniu Rady Społecz-
nej (odbędzie się ono 22 sierpnia).

Strona związkowa zastrzegła sobie
w podpisanym protokole możliwość
zorganizowania, jeszcze przed wzno-
wieniem mediacji, dwugodzinnego
strajku ostrzegawczego. Na znak pro-
testu przeciwko przewlekaniu rozwią-
zania sporu zbiorowego wczoraj ofla-
gowano również zawierciański szpital.

***
Żaden z członków Rady Społecz-

nej nie poparł projektu prywatyza-
cji Szpitala Chorób Płuc w Siewie-
rzu i przekształcenia go w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Podczas burzliwego posiedzenia
rady okazało się przy tym, że cała
sprawa pełna jest niejasności i nie-
domówień. Wcześniej na to zwra-
cała uwagę - m.in. w piśmie do Grze-
gorza Szpyrki, wicemarszałka wo-
jewództwa śląskiego - zawierciań-
ska "Solidarność" Pracowników
Ochrony Zdrowia.

Przede wszystkim nie wiadomo
było, kto wystąpił z inicjatywą pry-
watyzacji szpitala w Siewierzu. Nie-
którzy członkowie Rady Społecznej
byli przekonani, że samorząd woje-
wódzki, będący organem założyciel-
ski, natomiast z preambuły projektu
uchwały wynikało, że... pracownicy.

- Podstawą takiego twierdzenia, mia-
ło być tzw. referendum przeprowadzo-
ne wśród załogi - mówi Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" w Zawierciu. -
Polegało ono na podniesieniu ręki na
pytanie zadane podczas zakładowych
pieczonek. Tylko, że już choćby z przy-
czyn formalnych, w żadnym wypadku
nie można tego uznać za referendum

- O prywatyzacji szpitala pracowni-
cy dowiedzieli się kilka minut wcze-
śniej, a takie "konsultacje" z załogą to
jawna manipulacja, tym bardziej, że pra-
cownikom przedstawiono tylko jedną
ze ścieżek prywatyzacyjnych - podkre-

śla Małgorzata Grabowska, przewod-
nicząca "Solidarności" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - Dla-
tego domagamy się przeprowadzenia
normalnych konsultacji społecznych z
udziałem związków zawodowych.

Gdy jeden z członków Rady Społecz-
nej proponował w preambule wprowa-
dzić zapis o przekształceniu z inicjaty-
wy organu założycielskiego okazało się,
że nie ma żadnego dokumentu potwier-
dzającego, iż samorząd wojewódzki zaj-
mował się tym problemem.

- Co ciekawe głosowanie przy pie-
czonkach odbyło się prawie tydzień
przed spotkaniem marszałka woje-
wództwa z dyrektorami placówek służ-
by zdrowia, poświęconego przekształ-
ceniom własnościowym - dodaje Mał-
gorzata Grabowska.

Wśród zaproszonych na to spotka-
nie nie było dyrektora szpitala w Sie-
wierzu.

- Rozważając ewentualne przekształ-
cenia własnościowe trzeba mieć na

uwadze przede wszystkim dobro pa-
cjentów oraz pracowników - podkreśla
Małgorzata Benc. - Tymczasem promo-
torzy prywatyzacji z Siewierza zapo-
mnieli o jednym i o drugim.

Jednym z argumentów, które miały
przekonać do przekształcenia szpitala
w spółkę była np. możliwość pobiera-
nia opłat przez pacjentów. Wywołało
to ostry sprzeciw samorządowców za-
siadających w Radzie Społecznej. Szpi-
tal ostatnio dofinansowany był zarów-
no z budżetu wojewódzkiego, jak i
gminnego. Innymi słowy mieszkańcy
płacąc podatki ufundowali szpitalowi
sprzęt, za którego wykorzystanie mie-
liby teraz zapłacić ze swojej kieszeni!

(zaw)

Małgorzata Grabowska i Małgorzata

Benc prezentują pismo w którym „S”

Pracowników Ochrony Zdrowia

sprzeciwia się pełnej niejasności

prywatyzacji szpitala w Siewierzu
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Międzyzakładowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Sa-
morządowych i Służb Publicz-
nych Miasta Rybnika zwróci-
ła się z prośbą do Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej
„S” o dofinansowanie wyjaz-
du 17-letniej Sabiny Skrzypiec
na Mistrzostwa Świata Osób
Niesłyszących w pływaniu,
które w sierpniu odbędą się
na Tajwanie.

Ta młodziutka sportsmenka osią-
ga wspaniałe wyniki sportowe w
zmaganiach pływaków żyjących w
świecie ciszy.

Trzymamy kciuki

za Sabinę!

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że mamy taką córkę. Pomagamy
jej, jak tylko możemy. Dopingu-
jemy w trakcie każdych zawo-
dów. Mamy nadzieję, że zreali-
zuje wszystkie swoje sportowe
plany i marzenia. Gdy Sabinka
była mała, to trochę wstydziła się
aparatu słuchowego, ale w tej
chwili nie ma żadnych komplek-
sów. Doskonale daje sobie radę
w każdym środowisku. Nasza ro-
dzina jest bardzo wdzięczna Ślą-
sko-Dąbrowskiej "Solidarności"
i innym instytucjom za pomoc w
zrealizowaniu wyjazdu Sabiny na
Mistrzostwa Świata. To prawdzi-

- Jak rozpoczęła się Twoja przy-
goda z pływaniem?

Pływaniem interesuję się już od
dziecka. Mój tata był ratownikiem
i bardzo wcześnie nauczył mnie
poruszać się w wodzie. A mama
pracuje w rybnickim Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, więc
zawsze chodziłyśmy razem na ba-
sen. Gdy skończyłam podstawów-
kę zapisałam się do sekcji pływac-
kiej RMKS Rybnik. Wtedy, pod
okiem trenerów Rafała Tymusza
i Mirosława Kubisa, moja przy-
goda z pływaniem zaczęła się na
dobre. A później była Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego w Racibo-
rzu i życie w internacie. To jedna z
najlepszych placówek w Polsce
pod względem treningów pływac-
kich. Od poniedziałku do soboty
przebywam w internacie i trenuję
pod czujnym okiem pani Marii
Gawliczek.
- Twój pierwszy poważny

sukces...
W Łukowie na Międzynaro-

dowych Mistrzostwach Polski Nie-
słyszących. Zdobyłam tam 6 me-
dali, w tym 2 złote, 3 srebrne i 1
brązowy. Te zawody zapewniły mi
miejsce w kadrze narodowej i wy-
jazd na sierpniowe mistrzostwa na
Tajwan. W klasyfikacji ogólnej
zajęłam 3 miejsce. Wcześniej, na
Mistrzostwach Polski w Oświęci-
miu pobiłam nowy rekord Polski
osób niesłyszących.
- Jak wygląda powszedni dzień

mistrzyni Polski w pływaniu?
Ile godzin poświęcasz na tre-
ningi?

