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W numerze:

Bieg Katorżnika - jedna z najciekawszych i najtrudniejszych imprez

biegowych w naszym kraju - w miniony weekend odbyła się w Kokotku

koło Lublińca. Blisko 500 zawodników przez 7 km biegło, a raczej brodziło

w rzekach, stawach i bagnach.

Katorżnicy dobiegli

Z okazji przypadaj¹cego

14 sierpnia Dnia Energetyka

¿yczê wszystkim

pracownikom tej bran¿y,

aby w codziennej pracy

 zawsze towarzyszy³

Wam szacunek,

ludzka solidarnoœæ

i poczucie satysfakcji

z Waszej odpowiedzialnej s³u¿by.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy

Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
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Kolejne święto nie dla

wszystkich Polaków
Pracownicy placó-
wek handlowych
są rozgoryczeni tą
sytuacją. Obawiają
się nie tylko roz-
wiązania Parla-
mentu, (co zniwe-
czy wielomiesięcz-
ną pracę nad usta-

wą) ale i ponownego głosowania doku-
mentu przez Sejm. Przypominają, że w
lipcu aż 103 posłów, głównie z Platfor-
my Obywatelskiej, było przeciw.
- Jestem zaniepokojony losem ustawy,
która tysiącom pracowników handlu dała
tak wiele nadziei - mówi przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Pracowników Han-
dlu NSZZ „S” Alfred Bujara.

Czytaj na stronie 3

Oszczędzanie

z kartą Grosik
Systematyczne używanie karty Grosik
może przynieść nawet kilkadziesiąt zło-
tych oszczędności miesięcznie.

- W wielu gospodarstwach domowych
ważna jest każda złotówka, a nawet każ-
dy grosik, dlatego warto podczas codzien-
nych zakupów korzystać z rabatów - prze-
konuje Bolesław Var Bogya de Csepy.

Czytaj na stronie 4
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
Gliwickie Biuro Terenowe systema-

tycznie organizuje szkolenia ogólno-
związkowe dla członków Komisji Za-
kładowych z obszaru swojego działa-
nia - W działalność związkową, szcze-
gólnie osób na stanowiskach funkcyj-
nych, wpisana jest konieczność ciągłe-
go kształcenia się oraz umiejętność wła-
ściwego interpretowania i wykorzysty-
wania prawa. Ciekawe szkolenia pod-
czas, których przytaczane są przykłady
z praktyki stosowania prawa zachęcają
do nauki i dalszej pracy nad sobą - mówi
uczestnik jednego z ostatnich szkoleń,
przewodniczący ZOZ NSZZ "S" w
Szpitalu nr 2 w Gliwicach, Andrzej
Kręciszek.

BT Pszczyna
Zwolniona załoga Zakładów Mate-

riałów Opatrunkowych "VIVA" S.A. w
Czechowicach-Dziedzicach znów zo-
stała oszukana. 30 czerwca skończył się
okres wypowiedzeń ostatnich pracow-
ników. W tym dniu pracę w zakładzie
zakończyło 11 osób, wszystkie były
członkami NSZZ "Solidarność". Pod-
czas marcowych rozmów z akcjonariu-
szami i prezesem Ryszardem Wia-
trem ustalono, że do 10 lipca wypłaco-
ne zostaną wszystkie zaległe należno-
ści i pracownicy otrzymają odprawy. W
zamian mieli zrezygnować z innych
roszczeń i wycofać pozwy z Sądu Pra-
cy i Sądu Gospodarczego.

- Z tego spotkania sporządzono pro-
tokół. Strona pracodawcy nie podpisa-
ła się pod nim, ale ręczyła słowem ho-
noru, że zrealizuje obietnice - mówi Ka-
tarzyna Mitoraj z BT w Pszczynie. -
Niestety na nieformalnym spotkaniu,
które odbyło się na początku sierpnia
prezes wycofał się ze wszystkich za-
pewnień.

Wygląda więc na to, że pracownicy
nie zobaczą pieniędzy i znów pozosta-
nie im ... droga sądowa.

***
Nowy dyrektor Wojewódzkiego

Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilita-
cyjnego w Goczałkowicach Zdroju Ja-
nusz Szymarski rozpoczął urzędowa-
nie od spotkania ze związkami zawo-
dowymi. Podczas rozmów zadeklaro-
wał chęć współpracy. W placówce dzia-
łają cztery centrale związkowe. Naj-
większą z nich jest "Solidarność", do
której należy ponad 100 spośród 350
zatrudnionych.

***
Nowe rządy nastały również w Spół-

dzielni Mieszkaniowej "Wola" w Woli,
której nowym prezesem została Irena
Kozik. W spółdzielni zatrudnionych
jest 17 osób, 10 z nich to członkowie
NSZZ "S".

- Poprzednia pani prezes słynęła z
szykanowania związkowców, co dla
przewodniczącej Ireny Stanek zakoń-
czyło się miesięcznym zwolnieniem
chorobowym - opowiada Katarzyna
Mitoraj.

Na poprzednią prezes skarżyli się
również lokatorzy, a pod jej rządami
spółdzielnia zaczęła podupadać. Dlate-
go została odwołana dyscyplinarnie.

- Związkowcy mają nadzieję, że te-
raz współpraca z pracodawcą będzie
układała się lepiej, a na fachowości no-
wej zarządzającej zyska również spół-
dzielnia - dodaje K. Mitoraj.

BT Zawiercie
Podczas spotkania z władzami miast

i gmin ziemi zawierciańskiej ponad mi-
lion złotych chcieli dostać przedstawi-

ciele związku lekarzy ze Szpitala Po-
wiatowego na swoje podwyżki. Bur-
mistrzowie i wójtowie żadnych wiążą-
cych deklaracji nie złożyli, zwłaszcza,
że prawo zabrania samorządom takich
dopłat. Problem trudnej sytuacji finan-
sowej szpitala powrócił jednak kilka dni
później podczas sesji Rady Miejskiej w
Zawierciu.

Dyskusja, choć nie prowadząca do
żadnych konkretów (przesunięcia w bu-
dżecie miasta są możliwe tylko na wnio-
sek prezydenta) mocno zaniepokoiła
większość pracowników szpitala. Oka-
zało się bowiem, że mowa jest tylko o
podwyżkach dla lekarzy, z którymi po-
noć dyrekcja podpisała porozumienie.
Jednak ani prezydent Mirosław Ma-
zur, ani nikt z radnych tego  porozu-
mienia nie widział.

- A co z podwyżkami dla pozosta-
łych pracowników? Szpital to nie tylko
lekarze - pyta Małgorzata Grabow-
ska, przewodnicząca "Solidarności"
Pracowników Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu. - To pomysł na skonflikowa-
nie załogi.

Dodajmy, lekarze stanowią sporą
mniejszość zatrudnionych, a dwa inne
związki zawodowe - "Solidarność" oraz
OZZ Pielęgniarek i Położnych - w za-
wierciańskim szpitalu są w sporze zbio-
rowym z pracodawcą na etapie media-
cji i w każdej chwili mogą rozpocząć
strajk.

Co gorsza dodatkowy milion złotych
miał wystarczyć tylko dla lekarzy i to
na zaledwie trzy miesiące. Nie padła na-
tomiast propozycja skąd później wziąć
dodatkowe pieniądze. A nikt nie miał
wątpliwości, że gdy płace medyków
wrócą do obecnego poziomu wznowią
oni protest.

- Czyli mamy wykupić szpitalowi
trzymiesięczną przerwę w strajku leka-
rzy - mówi Małgorzata Benc, radna,
szefowa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - Tu po-
trzebne są rozwiązania kompleksowe,
a nie finansowa kroplówka oparta na
bardzo wątłej podstawie prawnej.

Samorząd miejski nie jest nawet or-
ganem założycielskim szpitala, a nawet
gdyby był nie może zgodnie z prawem
przeznaczyć subwencji na płace. Pod-
czas dyskusji pojawiły się wprawdzie
sugestie, żeby pieniądze oficjalnie prze-
znaczyć na "strzykawki lub drobny
sprzęt medyczny". Pytanie tylko ile
strzykawek można kupić za milion zło-
tych, a ile zużywa ich szpital...

Zawierciańska "Solidarność" Pra-
cowników Ochrony Zdrowia od dłuż-
szego czasu apeluje, aby szpital swoją
kondycję poprawił dzięki programom
zdrowotnym dla mieszkańców Zawier-
cia, które bez naginania prawa może
finansować samorząd miejski. Nieste-
ty bez większego powodzenia. Tymcza-
sem gotowość przekazania pieniędzy na
program, np. badań profilaktycznych
lub specjalistyczny sprzęt medyczny za-
deklarował prezydent Mirosław Mazur,
zapowiadając że będzie do takich roz-
wiązań namawiał też radnych.

- Walczymy o wyższe płace dla
wszystkich pracowników, zdając sobie
sprawę, że główną barierą jest budżet
szpitala - dodaje Małgorzata Grabow-
ska. - Długoletnie programy zdrowot-
ne pozwalają na jego trwałe podniesie-
nie, a tym samym zwiększenie zarob-
ków.

W przyszłym tygodniu Rada Spo-
łeczna zawierciańskiego szpitala ma
analizować jego kondycję finansową po
pierwszym półroczu.                   (zaw)

87...
... lat temu rozegrała się kluczowa bitwa w czasie wojny polsko-rosyjskiej

1919-1921. Bitwa Warszawska zdecydowała o zachowaniu niepodległości
przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę
Zachodnią. Kluczową rolę w walce odegrał manewr oskrzydlający wojska
Rosji radzieckiej przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzo-
ny znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił
bolszewickich na przedpolach Warszawy. Straty strony polskiej w bitwie
wyniosły ok. 4500 zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Szkody
wyrządzone sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. bolszewi-
ków poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, zaś
45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

W wyniku bitwy warszawskiej15 października nastąpiło zawieszenie bro-
ni, a w marcu 1921 zawarty został traktat ryski, który na lat 20 ułożył stosunki
polsko-rosyjskie i wytyczył polską granicę wschodnią. Bitwa Warszawska
jest uznawana za 18. przełomową bitwę świata.

GUS chce opracować nowy wskaź-
nik bezrobocia, który wyeliminuje fał-
szywych bezrobotnych

Nawet dziś, gdy gospodarka rozwi-
ja się w nienotowanym od lat tempie,
w rejestrach urzędów pracy jest wciąż
1,8 mln osób. A wśród nich osoby, któ-
re rejestrują się tylko po to, by mieć
prawo do pomocy społecznej, a pra-
cować i tak nie mają zamiaru, czy tacy,
którzy wolą fuchę nieobciążoną podat-
kami i związaną z tym papierkową ro-
botą. (...) GUS zdaje sobie sprawę z
niedoskonałości danych, które publi-
kuje. - Potrzebny jest nowy wskaźnik
bezrobocia. Taki, który nie byłby za-
fałszowany - mówi prezes GUS Józef
Oleński i zapowiada pójście tropem
Słowacji, która już nad nowym wskaź-
nikiem pracuje. Tam dużą grupę fał-
szywych bezrobotnych stanowią Ro-
mowie.