Pierwszy trening mam od 6.30 do
9.30. Później do godziny 15. mam
normalne zajęcia w szkole. Od 15.
do 19. kolejny trening. W ciągu
dnia przepływam ok. 16 km.

- Jakie nadzieje wiążesz ze swo-
im startem na Mistrzostwach
Świata?

Marzę o medalu. Będę płynęła sty-
lem dowolnym na 50m, 100m,
200m, 400m, 800m, a także w szta-
f e t a c h
4 x 1 0 0 m ,
4x200m i

4x200m stylem zmiennym. Trochę
jestem zdenerwowana, bo po raz
pierwszy startuję w tak prestiżowej
imprezie.
- Najgroźniejsze rywalki?
Spodziewam się, że Szwedki i Ro-
sjanki. A jak będzie w rzeczywi-
stości, okaże się na mistrzostwach.
- Jakie są różnice pomiędzy za-

wodami pływackimi osób sły-
szących, a tymi, w których star-
tują niesłyszący?

Na normalnych zawodach repre-
zentuję barwy RMKS Rybnik, a na
zawodach niesłyszących płynę w
barwach klubu Hetman Łuków. A
w samym pływaniu nie ma żad-
nych różnic. Jedynie dla niesłyszą-
cych sygnałem do startu jest świa-
tło i jest to dla mnie sytuacja o tyle

Z Sabiną Skrzypiec rozmawia Beata Gajdziszewska.

Sygnałem do startu

jest światło
komfortowa, że nie tracę na star-
cie tak ważnych ułamków sekun-
dy.
- W 2009 roku w Pekinie odbę-

dą się Igrzyska Olimpijskie
Osób Niesłyszących. Jakie na-
dzieje wiąże z nimi kadra Pol-

ski?
Przygotowania do Igrzysk
rozpoczną się już we
wrześniu br. Będziemy
trenować w Raciborzu
pod okiem pani Marii
Gawliczek. Mam nadzie-
je, że efektem tych trenin-
gów będzie wielki sukces

naszej pięcioosobowej dru-
żyny na Olimpiadzie.
- Twój sportowy idol?

Oczywiście Otylia Ję-
drzejczak, którą

poznałam na
Grand Prix

Polski w Oświęcimiu. Ona osią-
gnęła wszystko, co jest możliwe do
zdobycia w pływaniu. Chciałabym
jej dorównać swoimi pływackim
sukcesami.
- Czy swoje plany na przyszłość

wiążesz również z tą dyscypli-
ną sportu?

Tak, po ukończeniu SMS chcę stu-
diować na AWF, a w przyszłości
zostać trenerem osób niesłyszą-
cych w pływaniu.
- Pływanie to Twoja jedyna pa-

sja?
Nie jedyna, ale najważniejsza.
Uwielbiam nurkować, jeździć na
rowerze. Jestem również młod-
szym ratownikiem WOPR Rybnik.
- Dziękuję za rozmowę.

Sabina Skrzypiec to córka wie-
loletniej przewodniczącej Komi-
sji Zakładowej NSZZ "S" Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rybniku Beaty Skrzypiec, któ-
ra jest zarazem członkiem prezy-
dium MKR. Uczestnictwo Sabin-
ki w Mistrzostwach Świata wiąże
się z licznymi wydatkami, które
przerastają możliwości finansowe
jej rodziny. Podjęta przez Zarząd
Regionu decyzja o dofinansowa-
niu wyjazdu młodej pływaczki
pozwoli pokryć koszty przelotu do
Tajwanu.  Sabina obiecuje, że bę-
dzie promować logo "Solidarno-
ści" w Azji.

Będzie promować

„Solidarność” w Azji

- Sabinie należało pomóc.
Mimo, że los okazał się dla niej
tak bardzo niesprawiedliwy, ta
dziewczyna w życiu i sporcie wy-
kazała ogromną siłę i ambicję. Ślą-
sko-Dąbrowska "S" dołożyła ce-
giełkę, by urzeczywistnić jej ma-
rzenie, które było na wyciągnię-
cie ręki, a jednak z przyczyn fi-
nansowych, jakże nieosiągalne.
Sabina zrobiła wszystko, by zo-
stać, mimo swojej niepełnospraw-
ności, jak najlepszym sportow-
cem. Zdobyła przepustkę na Mi-
strzostwa Świata i nagle pojawiła
się przed nią i jej rodziną finanso-
wa bariera nie do przeskoczenia.
W podziękowaniu za jej ciężką

Jest w bardzo dobrej formie!
Beata Skrzypiec, matka Sabiny, wieloletnia przewodni-
cząca Komisji Zakładowej NSZZ „S” Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rybniku:

wa solidarność. Ze startem córki
wiążemy ogromne nadzieje, nie
ukrywamy, że marzymy, by zdo-
była medal. Ale to nie będą ła-
twe zawody. Na Tajwanie panuje
inny klimat, a aklimatyzacja za-
wodników z Polski potrwa tylko
jeden dzień, bo już następnego
będą uczestniczyć w startach. Z
informacji od trenera wiem, że
Sabina jest w bardzo dobrej for-
mie. Ogromnie żałujemy, że tym
razem nasza rodzina nie będzie
miała możliwości bezpośrednio
dopingować córki. Liczymy, że
Mistrzostwa Świata będą relacjo-
nować telewizje zachodnie.

pracę i wytrwałość dofinansowa-
liśmy wyjazd, który jest dla niej
nadzieją na kolejne sukcesy. Gdy-
by Sabina nie była córką członki-
ni naszego "S", to również starali-
byśmy się jej pomóc. Nie można
obojętnie przechodzić obok takich
zdeterminowanych ludzi jak ona i
zabierać im szans na sukcesy.
Chciałbym mieć taki charakter i
taką determinacje, jaką ma Sabi-
na. Cieszymy się, że na mistrzo-
stwach pojawi się w koszulce i
czapce z logo "Solidarności" i w
ten sposób będzie promować w
Azji nasz Związek. Życzę jej za-
jęcia jak najlepszego miejsca na
tych trudnych zawodach.

Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej
„Solidarności”:

***
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W środę 1 sierpnia przypada 63.
rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Organizatorzy
obchodów chcą im dać rangę
ogólnopolską.

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej zainicjowały akcję War-
szawa '44 - Bitwa o Polskę na rzecz
nadania obchodom kolejnych rocz-
nic tego wydarzenia charakteru
ogólnopolskiego. W ten sposób
chcą przypomnieć Polakom, że
Powstanie Warszawskie było ostat-
nią próbą ocalenia kraju przed za-

stąpieniem jednej okupacji - nie-
mieckiej przez drugą - sowiecką,
oraz że stanowiło ono wspólną
walkę o Niepodległość Polski, a nie
jedynie lokalny bój o Warszawę.

By obchody były ogólnopolskie,
muszą się w nie zaangażować spo-

Jeszcze w maju salowe ze
Szpitala Specjalistycznego w
Dąbrowie Górniczej, przejęte
w czerwcu 2004 roku przez
świadczącą usługi sprzątają-
ce firmę Aspen z Krakowa,
złożyły pozwy do sądu pracy.

Zawarty z Aspenem kontrakt
obowiązywał do 1 czerwca br., a
tymczasem salowe, będące w więk-
szości członkiniami "Solidarności",
przed upłynięciem tej daty, otrzy-
mały wypowiedzenia warunków
pracy i płacy w części dotyczącej
miejsca wykonywanej pracy.

Po wygaśnięciu kontraktu odbył
się nowy przetarg, w którym swoje
usługi zaoferowały  firmy Aspen i
Żak. Po korzystnej dla krakowskiej
spółki decyzji komisji przetargowej,
firma  Żak wniosła protest do sądu
arbitrażowego w Warszawie. Sąd
uznał skargę za zasadną.  Szpital
odwołuje się od tej decyzji i obec-
nie nie posiada prawnego oferenta,
świadczącego usługi sprzątające. W
tej sytuacji dyrektor placówki pod-
pisał aneks do zawartej w 2004 r

umowy z krakowską firmą Aspen
na mocy którego w oczekiwaniu na
wyłonienie na drodze sądowej
prawnego oferenta, umowa przed-
łużona została do końca lipca.

Tymczasem sądowy prokurent
Aspenu zaproponował stronie
związkowej możliwość zawarcia
ugody pozasądowej, w której zarzą-
dzający krakowską firmą oświad-
czyliby, że wycofają wypowiedze-
nia. W zamian pracownice miały
wycofać pozwy z sądu.

- Przedstawiliśmy tę informację
na zebraniu pracowników i zwró-
ciliśmy się o jej rozważenie - mówi
przewodnicząca zakładowej "S"
Elżbieta Żuchowicz - Jednomyśl-
nie panie zdecydowały się na zawar-
cie ugody. Zanim jednak doszło do
jej podpisania, skrupulatnie spraw-
dziliśmy jej treść pod względem
prawnym. Mimo, że sąd jeszcze nie
postanowił, kto będzie prawnym
oferentem na usługi sprzątające, to
wiadomo już, że miejscem pracy
salowych pozostanie nadal szpital.

Beata Gajdziszewska

W Warszawie w ubiegłą śro-
dę odbyło się spotkanie Kra-
jowego Sztabu Protestacyj-
nego NSZZ „Solidarność” z
wicepremierem Przemysła-
wem Gosiewskim.

Szefowie regionów i branż wysłu-
chali zarówno relacji negocjatorów
"S", którzy uczestniczą w rozmo-
wach z rządem, jak i samego wice-
premiera. - Z tego, co relacjonowali
nam przewodniczący Janusz Śnia-
dek i członkowie Prezydium KK
wynika, że do pełnego porozumie-
nia jeszcze daleko i zagrożenie straj-
kiem jest realne - mówi uczestniczą-
cy w spotkaniu szef Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" Piotr Duda. -
Co ciekawe, wicepremier Gosiew-
ski mówi coś zupełnie przeciwnego,
że szansa na zawarcie porozumienia
do połowy sierpnia jest duża.

- W części postulatów z pewno-
ścią nastąpiło istotne zbliżenie sta-
nowisk. Jednak ciągle jest ogromny
niedosyt, w stosunku do silnie roz-
budzonych pozytywnymi zjawiska-
mi w gospodarce, oczekiwań - ko-
mentuje z kolei Janusz Śniadek.

Uczestniczący w negocjacjach
oceniają, że w trzech z czterech spor-
nych tematów jest możliwość poro-
zumienia. Chodzi o wysokość płacy
minimalnej, podwyżki płac w sferze
budżetowej i uchylenie negocjacyj-
nego wskaźnika wzrostu wynagro-
dzeń. Rząd zaproponował wzrost
płacy minimalnej z 936 zł w roku
bieżącym do 1100 zł z możliwością
dalszego jej podwyższania. Związek

postulował wzrost w roku przyszłym
do poziomu 42 proc. płacy przecięt-
nej czyli około 1180 zł. Wzrost płac
w sferze budżetowej miałby wyno-
sić 8,3 proc. wraz z podwyżką wy-
nikającą z redukcji składki rentowej
wobec co najmniej 10 proc. oczeki-

wanych przez "S". Zadeklarowano
również możliwość "rozluźnienia"
ustawy o negocjacyjnym wskaźniku
wzrostu wynagrodzeń w sferze
przedsiębiorstw w roku przyszłym i
jej likwidacji od 2009 roku. Zwią-
zek domaga się natychmiastowej li-
kwidacji tzw. neopopiwku.

Największe problemy są z emery-
turami dla osób pracujących w wa-
runkach szczególnych i szczególnym
charakterze. Rząd uważa, że powin-
ny to być świadczenia wygasające i
powinny obejmować tylko osoby

urodzone przed 1969 r. i które pracę
w warunkach szczególnych rozpo-
częły przed 1 stycznia 1999 r. To w
tej chwili najpoważniejsze pole kon-
fliktu. Dlatego "Solidarność" zwró-
ciła się o spotkanie z premierem Ja-
rosławem Kaczyńskim.

Realizacji wymaga też postulat
dotrzymywania porozumień już pod-
pisanych - w tym kluczowego poro-
zumienia w sprawie postulatów Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"S". Premier Gosiewski zapowie-
dział, że ustawa gwarantująca utrzy-
manie obowiązujących podwyżek i
zapewniająca kroczący wzrost wy-
nagrodzeń na lata następne (dla
wszystkich grup zawodowych) w
służbie zdrowia jest już gotowa i
będzie w trybie pilnym konsultowa-
na ze związkiem. Uznał też, że - jego
zdaniem - do podpisania porozumie-
nia w tej sprawie może dojść w naj-
bliższych dniach.

- Mimo wszystko trudno mi so-
bie wyobrazić, że nie uda mi się po-
rozumieć z tym rządem i że po 15
sierpnia rozpocznie się ogólnokra-
jowy protest. Przecież nasze ocze-
kiwania - wyższa płaca minimalna
czy rozsądny system emerytalny -
służą wszystkim Polakom Rząd
powinien sobie uświadomić, że zgo-
da na nasze postulaty będzie także
jego sukcesem - podkreśla Piotr
Duda.

Wojciech Gumułka,

Dział Informacji KK

Ponad połowa uczestniczą-
cych w sondzie na naszej
stronie internetowej uważa, że
związana z odrolnieniem
gruntów prowokacja Central-
nego Biura Antykorupcyjnego
była nieprofesjonalna.

31 proc. jest przeciwnego zdania. Po-
glądu w tej sprawie nie zdołało sobie
wyrobić 13 proc. naszych internautów.