Problem tylko w tym, że w fałszo-
waniu wskaźnika bezrobocia udział ma
stan prawny uzależniający przyznanie
pomocy społecznej od statusu bezro-
botnego czy dający darmowe ubezpie-
czenie zdrowotne osobie zarejestrowa-
nej w pośredniaku. (...) Zdaniem eks-
pertów najtrudniej będzie rozsądzić,
kogo definitywnie przenieść w obszar
zainteresowania polityki społecznej. -
Dziś bezrobotny to taki, który jest zde-
terminowany i aktywnie szuka pracy,
i taki, który deklaruje gotowość do
podjęcia pracy, ale jest niemobilny, nie
przeprowadzi się za pracą. No i taki,
który kompletnie nie jest zaintereso-
wany zatrudnieniem - mówi Michał

Boni, były minister pracy i ekspert ryn-
ku pracy. (...)

Ekonomiści zdający sobie sprawę z
niedoskonałości rejestrów bezrobot-
nych i stopy bezrobocia, która na ich
podstawie jest wyliczana, analizując
sytuację na rynku pracy, patrzą na
wskaźniki bazujące na badaniu aktyw-
ności ekonomicznej ludności (BAEL).
Tam do pracujących zaliczana jest oso-
ba pracująca na czarno, a status bezro-
botnego ma tylko ta osoba, która ak-
tywnie pracy poszukuje i jest gotowa
ją podjąć. - To metoda stosowana w
całej Unii Europejskiej, więc tylko
dane BAEL mogą być porównywane
- mówi Jan Rutkowski, ekonomista
Banku Światowego specjalizujący się
w tematyce rynku pracy. To z tego po-
wodu wyniki bezrobocia według
BAEL są niższe od danych z rejestrów
urzędów pracy. (...)

GUS zapowiada, że prace nad no-
wym wskaźnikiem potrwają przynaj-
mniej półtora roku. - Teraz jest dobry
czas na zmianę metodologii, bo bez-
robocie spada. Musimy być gotowi
przed 2010 r., bo wtedy będzie kolej-
ny spis rolny, a w 2011 r. - spis ludno-
ści - deklaruje rzecznik GUS. Jego
zdaniem nowo opracowany wskaźnik
pokaże bezrobocie jeszcze niższe, niż
to wynika z BAEL.

- Obawiam się tylko jednego: że
skupimy się na obniżaniu wskaźnika
bezrobocia, zamiast podwyższać
wskaźnik zatrudnienia, który jest w
Polsce dramatycznie niski - kwituje
Boni.

Zakończyła się praca koalicji.

Jarosław Kaczyński, 13 sierpnia 2007 r.

Nowy wskaźnik bezrobocia
(Gazeta Wyborcza, Patrycja Maciejewicz, 13 sierpnia 2007 r.)

W tym roku upływa już 14 lat od tragicznej
śmierci Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i
Jana Tyszkiewicza.

W 1993 roku przewodniczący Zarządu Regionu,
szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz związ-
kowy kierowca zginęli w wypadku samochodowym
w Koziegłowach. Jak co roku ich pamięci poświęco-
na będzie Msza Św., która we wtorek 4 września o
godz. 8.00 odprawiona zostanie w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śl. Do udziału w nabożeństwie
zapraszamy poczty sztandarowe oraz wszystkich związkowców.

Msza za Grzegorza Kolosę

9 sierpnia (Katowice). Instytut
Pamięci Narodowej nie zgadza się
z decyzją I prezesa Sądu Najwyż-
szego, który odmówił przyjęcia do
rozpoznania wniosków o zgodę na
pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej dwóch byłych sędziów SN.
IPN chce im postawić zarzuty do-
tyczące orzekania w pierwszych
dniach stanu wojennego. Zdzisła-
wowi B. chce zarzucić zbrodnię ko-
munistyczną, polegającą na niedo-
pełnieniu obowiązków i bezpraw-
nym pozbawieniu wolności dwóch
działaczy "Solidarności". Taki sam
zarzut IPN zamierzał postawić Zbi-
gniewowi H., który w 1982 r. utrzy-
mał wyrok 4 lat więzienia wobec
dwóch działaczy "S".

***
13 sierpnia (Rybnik). 20 lekarzy
rozpoczęło w poniedziałek protest
głodowy w strajkującym od maja
Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym nr 3. w Rybniku (Śląskie)
- poinformował szef organizacji
Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Lekarzy (OZZL) w tym
szpitalu Krzysztof Potera. Prote-
stujący domagają się kroczących
podwyżek. Głodówkę prowadzą
m.in. lekarze oddziałów wewnętrz-
nych, ortopedii i działu diagnosty-
ki. W proteście uczestniczy też
Związek Zawodowy Anestezjolo-
gów. Według danych zebranych
przez służby wojewody śląskiego
w województwie strajkuje obecnie
37 placówek.

***
13 sierpnia (Warszawa). Po odwo-
łaniu ministrów z LPR i Samoobro-
ny koalicja rządowa ostatecznie
zakończyła swój żywot. Wicemar-
szałek Senatu Ryszard Legutko
(bezpartyjny, wybrano na senatora
z listy PiS) zastąpił Romana Gier-
tycha na stanowisku szefa MEN, a
Marek Gróbarczyk (bezpartyjny)
jest nowym ministrem gospodarki
morskiej w miejsce Rafała Wie-
checkiego (LPR). Minister pracy
Annę Kalatę zastąpiła Joanna
Kluzik-Rostkowska, ministra bu-
downictwa Andrzeja Aumillera -
Mirosław Barszcz.
Tymczasem końca dobiega też
prawdopodobnie kadencja całego
parlamentu. Według nieoficjalnych
informacji szef PO Donald Tusk
rozmawiał o tym z prezydentem
Lechem Kaczyńskim. Wspólnie
ustalili, że wniosek o samorozwią-
zanie Sejmu będzie głosowany na
początku września. Ale, aby skró-
cić kadencję parlamentu, potrzeb-
na jest bezwzględna większość,
czyli 307 głosów. Gdyby to głoso-
wanie zakończyło się fiaskiem,
rząd Jarosława Kaczyńskiego
sam ma się podać się do dymisji.
Jeśli w kolejnych tygodniach Sej-
mowi i prezydentowi nie uda się
wybrać nowego premiera (a prze-
ciwko temu głosować będą PiS i
PO) to Lech Kaczyński będzie mu-
siał skrócić kadencję Sejmu i za-
rządzić przyspieszone wybory.

***
13 sierpnia (Katowice). Jeszcze
tylko brakuje podpisu prezydenta,
by ustawa przywracająca deputat
węglowy emerytom zatrudnionym
wcześniej w Przedsiębiorstwach
Budowy Szybów i Przedsiębior-
stwach Robot Górniczych weszła
w życie. Ustawa obejmie lata 2002-
2015 i obejmuje ok. 70 tys. osób.
Każda z nich odzyska uprawnienia
do ekwiwalentu  3 ton węgla rocz-
nie (obecnie ok. 1 tys. zł).
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6 lipca br. Sejm przyjął usta-
wę zmieniającą Kodeks pracy
i wprowadzającą 12 dni świą-
tecznych wolnych w ciągu
roku w handlu. Mimo to pra-
cownicy niektórych placówek
15 sierpnia pójdą do pracy.

Wniebowzięcie NMP - jedno z
największych polskich świąt ko-
ścielnych i narodowych, przypomi-
nające również o Cudzie nad Wi-
słą - znalazło się na sejmowej li-
ście dni wolnych. Dokument oka-
zał się jednak bublem prawnym i
zamiast wejść w życie trafił do
poprawki, czyli do Senatu.

- Ustawa wymagała poprawek
ponieważ znalazły się w niej zapi-
sy dopuszczające zmianowość w
handlu, co w praktyce mogłoby
prowadzić do pracy w dni świą-
teczne - wyjaśnia przewodniczący
Krajowej Sekcji Pracowników
Handlu NSZZ "Solidarność", Al-
fred Bujara.

Pracownicy placó-
wek handlowych są
rozgoryczeni tą sy-
tuacją. Obawiają
się nie tylko roz-
wiązania Parla-
mentu, (co zni-
weczy wielo-
miesięczną pra-
cę nad ustawą)
ale i ponownego
głosowania doku-
mentu przez Sejm.

Przypominają, że w lipcu aż 103
posłów, głównie z Platformy Oby-

Kolejne święto

nie dla wszystkich Polaków

Platforma Obywatelska
- 97 posłów

Ambroziewicz Robert, Augu-
styn Urszula, Aziewicz Tadeusz,
Bublewicz Beata, Budnik Jerzy,
Bukiewicz Bożenna, Chlebowski
Zbigniew, Chmielewski Stanisław
Marcin, Chwierut Janusz, Czerwiń-
ski Andrzej, Czuma Andrzej, Dol-
niak Grzegorz, Drzewiecki Miro-
sław Michał, Duda Jarosław, Dzi-
kowski Waldy, Fedorowicz Jerzy
Feliks, Fiedler Arkady, Gałażew-
ski Andrzej, Gorczyca Stanisław
Andrzej, Grabarczyk Cezary, Grad
Aleksander, Graś Paweł, Grupiń-
ski Rafał, Halicki Andrzej, Hibner
Jolanta, Huskowski Stanisław Ta-
deusz Jarmuziewicz Tadeusz, Ja-
złowiecka Danuta, Karpiński Wło-
dzimierz Witold, Kidawa-Błońska
Małgorzata, Kleina Kazimierz,
Klim Józef Piotr, Knosala Ryszard,
Komorowski Bronisław, Kopacz

Ewa, Kopaczewska Domicela, Ko-
peć Tadeusz, Korzeniowski Leszek,
Kozdroń Jerzy, Krupa Jacek, Lenz
Tomasz, Lisek Krzysztof, Łukaci-
jewska Elżbieta, Małecka-Libera
Beata, Markowiak Andrzej, Miodo-
wicz Konstanty, Młyńczak Aldona,
Mrzygłocka Izabela Katarzyna, Mu-
chacki Rafał, Nitras Sławomir, No-
wak Sławomir, Nowak Tomasz Piotr,
Okularczyk Stanisława Anna, Ole-
chowska Alicja, Olszewski Paweł,
Pacelt Zbigniew,  Piechota Sławo-
mir Jan, Pierzchała Elżbieta, Pietra-
szewska Danuta, Piotrowska Tere-
sa, Pitera Julia, Plocke Kazimierz,
Raczkowski Damian, Radziszew-
ska Elżbieta, Rozpondek Halina,
Rutnicki Jakub, Rybicki Arkadiusz,
Rybicki Sławomir, Rynasiewicz
Zbigniew, Rzymełka Jan, Sawicka
Beata Dorota, Schetyna Grzegorz,
Siedlaczek Henryk, Skowrońska
Krystyna, Skrzydlewska Joanna,

Smirnow Andrzej, Stuligrosz Mi-
chał, Szczypiński Tomasz, Szejn-
feld Adam, Szulc Jakub, Szumilas
Krystyna, Śpiewak Paweł, Świąt-
kowski Maciej, Tomaka Jan Wa-
lenty, Tusk Donald, Tyszkiewicz
Robert, Urbaniak Jarosław, Wałę-
sa Jarosław, Więckowska Ewa,
Wolak Ewa, Wójcik Marek, Wyci-
sło Eugeniusz, Wyrowiński Jan,
Zaremba Krzysztof, Zdrojewski
Bogdan, Zielińska-Głębocka Anna,
Żmijan Stanisław.