W nowej sondzie na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy o kon-
sekwencje tej prowokacji - czy dojdzie
do wcześniejszych wyborów?       wg

„S” pamięta

o godzinie „W”
łeczności lokalne. Bo przecież w
Powstaniu walczyli żołnierze AK
pochodzący ze wszystkich niemal
regionów Polski. Również Śląsko-
Dąbrowska "S" pamięta o tej da-
cie. Dlatego w rocznicę Powstania
biura Śląsko-Dąbrowskiej "Soli-
darności" zostaną oflagowane. Do
Biur Terenowych, a za ich pośred-
nictwem do komisji zakładowych,
trafiły rocznicowe plakaty, a także
apel dyrektora katowickiego od-
działu IPN Andrzeja Drogonia o
upamiętnienie godziny "W" (treść
poniżej). O udział w obchodach
apeluje też szef Śląsko-Dąbrow-

skiej "Solidarności". - Jako zwią-
zek nawiązujący do akowskiej tra-
dycji nie powinniśmy wobec tej
daty przejść obojętnie - podkreśla
Piotr Duda.

Wojciech Gumułka

Wciąż bez porozumienia,

strajk możliwy

Nieprofesjonalna akcja

W rozmowach „S” z rządem wciąż najtrudniejsza jest kwestia

emerytur pomostowych

Zawarły ugodę

z Aspenem
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„Solidarność” Szpitala Specja-
listycznego w Dąbrowie Górni-
czej podpisała porozumienie
płacowe z dyrekcją placówki.
Tym samym związek zawiesił
prowadzony od lutego spór
zbiorowy.

Zgodnie z treścią po-
rozumienia, od 1 lipca
wszyscy etatowi pra-
cownicy szpitala otrzy-
mają 10- procentową
podwyżkę wynagrodzeń
(z wyjątkiem lekarzy
stażystów i lekarzy rezy-
dentów). Strony ustaliły,
że kolejne podwyżki - w
2007 roku o 5 proc. i w
2008 roku o wskaźnik
przyrostu przeciętnego
miesięcznego wynagro-
dzenia - będą możliwe,
jeśli szpital poprawi
swoją sytuację finanso-
wą. Te podwyżki płac są
niezależne od ewentual-
nych rozwiązań systemowych.
Związkowcy "S" podkreślają, że
nie rozwiązują one problemów pła-
cowych pracowników szpitala, ale
z pewnością stanowią wyższy pu-
łap dla kolejnych podwyżek.

Spór zbiorowy w dąbrowskim
szpitalu rozpoczął się w lutym br.
Wówczas "S" zaproponowała
wszystkim związkom zawodowym
stworzenie wspólnej reprezentacji

do rozmów z pracodawcą. Ale le-
karze oraz pielęgniarki i położne
odmówili, ponieważ uważali, że
sami mogą skuteczniej walczyć o
swoje branżowe interesy.

- Wynegocjowane przez nas pod-
wyżki obejmują również te grupy
zawodowe. Co ważne, są bezpiecz-

ne dla szpitala, ponieważ 10 proc.
wzrost wynagrodzeń jest możliwy
do sfinansowania z bieżącej działal-
ności placówki - mówi przewodni-
cząca zakładowej "S" Elżbieta Żu-
chowicz - Po raz kolejny udało się
nam doprowadzić do podwyżki płac
dla wszystkich pracowników szpita-
la bez używania mechanizmów straj-
kowych, bez efekciarstwa, ale efek-
tywnie, na bazie realnych żądań

Prawdopodobnie jeszcze w
tym roku rozpocznie się two-
rzenie nowej izby pamięci
pacyfikacji kopalni „Wujek”.
Minimuzeum powstanie tuż
obok Pomnika-Krzyża.

Od wielu lat izba pamięci wyda-
rzeń z 1981 r. znajduje się w ko-
palnianym domu kultury. Ale ten
musi, niestety, już wkrótce zostać
częściowo wyburzony z powodu
fatalnych szkód górniczych. Budy-
nek w niektórych miejscach zapadł
się nawet o półtora metra. Przepi-
sy przeciwpożarowe nie pozwala-
ły też na prezentacje w domu kul-
tury wszystkich pamiątek, ograni-
czając ilość miejsca na ekspozycję.
Teraz powinno się to zmienić.

Mulimedialnie i w różnych
językach

Nowa, ponad stumetrowa izba
pamięci powstanie w budynku
magazynu odzieżowego, po prawej
stronie Pomnika-Krzyża. Do izby
trafią nie tylko pokazywane w
domu kultury fotogramy i ekspo-
naty, jak np. zomowski mundur.
Znajdą w niej miejsce również pa-

miątki z kopalnianej sali tradycji.
- Chcemy, by wystawa była multi-
medialna, by mówiła dźwiękiem i
obrazem. Być może zaprezentuje-
my tam film "Czarne Serca", który
młodzi artyści przygotowali na 25.
rocznicę pacyfikacji, być może
wykorzystamy materiały katowic-
kiej telewizji albo filmy dokumen-
talne - mówi Stanisław Płatek. W
minimuzeum trzeba będzie wiec
ustawić rzutnik, ekran i przygoto-
wać 40-50 miejsc dla widzów.
Prawdopodobnie stanie też tam
duża makieta wydarzeń z 1981 r.,
rozmowy z jednym z twórców ta-
kich makiet już są prowadzone. Na
pewno w izbie znajdzie się miej-
sce na pamiątki z okresu stanu
wojennego, np. chusty malowane
w więzieniach, upamiętniające
wydarzenia w kopalni "Wujek".

Pomnik - Krzyż przy katowickiej
kopalni jest miejscem często od-
wiedzanym nie tylko przez szkol-
ne wycieczki. Trafiają tam też za-
graniczne delegacje, które odwie-
dzają nasz region. Ostatnio gościli
tam związkowcy z Ukrainy, wcze-

śniej z RPA. Najliczniejszą grupą
byli jednak kolejarze z Japonii. Ja-
poński związek zawodowy był jed-
nym ze sponsorów budowy pomni-
ka. Przez ostatnich 15 lat miejsce
pacyfikacji odwiedziło aż 4 tys.
japońskich związkowców. Nową
izbę pamięci trzeba będzie więc
wyposażyć w słuchawki i playery
z komentarzem w kilku językach.

200 m2? Czemu nie!
Działacze Komitetu chcą wyko-

rzystać bliskość terenu samej ko-
palni. Z minimuzeum byłaby więc
możliwość wyjścia na wewnętrz-
ną kopalnianą rampę. Od terenu
kopalni oddzielałaby ją tylko pleksi
z namalowanymi nieistniejącymi
fragmentami kopalni sprzed 26 lat.
Patrząc na pleksi i na wciąż istnie-
jące budynki zwiedzający "przeno-
siliby" się w przestrzeń z grudnia
1981 r. Wtedy m. in. z rampy pa-
dły zomowskie strzały.