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Janik Ewa, Jeneralski Sławomir,
Ostrowska Małgorzata.

Samoobrona
Szymańczyk Lech.

Posłowie niezrzeszeni
Galla Ryszard, Kroll Henryk.

Posłowie, którzy 6 lipca głosowali przeciwko

wprowadzeniu 12 dni świątecznych wolnych

w ciągu roku w handlu

watelskiej, było przeciw.
- Jestem zaniepokojony losem

ustawy, która tysiącom pracowni-
ków handlu dała tak wiele nadziei
- mówi Bujara.

Związkowcy apelują do
klientów

Część sieci m.in. Biedronka, Car-
reforur i Auchan zde-

cydowało się na za-
mknięcie 15 sierp-

nia swoich skle-
pów. Inne już za-
powiedziały, że
z handlu nie
zrezygnują.

Sekcja Kra-
jowa Pracow-

ników Handlu
"S", podobnie jak

przed Bożym Cia-
łem, apeluje do

klien-

tów o powstrzymanie się od robie-
nia zakupów w tym dniu.

- Wówczas spotkaliśmy się ze
zrozumieniem społeczeństwa,
mam nadzieję, że podobnie będzie
tym razem - dodaje przewodniczą-
cy. - Dziękuję tym sieciom, które

uszanują zbliżające się święto i zre-
zygnują z handlu.

Związkowcy "Solidarności" za-
powiadają również, że wspólnie z

polskimi handlowcami, którzy po-
pierają ich działania, przygotują
własny projekt ustawy. Będzie to
odrębny dokument regulujący
funkcjonowanie handlu w Polsce,
na wzór państw zachodnich. W
ustawie tej znajdą się propozycje
stopniowego wprowadzania zaka-
zu handlu nie tylko w święta ko-
ścielne i narodowe, ale również w
niedziele.

Co dalej?
Kolejnymi ważnymi dla Pola-

ków dniami, które znalazły się na
liście 12 świąt wolnych w handlu
są 1 i 11 listopada. Czy pracowni-
cy marketów i sklepów mogą mieć
nadzieję, że spędzą je wspólnie ze
swoimi rodzinami, a nie za ladą,
czy kasą fiskalną? A jak w ich ro-

- Wszyscy jesteśmy w szoku,
znów zostaliśmy wykiwani.
Kilkadziesiąt tysięcy osób cięż-
ko pracujących w marketach i
innych sklepach. Wiadomo, co
się dzieje teraz w rządzie i ko-
alicji. Lada moment mogą być
nowe wybory. Z tego, co się do-
wiedzieliśmy nowy Sejm nie
zajmie się ustawami niedokoń-
czonymi. O rozpoczęcie proce-
dury legislacyjnej trzeba więc
będzie walczyć od nowa - to
tylko fragment jednego z wie-
lu listów nadesłanych przez
pracowników marketów do
Sekcji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ "S".

dzinach będą wyglądały najbliższe
święta Bożego Narodzenia?

Przewodniczący Krajowej Sek-
cji Pracowników Handlu NSZZ

"S" Alfred Bujara nie wyklucza
podjęcia ogólnopolskiej akcji straj-
kowej, jeżeli w polskim handlu nic
się nie zmieni.

- Pracownicy są zdeterminowa-
ni i nie chcą dłużej czekać - mówi
i przypomina, o "włoskim strajku"
zorganizowanym przez "Solidar-
ność" w święto Bożego Ciała.

- Mimo prób zastraszenia podej-
mowanych przez pracodawców
protestowała ponad połowa pracu-
jących w tym dniu osób - mówi Bu-
jara. - Do związkowców dołączali
pracownicy spoza "Solidarności".
W ciągu dnia spontaniczną decyzję
o przystąpieniu do strajku podejmo-
wały kolejne sklepy. Akcja pokaza-
ła, że pracownicy handlu potrafią i
chcą walczyć o swoje prawa.

Agnieszka Konieczny



lipcowym posiedzeniu Rady Mi-
nistrów. Dalsze uzgodnienia będą
prowadzone bezpośrednio po po-
wrocie kierownictwa rządu z urlo-
pów.

O ile oczywiście nie przeszko-
dzi w tym rozpad koalicji...

Dział Informacji KK, wg

Relacje płacy minimalnej
(miesięcznej) do przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w wybranych kra-
jach na 2004 r.
– Holandia 59,80%
– Francja 51,30%
– Irlandia 49,50%
– Portugalia 46.80%
– Belgia 45.50%
– Czechy 37,20%
– Węgry 36,40%
– Polska 36,20%
– Estonia 34,00%

Źródło: W.Golnau, Znaczenie
płacy minimalnej dla funkcjo-
nowania rynku pracy, Gdańsk
2007.

W REGIONIE4 Nr 32  (617) • 14 sierpnia 2007 r.

Jednym z postulatów „S” w
sporze z rządem jest wzrost
płacy minimalnej w roku przy-
szłym do 42 proc. prognozo-
wanego przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce na-
rodowej w roku przyszłym -
czyli do ponad 1180 zł z 936
zł w roku bieżącym.

Tymczasem we wskaźnikach
budżetowych rząd zaproponował
1000 zł. Zdaniem "Solidarności" to
zbyt mało. Wzrost postulowany
przez Związek jest uzasadniony,
ponieważ stanowi równowartość
ubruttowionego minimum socjal-
nego w gospodarstwie jednoosobo-
wym. Jest to także krok na drodze
do systematycznego wzrostu pła-
cy minimalnej. Wg zaleceń Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy
powinna ona wynosić 50 proc.
wynagrodzenia przeciętnego. Eks-
perci monitorujący realizację Eu-
ropejskiej Karty Społecznej pod-
kreślają, że dopiero wtedy, gdy sta-
nowi ona 60 proc. płacy przecięt-

nej, może być określona jako wy-
nagrodzenie godziwe.

Ale jest światełko w tunelu. Z
ostatniego spotkania liderów "S"
z premierem i wicepremierem wy-
nika, że rząd jest skłonny zaakcep-
tować podniesienie płacy mini-
malnej do 40 proc., a więc do wy-
sokości 1126 zł. Podczas spotka-
nia, do którego doszło 31 lipca,
uzyskano też pewien postęp w po-
zostałych postulatach Związku.
Dotyczy to także ustawy o eme-
ryturach dla pracowników pracu-
jących w warunkach szczególnych
i w szczególnym charakterze (za-
stąpiła ona wcześniej proponowa-
ną przez rząd ustawę o emerytu-
rach pomostowych). W tym przy-
padku nastąpiło zbliżenie stano-
wisk. "S" proponuje szeroką de-
batę społeczną na ten temat, co
musiałoby wiązać się z przedłu-
żeniem obecnych rozwiązań,
przynajmniej o rok. Opracowana
obecnie ustawa - wbrew wcze-
śniejszym zapowiedziom - nie
została przedstawiona na ostatnim

Spółka „Solkarta” ma już swo-
ich pełnomocników w Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”.
Zostali nimi Mirosław Truchan
z Prezydium Zarządu Regionu
i Bolesław Var Bogya de Cse-
py z „S” kopalni „Sośnica”.

Firma utworzona została przez
Komisję Krajową do wprowadze-

nia na terenie całej Polski progra-
mu rabatowego "Grosik". Mirosław
Truchan i Bolesław Var Bogya de
Csepy upoważnieni zostali m.in. do
podpisywania umów z placówkami
przystępującymi do projektu.

Do powołania spółki KK zobo-
wiązana została uchwałą Krajowe-
go Zjazdu Delegatów w Szczecinie.
Jednak wiele struktur Śląsko-Dą-
browskiej "S" - wzorując się na
Regionie Podbeskidzie - już wcze-
śniej rozpoczęło wdrażanie Grosi-
ka na swoim terenie.

W Gliwicach program funkcjonu-
je od 2006 r. Na obszarze działania
Biura Terenowego podpisano już
ponad 50 umów, a związkowcy
mogą korzystać z programu w kil-
kudziesięciu placówkach. Systema-
tyczne używanie karty, jak zapew-
nia Bolesław Var Bogya de Csepy,
może przynieść nawet kilkadziesiąt
złotych oszczędności miesięcznie.

- W wielu gospodarstwach domo-
wych ważna jest każda złotówka, a
nawet każdy grosik, dlatego warto
podczas codziennych zakupów ko-
rzystać z rabatów - przekonuje Bo-
lesław Var Bogya de Csepy - Musi-
my się przyzwyczaić do kart. Zda-
rzają się takie sytuacje, że związ-
kowcy mają karty, ale z nich nie ko-
rzystają. Czasem robią małe zaku-
py i myślą, że niewielki rabat nie
ma znaczenia. Nie doceniają moż-
liwości, jakie daje programu.

Tymczasem w placówkach, któ-
re przystąpiły do projektu rabaty
wynoszą najczęściej od 5 do 10 pro-
cent, ale zdarzają się też większe.

Podobne umowy, jak w Gliwi-
cach podpisane zostały również w
innych miastach naszego regionu
m.in. w Bytomiu, Piekarach Ślą-
skich i Rudzie Śląskiej. Placówki,
które przystąpiły do Grosika są
oznakowane specjalną naklejką.

- O zamiarze skorzystania z kar-
ty rabatowej należy poinformować
przed dokonaniem zapłaty za wy-

brany towar - przypomina Miro-
sław Truchan.

Sklepy spożywcze, apteki
i stacje paliw

- W celu podpisania umów han-
dlowych zarząd spółki rozpoczyna
negocjacje z dużymi placówkami,
obejmującymi swym zasięgiem cały
kraj oferującymi, artykuły spożyw-
cze, przemysłowe oraz z aptekami
i stacjami paliw - mówi Mirosław
Truchan. - Pozyskanie partnerów w
tych branżach sprawi, że nowy pro-
gram będzie bardziej atrakcyjny dla
członków NSZZ "S".

Ale nie każdy pracodawca może
przystąpić do "Grosika". Związ-
kowcy nie prowadzą rozmów tam,
gdzie łamane są prawa pracowni-
cze np. w Biedronce. Czasem prze-
szkodą w pozyskaniu partnera jest
brak w sklepie czytnika kodów kre-
skowych. Na zwykłej kasie fiskal-
nej można, co prawda zaprogramo-
wać odliczanie rabatu, ale na takie
rozwiązanie niektórzy przedsię-
biorcy nie chcą się zgodzić. Nato-
miast, jak mówi Bolesław Var Bo-
gya de Csepy, który przeprowadził
już wiele rozmów właścicielami
sklepów, nigdy powodem odmowy
nie był fakt, że Grosik jest progra-
mem "Solidarności".

- Wręcz przeciwnie. Jesteśmy
postrzegani jako solidny związek,
z którym warto współpracować -
dodaje.