Takie rozwiązanie członkowie
Komitetu podpatrzyli na poprze-
mysłowych terenach w Niem-
czech. Ale to nie jedyny wzór dla
nowej izby. - Zainspirowała nas
wizyta w Muzeum Powstania War-

szawskiego i zastosowana tam no-
woczesna technika przekazywania
historii poprzez multimedia. Dzię-
ki nowej siedzibie u nas też będzie
to możliwe - mówi Stanisław Pła-
tek.

- Marzy nam się pozyskanie ca-
łej powierzchni magazynu. Bez pro-
blemu zagospodarowalibyśmy 200
metrów kwadratowych- podkreśla
Płatek. Póki co, dyrekcja kopalni nie
zgadza się na to, bo działającej tam
prywatnej firmie trzeba by znaleźć
nową siedzibę. Działacze Komite-
tu bardzo jednak na to liczą, bo jak
mówią, lepiej od razu uwzględnić
te 200 m2 w czasie prac projekto-
wych, które już się rozpoczęły.

Budowa izby pamięci sfinanso-
wana będzie ze środków kopalni.
Cześć kosztów jej wyposażenia
pokryje Śląsko-Dąbrowska "Soli-
darność". Członkowie Komitetu
zwrócą się też o wsparcie do Urzę-
du Miejskiego w Katowicach i do
instytucji i organizacji zajmują-
cych się ochroną dziedzictwa na-
rodowego.

Wojciech Gumułka

W dąbrowskim szpitalu wciąż
trwa strajk lekarzy i pielęgniarek. Po
kolejnych nieudanych negocjacjach
z pracodawcą, protestujący zdecydo-
wali o odstąpieniu od głodówki. Le-
karze podjęli pracę w formie ostro-
dyżurowej. Jak mówi E. Żuchowicz,
wreszcie pojawiło się światełko w

tunelu dla lepszego funk-
cjonowania szpitala.

- Panująca atmosfera
w placówce na pewno
nie sprzyjała negocja-
cjom płacowym prowa-
dzonym przez "S" z pra-
codawcą. Nie kończymy
pracy na rzecz popra-
wienia sytuacji płacowej
pracowników szpitala.
Jedynie zawieszamy
spór zbiorowy. W paź-
dzierniku zamierzamy
kontynuować negocja-
cje. - zapewnia przewod-
nicząca - Jeśli lekarze w
dalszym ciągu pracować
będą w formie ostrody-

żurowej, to wówczas merytorycz-
na dyskusja na temat podwyżek z
pewnością będzie bardzo trudna.
Pracownicy cały czas obawiają się
o los szpitala. Jeżeli sytuacja w pla-
cówce nie ulegnie poprawie to,
może dojść do jej prywatyzacji, a
tym samym do restrukturyzacji za-
trudnienia.

bg,wg

Związkowcy „Solidarności” z
gliwickich Zakładów Zbrojenio-
wych „Bumar-Łabędy” mają
powody do zadowolenia.

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu
Trójstronnego ds. branży zbrojenio-
wej została przyjęta strategia dla
przemysłu zbrojeniowego na lata
2007-2012. Program zakłada konso-
lidację polskiego przemysłu zbroje-
niowego wokół grupy "Bumar", któ-
ra skupiać będzie również ośrodki
badawczo-rozwojowe oraz docelo-

wo wojskowe zakłady remontowe.
Najpierw jednak trzeba będzie okre-
ślić, które z tych zakładów będą przy-
datne grupie.

- Także handel zagraniczny sku-
piony zostanie w "Bumarze", co jed-
nak nie oznacza likwidacji podmio-
tów, które do tej pory zajmowały się
sprzedażą wyrobów zbrojeniowych
za granicę. Nasze działania zostaną
tak skoordynowane, by nie dopro-
wadzać do polsko-polskiej konku-
rencji, co dotychczas zdarzało się
bardzo często - mówi biorący udział

w pracach Zespołu przewodniczący
"S" w "Bumar-Łabędy" Zdzisław
Goliszewski.

W ocenie strony związkowej przy-
jęta strategia z pewnością idealna nie
jest, ale jeśli zawarte w niej zapisy
udałoby się zrealizować, to byłby
duży sukces, a zarazem szansa dla
całej branży zbrojeniowej. Związ-
kowcy ogromną wagę przywiązują do
rozwoju grupy, bo jak mówią, wtedy
"nie będzie problemów ze zwalnia-
niem ludzi, lecz z przyjmowaniem ich
do pracy"        Beata Gajdziszewska

Bez efekciarstwa,

ale efektywnie

W piątek 27 lipca 2007 r. w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej
odbyło się kolejne spotkanie w
sprawie przyłączenia KWK
„Budryk” do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

Jak mówi Andrzej Powała, szef
"S" w "Budryku", jeżeli porozu-

mienie zostanie uzgodnione, o jego
przyszłości zdecydują pracownicy
w referendum. - Chcemy, aby za-
łoga decydowała, czy warunki po-
rozumienia ją satysfakcjonują. Jej
interesy i oczekiwania są najważ-
niejsze, a związki zawodowe dzia-
łające w kopalni dla dobra wszyst-
kich pracowników powinny przed-

Powstanie minimuzeum

pacyfikacji „Wujka”

Nowa izba pamięci powstanie tuż obok Pomnika-Krzyża

Konsolidacja wokół „Bumaru”

Wreszcie pojawiło się światełko w tunelu

dla lepszego funkcjonowania szpitala

Załoga „Budryka”

chce głosować
stawiać wspólne stanowisko, aby
nie dochodziło do niepotrzebnych
nieporozumień - podkreśla Andrzej
Powała. Jak mówi, związki dzia-
łające w zakładzie muszą pokazać,
że w najistotniejszych dla spółki
sprawach potrafią współdziałać.
Do tego potrzebny jest jednak
zdrowy rozsądek i spokój.       Red.
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Kilkaset kilometrów tras ro-
werowych prowadzi przez 25
miast Górnego Śląska i Za-
głębia

W ostatnich dwóch dekadach wie-
le zrobiono, aby niebo nad naszym
regionem stało się czystsze. Z mapy
gospodarczej naszego województwa
zniknęły zakłady emitujące do at-
mosfery najwięcej toksycznych sub-
stancji. Obecnie jednym z najgroź-
niejszych źródeł zanieczyszczeń po-
wietrza są spaliny samochodowe.
Apele, aby mieszkańcy Śląska i Za-
głębia przesiedli się na bardziej dla
natury przyjazne rowery nie miały
dotąd sensu. Brakowało tras, który-
mi mogliby przemieszczać się ama-
torzy dwóch kółek. W najbliższym
czasie sytuacja ma jednak szansę ra-
dykalnie się zmienić.

Planuje się, że w najbliższych la-
tach  w 25 miastach naszego woje-
wództwa powstanie kilkaset kilome-
trów tras rowerowych, które prowa-
dzą do najbardziej atrakcyjnych tu-
rystycznie miejsc.

W Katowicach, Chorzowie, Byto-
miu, Siemianowicach Śląskich, Za-
wierciu i Świętochłowicach powsta-
ją już koncepcje nowych szlaków,
którymi podróżować będzie można
nie szkodząc środowisku.

Projekt budowy tras rowero-
wych w województwie śląskim
uzyskał akceptację Unii Europej-
skiej. Na jego realizację zarezer-
wowano 3,8 mln euro. Pieniądze
mają pochodzić z tych przezna-
czonych na aktywną turystykę,
dlatego trasy będą  przebiegać
wzdłuż miejsc wartych zwiedze-
nia. 25 gmin tworzy wewnętrz-
ne projekty przebiegu tras. Środ-
ki gminy podzieliły równo mię-
dzy siebie, na miasta przypada
więc po 608 tys. zł. Od przyszłe-
go roku ruszy tworzenie projek-
tów. Urzędnicy zakładają, że do
2009 roku trasy zostaną oddane
do użytku mieszkańcom nasze-
go regionu.

Najdłuższe trasy
W stolicy województwa jest sześć

tras rowerowych. Najdłuższa z nich
(nr 1) liczy 26 km i zaczyna się w
ścisłym centrum miasta przy pomni-
ku Powstańców Śląskich, a kończy
w Podlesiu. Jadąc tą drogą zwiedzi-
my Dolinę Trzech Stawów, lotnisko
Muchowiec i lasy ochojeckie. Ścież-
ka ta stanowi fragment trasy Kato-
wice - Tychy - Pszczyna - Bielsko-
Biała - Milówka.

Przy wieży spadochronowej w
Parku Kościuszki zaczyna się trasa
nr 2. Po ponad 12 km dojedziemy
nią do granicy z Mikołowem w Pod-
lesiu. Rozwinięcie tej trasy stanowi
droga nr 122 (5,8 km), która zaczy-
na się przy skrzyżowaniu w Bryno-

wie. Malowniczo biegnie trasa nr 3
(14,5 km). Prowadzi ze Starych Pa-
newnik do Giszowca. Kończąc jaz-
dę można odpocząć w ośrodku Bo-
lina.

Miłośnicy przyrody najchętniej
wybierają trasę nr 153 (5,3 km). Za-

czyna się ona w pobliżu ul. Beskidz-
kiej, póżniej biegnie przez Murcki.
Podróż można kontynuować w Lę-
dzinach. Szlak niemal przez cały czas
prowadzi przez najpiękniejsze ślą-
skie lasy.

W najbliższym czasie w Katowi-
cach zostaną wyznaczone kolejne
trasy rowerowe. Jeszcze w tym roku
ma się zakończyć budowa drogi nr
5 (8 km), która pobiegnie z Doliny
Trzech Stawów do granicy z So-
snowcem w rejonie stawu Morawa.
Powstaje już także projekt ścieżki nr
103 (7,7 km), która z WPKiW w
Chorzowie poprowadzi przez os. Ty-
siąclecia, os. Witosa do ścieżki przy
ul. Wybickiego.

Rowerem warto wybrać się do
WPKiW. 31 kilometrów liczą trasy
rowerowe w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku. To właśnie
tam na rowerowe wycieczki wybie-
ra się większość mieszkańców nie
tylko Chorzowa, ale i okolicznych
miast. Już teraz, choć trasy są słabo
oznakowane, a i ich jakość pozosta-
wia wiele do życzenia, cieszą się one
ogromnym zainteresowaniem.

Do WPKiW rowerzystów przy-
ciąga nie tylko możliwość swobod-
nej jazdy na rowerze, lecz również
możliwość skorzystania z rampy
dla bmx-ów czy fragmentu parku
ekstremalnego, który znajduje się
za trorem saneczkowym, zbudowa-
nego przez samych rowerzystów.
Teraz ci młodzi ludzie także cie-
szą się na myśl o unijnych środ-
kach, gdyż mają nadzieję, żę dzię-
ki nim uda się poprawić jakość tras,
wyznaczyć dodatkowe szlaki do
jazdy ekstremalnej i rozbudować
tor rowerowy.

Z dala od samochodowego
zgiełku

W Świętochłowicach planuje się
budowę 15 km tras rowerowych.
Przebiegać będą głównie przez tere-
ny spokojne, położone z dala od ru-
chliwych jezdni. Trasy zostaną popro-

wadzone jednak tak, aby również
przez centrum miasta można było
przyjechać rowerem.

Trasa świętochłowicka będzie łą-
czyć się z chorzowską na wysokości
ul. Szkolnej przy OSiR Skałka. Na-
stępnie prowadzić przez Skałkę, park
Heiloo, okolice stawu Foryśka, przez
ul. Chorzowską na Lipin. Tam kolej-
ną atrakcją turystyczną byłaby hałda
przy ul. Chrobrego która, zgodnie z
gminnymi planami, do końca roku ma
zostać zrekultywowana. Z punktu wi-
dokowego, który powstanie na pogór-
niczym wzniesieniu, będzie zobaczyć
można całą okolicę. Później szlak po-
prowadzi przez obszar przyrodniczy
doliny Lipinki, gdzie znajduje się god-
ny zwiedzenia zespół zbiorników
wodnych. Tam obejrzeć będzie moż-
na schrony Obszaru Warownego
Śląsk.

Dalszą część trasy projektuje już
Ruda Śląska. Turyści będą mieli do
wyboru różne warianty przejazdu,
Specjalnie dla nich zostanie też przy-
gotowana mała architektura  parko-
wa, czyli ławeczki, kosze i wiaty ro-
werowe. Szlaki będą miały szerokość
od 1,5 do 2 m i wyłożone będą żwi-
rem. Szacuje się, że koszty wybudo-
wania ekologicznej trasy turystycznej
wyniosą 3 mln zł.

Nie tylko remonty
W Siemianowicach turystykę ro-

werową propaguje się od lat. Na ra-
zie jednak amatorzy dwóch kółek
mają do dyspozycji tylko 8 km ście-
żek. Jazdę rowerem utrudnia to, iż
poszczególne odcinki tras są krótkie
i nie łączą się ze sobą. Najdłuższy
odcinek znajduje się obecnie w Par-
ku Górnik. Tutaj można pojeździć na

2,5 kilometrowej trasie. W lasku byt-
kowskim nadają się już jednak do ka-
pitalnego remontu. Korzenie drzew
niemal całkowicie zniszczyły tam na-
wierzchnię. Wkrótce, dzięki unijnym
pieniądzom będzie je można napra-
wić.