Szukajmy partnerów
Mirosław Truchan i Bolesław

Var Bogya de Csepy podkreślają,
że podpisywanie umów przez dwie
osoby łącznie będzie trudne ze
względu na rozległy obszar nasze-
go regionu. Dlatego w wyszukiwa-
niu partnerów potrzebne jest zaan-
gażowanie wszystkich członków
Związku. Sami najlepiej wiemy, w
których osiedlowych i miejskich
sklepach najczęściej robimy zaku-
py i gdzie chcielibyśmy korzystać
z rabatów.

Agnieszka Konieczny

Bieg Katorżnika - jedna z naj-
ciekawszych i najtrudniej-
szych imprez biegowych w
naszym kraju - w miniony
weekend odbyła się w Kokot-
ku k. Lublińca. Jego współor-
ganizatorem była Międzyza-
kładowa Komisja Związkowa
NSZZ „Solidarność” Przedsię-
biorstwa Budowy Szybów w
Bytomiu.

Siedmiokilometrowa
trasa biegu była bardzo
trudna. W szybkim tem-
pie można było poko-
nać jedynie kilometr.
Pozostałe odcinki wy-
tyczono przez stawy i
jeziora, błoto i prze-
szkody roślinne. W so-
botę przeprowadzono
biegi eliminacyjne z
udziałem blisko 500
osób, a w niedzielę fi-
nał z udziałem stu za-
wodników, wśród któ-
rych byli m.in. zastęp-
ca szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego
gen. Roman Polko (za-
jął ostatecznie 74. miej-
sce). Kibicował im mi-
nister obrony narodo-
wej Aleksander Szczy-
gło. W zawodach star-
tował też mistrz Euro-
py w biegu na 400 m
przez płotki z 1998 roku
Paweł Januszewski.
Jak mówił, podobała się
nieprzewidywalność trasy. - Naj-
bardziej boli, że przegrałem z

dziewczyną, co na bieżni mi się nie
zdarzyło. Awans do finału poczy-
tuję sobie za sukces. Przyznam, że
nie bardzo w to wierzyłem -
oświadczył po biegu.

Szef "Solidarności" w PBSz
Wojciech Trybuchowski również
wystartował. Drużyna Przedsię-
biorstwa Budowy Szybów z nim w
składzie zajęła ostatecznie 9 miej-
sce na 17 sklasyfikowanych te-
amów. - Reprezentowaliśmy nie

tylko PBSz, ale i "Solidarność".
Mam nadzieję, że za rok swoje dru-

Oszczędzanie

z kartą Grosik

Czy minimalna

wzrośnie do 1126?

Katorżnicy dobiegli

Większość trasy wytyczono
przez stawy i błota

Zdj.: www.maratonypolskie.pl

Wyniki 3. Biegu

Katorżnika (7 km):
mężczyźni
1. Przemysław Krajczyński

(AZS AWF Gorzów Wlkp)
55.03

2. Marcin Świerc (WKB Meta
Lubliniec) 55.12

3. Marcin Jaskowski (AZS
AWF Gorzów Wlkp.) 55.29

***
kobiety
1. Katarzyna Konopka 1:05.04
2. Renata Tomalska 1:05.12
3. Katarzyna Jędryszek 1:05.34

(wszystkie WKB Meta Lu-
bliniec)

***
drużynowo
1. Sztab Generalny WP 55 pkt
2. Serwis maratonypolskie.pl

85
3. Drużyna Podkowy 93
9. NSZZ Solidarność PBSz

133

żyny wystawią też inne komisje.
Liczę też na Zarząd Regionu. -
mówi Trybuchowski.

W miniony weekend w na festy-
nie w Kokotku pojawiło się w su-
mie ok. 2 tys. gości. Ci, którzy nie
biegli, mogli popływać wojskowy-
mi łodziami, sprawdzić się w
zjeżdżaniu na linie z 3 piętra czy
jeździe quadami. Po raz pierwszy
rozegrano też nieoficjalne Mistrzo-
stwa Polski w Biegu Tyłem na dy-
stansie 3 km.

Wojciech Gumułka

Spółka "Solkarta" uruchomi-
ła stronę internetową. Pod ad-
resem www.solkarta.pl można
znaleźć informacje o placów-
kach, które przystąpiły do pro-
gramu. Informacje nie są jesz-
cze kompletne, ale strona jest
cały czas aktualizowana. Co-
dziennie pojawiają się na niej
nowe punkty respektujące kar-
ty rabatowe Grosik.

Mirosław Truchan Bolesław var Bogya de Csepy



W REGIONIE 5Nr 32 (617) • 14 sierpnia 2007 r.

Od początku sierpnia Central-
ne Biuro Antykorupcyjne pro-
wadzi kontrolę w Kompanii
Węglowej. Agenci sprawdza-
ją przede wszystkim prawi-
dłowość przetargów.

Oficjalnie kontrola ta jest plano-
wym postępowaniem Biura i nie zo-
stała wszczęta na podstawie jakiego-
kolwiek zawiadomienia. Jej negatyw-
ne wyniki mogą oczywiście dopro-
wadzić do wszczęcia śledztwa proku-
ratorskiego. Funkcjonariusze CBA
badają procedury realizowania przez
tę spółkę zamówień publicznych od
początku stycznia 2001 r. do końca
lipca 2007 r. Działania CBA obejmą
więc także czas przed powstaniem
Kompanii Węglowa w 2003 r., gdy
należące dziś do niej kopalnie skupio-
ne były w spółkach węglowych.