Na rowerzystów korzystających w
przyszłości z siemianowickich tras
będą czekały spore atrakcje. Jadąc np.
trasą z centrum w kierunku Przełajki
i Bańgowa, można będzie zatrzymać
się w parku miejskim, skorzystać z
pola golfowego lub zwiedzić bażan-
tarnię. Rowerzyści będą też mogli
skorzystć z malowniczo położonych
restauracji i barów, jak  choćby tego,
który jest usytuowany w starym spi-
chlerzu. Dzięki unijnym środkom
możliwe będzie przeprowadzenie re-
montu  istniejących odcinków i stwo-
rzenie zupełnie nowych tras. Gospo-
darze miasta zapowiadają, że wybu-
dowana zostanie pętla dookoła mia-
sta i dwie trasy północ-południe i
wschód-zachód, które przetną Sie-
mianowice. Dzięki temu ścieżki po-
łączą się we wszystkich sąsiadujących
miastach.

Przez najatrakcyjniejsze
rejony

Już obecnie w Bytomiu trasy ro-
werowe prowadzą przez najatrakcyj-
niejsze przyrodniczo miejsca. Dzięki
rowerowej wycieczce można zwie-
dzić  stary kamieniołom, zagłębić się
w zieleni i ciszy.

Bytomskie Dolomity Sportowa
Dolina - to nie tylko raj dla amato-
rów narciarstwa, ale i atrakcyjne miej-
sce dla rowerzystów. Czekają tam na
nich cztery ścieżki. Trasa numer 1,
czyli "Tajemnice Segietu" ma 600 m
długości. Częściowo biegnie przez re-
zerwat. Najatrakcyjniejsza pod
względem widokowym jest jednak
trasa numer 2, która ma 1900 m dłu-
gości. Nazywa się "Nad sztolnią",
gdyż 70 metrów trasy biegnie wła-
śnie nad wejściem do starej sztolni.

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

Będą nowe ścieżki rowerowe
Ścieżka prowadzi rowerzystów

szczytami wzgórz otaczających DSD.
Stąd też rozciąga się najlepszy widok
na stary kamieniołom. Najtrudniejsza
jest trasa "Przy wąskich torach". To
trasa nr 3, która ma długość 1600 m.
Biegnie blisko torów kolejki wąsko-
torowej, która latem wozi turystów z
Bytomia do Miasteczka Śląskiego.
Przy południowo-wschodnim odcin-
ku trasy znajduje się punkt widoko-
wy, z którego rozciąga się panorama
na Dolinę Dolomitową.

"Najdłuższa pętla" to ścieżka dla
wytrwałych. Trasa nr 4 ma 3500 m.
Odbywa się tutaj większość zawodów
rowerowych.

W Świętochłowicach można obec-
nie korzystać z niemal 5,4 km ście-
żek rowerowych. Pięć ma nawierzch-
nię asfaltową, lecz jeden usytuowa-
no na drodze gruntowej w rejonie
użytku ekologicznego na Górze Hu-
gona. Tej trasie na pewno przyda się
unijna pomoc. Trasa na Górze Hugon
nie jest oświetlona i chociaż zorgani-
zowano tam miejsca postojowe, a tak-
że ustawiono ławki i tablice dydak-
tyczno-informacyjne, wiele pozosta-
je do zrobienia, gdyż wiele obiektów
zdążyli już zdewastować chuligani.

W Trójkącie Trzech Cesarzy
Malownicze szlaki rowerowe wio-

dą przez Mysłowice. Wybierając tra-
sę nr 1, dotrzemy do niemal wszyst-
kich dzielnic miasta, a także w okoli-
ce Trójkąta Trzech Cesarzy, gdzie nie-
gdyś schodziły się granice trzezh za-
borów. W sumie do przejechania jest
prawie 60 kilometrów prowadzący-
mi głównie przez las. Znaki wytycza-
jące trasę umieszczono co 200 me-
trów.

Trasa 2 zaczyna się na Ćmoku.
Wiedzie ul. Partyzantów i mostem
nad koleją piaskową. Ze wzniesień,
przez które prowadzi można podzi-
wiać przy dobrej pogodzie nawet i
wzniesienia Beskidów. Przejechanie
trasy według rowerzystów zajmuje
ok. 2-3 godzin.

Trasa 3 zaczyna w Brzezince przy
ul. Chrzanowskiej. Później bienie w
kierunku Kosztowów i kieruje w stro-
nę Dziećkowic. Można nią dojechać
do Chełm Śląski, a następnie wrócić
do Brzezinki. Przejechanie trasy zaj-
muje ok. 2,5 godz. Władze miasta
mają nadzieję, że również w Mysło-
wicach, dzięki pomocy UE uda się
unowocześnić i uatrakcyjnić szlaki ro-
werowe.

Unijny projekt budowy tras dla
amatorów dwóch kółek na pewno
spopularyzuje turystykę rowerową.
Ważne jest, że szlaki wieść będą przez
najatrakcyjniejsze krajobrazowo tere-
ny. Wycieczki rowerowe pozwolą
młodszym i starszym mieszkańcom
regionu poznać interesujące przyrod-
niczo zakątki naszego regionu, które
zarazem stanowią najmniej znane ob-
licze Górnego Śląska i Zagłębia.

Oprac. Elżbieta Budzyńska
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Wysokie temperatury dają się we
znaki wszystkim, zwłaszcza oso-
bom, które świadczą pracę. Jednak-
że pracownik nie pozostaje bez
praw, w związku z koniecznością
wykonywania swoich obowiązków
w upalne dni.

Przede wszystkim pracownik ma
prawo domagać się od pracodaw-
cy, aby ten dostarczył mu bezpłat-
nie napoje. Zasady zapewnienia
pracownikom napojów reguluje
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie pro-
filaktycznych posiłków i napojów
(Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 279).

Pracodawca zapewnia pracowni-
kom napoje w ilości zaspokajającej
potrzeby pracowników. Przepisy
nie wskazują jaka ma to być kon-
kretnie ilość. Musi być to jednak
ilość wystarczająca do zaspokoje-
nia indywidualnych potrzeb każde-
go pracownika. Należy również
brać pod uwagę warunki i charak-
ter pracy. Oczywistym jest, że pra-
cownik który wykonuje ciężką pra-
cę fizyczną ma większe zapotrze-
bowanie na napoje chłodzące niż
pracownik zatrudniony w biurze.

Rozporządzenie nie wskazuje
również jakiego rodzaju mają to
być napoje. Najczęściej będzie to
woda mineralna, która najlepiej
gasi pragnienie. Mogą to być rów-
nież soki, czy też innego rodzaju
napoje. Jedynym wymogiem praw-
nym jaki istnieje jest, aby napoje
były odpowiednio zimne.

Obowiązek zapewnienia pra-
cownikom napojów chłodzących
ciąży na pracodawcy, gdy tempe-
ratura otoczenia przekroczy 28
stopni Celsjusza w pomieszczeniu,
lub 25 stopni Celsjusza na otwar-
tej przestrzeni.

Przepisy nie wspominają w jaki
sposób mają być wydawane napo-
je chłodzące. Jest to czynione zwy-
kle w sposób przyjęty w danym za-
kładzie. Najczęstszą formą jest do-
starczanie napojów w formie dys-
trybutora z wodą mineralną.

Ponadto pracodawca jest obowią-
zany zapewnić dostateczną ilość
wody zdatnej do picia oraz do ce-
lów higienicznosanitarnych, gospo-
darczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych,
przypadająca dziennie na każdego
pracownika jednocześnie zatrudnio-
nego, nie może być mniejsza niż:
1) 120 l - przy pracach w kontak-

cie z substancjami szkodliwymi,
trującymi lub zakaźnymi albo
powodującymi silne zabrudze-
nie pyłami, w tym 90 l w przy-
padku korzystania z natrysków;

2) 90 l - przy pracach brudzących,
wykonywanych w wysokiej
temperaturze lub wymagają-
cych zapewnienia należytej hi-
gieny procesów technologicz-
nych, w tym 60 l w przypadku
korzystania z natrysków;

3) 30 l - przy pracach niewymie-
nionych w pkt 1 i 2.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu

- Biuro Terenowe w Sosnowcu

Prawnik Radzi Jak bronić się

przed upałami

Jaka jest dopuszczalna tempera-
tura w miejscu pracy? Na to pyta-
nie przepisy wprost nie odpowia-
dają. Pracodawca ma jednak obo-
wiązek zadbania o to, byśmy w
upalne dni mogli pracować w
sprzyjających warunkach. Inaczej
mówiąc, nie powinniśmy odczu-
wać dokuczliwości związanych z
wysoką temperaturą. Praktycznie
wykorzystywane są dwa sposoby
na obniżenie temperatury w miej-
scu pracy: wentylator lub klimaty-
zacja. Urządzenia służące do
ochłodzenia powietrza to nie
wszystko. Pracodawca powinien
zadbać i o to, by promienie sło-
neczne nie świeciły pracownikom
w oczy, ani na monitor komputera.
Konieczne więc staje się zainsta-
lowanie w oknach żaluzji lub ro-
let.

Wysoka temperatura w miejscu
pracy może utrudniać, a nawet
uniemożliwiać wykonywanie obo-
wiązków. W takiej sytuacji praco-
dawca może pozwolić pracowni-
kom pracować w domu, a nawet
zwolnić ich ze świadczenia pracy.
Jest to jednak tylko prawo, a nie
obowiązek pracodawcy, bo nie ma
przepisów wskazujących na wyso-
kość temperatury, której przekro-
czenie zobowiązuje do zwolnienia
pracowników z wykonywania pra-
cy.

Przepisy jedynie wskazują, że w
pomieszczeniach pracy należy za-
pewnić temperaturę odpowiednią

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ "Solidarność" zapra-
sza na szkolenia związkowe. Kosz-
ty noclegu i wyżywienia na szkole-
niach stacjonarnych pokrywa Zarząd
Regionu. Komisje zakładowe pokry-
wają jedynie koszty materiałów w
wys. 100 złotych od uczestnika.
Opłatę należy przelać przed szkole-
niem 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 dokonać

wpłaty również na miejscu za pokwi-
towaniem (KP).

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

ny) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpo-
czynają się o godz. 1000, w ponie-
działek 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.

Senat przyjął w czwartek 26
lipca nowelizację ustawy
wprowadzającej zakaz pracy
w placówkach handlowych w
12 dni świątecznych w roku.

Za nowelizacją głosowało 80
senatorów, 7 było przeciw, a 5
wstrzymało się od głosu. Senato-
rowie odrzucili poprawkę, której
celem było wydłużenie vacatio le-
gis (okres między publikacją usta-
wy a wejściem w życie jej przepi-

sów) z 30 dni do trzech miesięcy.
Przypomnijmy, nowelizacja

przewiduje wprowadzenie zakazu
pracy w placówkach handlowych
w Nowy Rok, w święta Wielkiej
Nocy, 1 maja, 3 maja, w pierwszy
dzień Zielonych Świątek, w Boże
Ciało, 15 sierpnia - w święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, Wszystkich Świętych (1 listo-
pada), Święto Niepodległości (11
listopada), a także święta Bożego
Narodzenia. Mówi także o zakazie

Senat też przeciwny

handlowi w święta

do rodzaju wykonywanej pracy
(metod pracy i wysiłku fizyczne-
go niezbędnego do jej wykonania)
nie niższą niż 14°C, chyba że
względy technologiczne na to nie
pozwalają. W pomieszczeniach
pracy, w których jest wykonywa-
na lekka praca fizyczna, i w po-
mieszczeniach biurowych tempe-
ratura nie może być niższa niż 18
°C.

W niektórych przypadkach, gdy
warunki pracy nie odpowiadają
przepisom bezpieczeństwa i higie-
ny pracy i stwarzają bezpośrednie

zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika, ma on prawo po-
wstrzymać się od wykonywania
pracy, zawiadamiając o tym nie-
zwłocznie przełożonego. Jednakże
z tego uprawnienia pracownik po-
winien korzystać rozważnie, gdyż
naraża się na ukaranie karą porząd-
kową, a nawet na zwolnienie dys-
cyplinarne. W przypadku gdy doj-
dzie do tego, to na pracowniku bę-
dzie spoczywał ciężar udowodnie-
nia, że wysoka temperatura spra-
wiała, że warunki pracy były nie-
odpowiednie.

pracy, jeśli któreś z tych świąt przy-
pada w niedzielę.

W te dni będą mogły jednak pra-
cować placówki kultury, oświaty,
stacje benzynowe i apteki. W świe-
tle nowelizacji handlować w te dni
będą mogli też wszyscy ci, którzy
prowadzą jednoosobową firmę i
nie zatrudniają pracowników.

Nowela trafi jednak ponownie
do Sejmu, ponieważ zgłoszono do
niej poprawkę doprecyzowującą.

red.
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów
Wyliczanka
Jam jest w PiS-ie, a ty w LiS-ie,
Wiêc zbytnio nie stawiaj mi siê.
Bo do w³adzy chêtnych wielu,
Wiêc nie fikaj, przyjacielu!
Raz, dwa, trzy,
W koalicjê wchodzisz ty!

Podobno autentyczne
Szkot daje sowity napiwek lekarzowi.
-To dla mnie, czy dla salowej? - pyta z
przek¹sem lekarz
-Dla was obydwojga - odpowiada z
godnoœci¹ Szkot.

Samo ¿ycie
Mama zabra³a ma³¹ Magdê do opery.
Dziewczynka wpatrzona jest w dyry-
genta i solistkê.
-Mamusiu - pyta dziecko - czemu ten
pan grozi tej pani kijem?
-On jej nie grozi, on dyryguje.
-Je¿eli nie grozi, to czemu ta pani tak
przeraŸliwie krzyczy?                     pk