Kontrola potrwa do końca listo-

pada. Agenci muszą się przegryźć
przez dziesiątki tysięcy ofert, umów,
faktur i przelewów. Aby sobie uła-
twić pracę, CBA uruchomiło spe-
cjalny telefon antykorupcyjny. Z in-
formacjami o nieprawidłowościach
przy przetargach w KW w godz. od
8.00 do 20.00 można dzwonić pod
nr 513 558 349, a także pisać na ad-
res cba158@cba.gov.pl.

Kompania Węglowa to najwięk-
sza górnicza spółka w Europie. Za-
trudnia 65 tys. osób w 17 kopalniach.

Wojciech Gumułka

Dominik Kolorz,
przewodniczący Sekcji
Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność”:

Myślę, że jest
tam czego szu-
kać. Górnicza
"Solidarność" już
w 2005 r. zgłasza-
ła do Najwyższej

Izby Kontroli wniosek o zbadanie
przetargów w spółkach górniczych.
Niestety, do tej pory nie doczekali-
śmy się reakcji. To problem nie tyl-
ko Kompanii Węglowej, ale i
wszystkich innych spółek węglo-
wych, im również CBA powinno
się przyglądnąć. Ale telefon "anty-
korupcyjny" to chyba nie jest naj-
lepszy pomysł. Przecież kontrole-
rzy są fachowcami i nie potrzebują
takich donosów. Taki pomysł może
tylko zaciemnić sprawę i rozpocząć
polowanie na czarownice.

Sabina Skrzypiec, reprezentują-
ca Polskę w pływackich mi-
strzostwach świata osób niesły-
szących, była w minionym tygo-
dniu gościem Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności”. Związek
dofinansował wyjazd 17-letniej
pływaczki na zawody, które już
od niedzieli trwają na Tajwanie.

Polskę reprezentuje tam pięcioro za-
wodników. Sabina pływa stylem do-
wolnym na dystansie 50, 100, 200, 400
i 800 m., a także w sztafecie w stylu
zmiennym. Liczy na przynajmniej je-
den medal. Jej mama, wieloletnia prze-
wodnicząca "Solidarności" Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybni-
ku, jest spokojna o wynik. - Na pewno
jakiś krążek przywiezie - mówi Beata
Skrzypiec.

Po pierwszych dwóch dniach zawo-
dów Sabinie nie udało się stanąć na
podium. W eliminacjach wyścigu na 50
zajęła 20 miejsce i nie weszła do finału.
Lepiej poszło jej na dystansie 800 me-
trów, gdzie była szósta, czym zapewni-
ła sobie start we wtorkowym finale.

Wyjazd Sabiny na mistrzostwa nie
byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S". - Cieszymy się
że mogliśmy pomóc Sabinie - mówi
szef Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr
Duda. - Ale z drugiej strony nie po-
winno tak być, że jest nominacja,
wszystko prawie w zasięgu ręki, ale
nagle okazuje się, że powołanie to nie

wszystko i pojawia się bariera finanso-
wa. A przecież w przygotowaniach do
dobrego startu niezbędny jest spokój.

Sabina pływa od dziecka. Trudno
żeby było inaczej, skoro ojciec jest ra-

townikiem, a mama pracuje na base-
nie. Ale tak naprawdę jej wyczynowa
kariera zaczęła się dopiero kilka mie-
sięcy temu. Trochę przypadkiem trafiła
na mistrzostwa Polski niesłyszących w
Łukowie. Jak mówi jej mama, była tam
sensacją. - Zgarnęła 6 medali i natych-
miast wskoczyła do kadry. Ludzie mnie
pytali, dlaczego tak długą ją ukrywa-
łam. A myśmy wcześniej po prostu nie

wiedzieli, że niesłyszący też mają swo-
je mistrzostwa.

Od września młodą pływaczkę cze-
kają kolejne wyzwania. Kadra rozpo-
czyna przygotowania do Olimpiady

Osób Niesłyszących, która za
2 lata odbędzie się również na
Tajwanie. W dobrym przygo-
towaniu do niej na przeszko-
dzie mogą jednak stanąć kło-
poty finansowe. - Niedawno
dowiedzieliśmy, że mogą być
problemy z opłaceniem obo-
zów sportowych przez mini-
sterstwo. Mam nadzieję, że
sprawa się jeszcze wyjaśni.
Kłopoty finansowe nie po-
zwoliły też na wysłanie na mi-
strzostwa lekarza - mówi
mama Sabiny i podkreśla, że
pomocne z pewnością było-
by większe zainteresowanie
niesłyszącymi pływakami ze
strony Polskiego Związku
Pływackiego.

Sportową idolką Sabiny
jest Otylia Jędrzejczak. -

Osiągnęła wszystko w pływaniu. Chcia-
łabym jej dorównać swoimi sukcesami
- ambitnie zapowiada Sabina.

Wojciech Gumułka

Wyniki mistrzostw świata w
pływaniu niesłyszących są pu-
blikowane na stronie http://
w2007.ncpes.edu.tw.

Od 22. lat pielgrzymki na Ja-
sną Górę organizowane przez
Wspólnotę Zawodową Energe-
tyków, Elektryków i Elektroni-
ków „Nazaret” są dla energe-
tyków z całej Polski okazją do
złożenia hołdu Matce Bożej.

Tegoroczna XXII Pielgrzymka
Energetyków na Jasną Górę odbędzie
się w dniach 18-19 sierpnia pod ha-
słem "Tylko miłość jest twórcza". Jak
co roku pielgrzymi będą się modlić o
mądrość i roztropność w postępowa-
niu i umiejętność dostrzegania dobra
wspólnego. Jak mówi Krajowy Dusz-
pasterz Energetyków ks. Jarosław
Sroka, intencjami tegorocznej piel-
grzymki będzie też zawodowe powo-
łanie oraz kształtowanie dojrzałej
wiary.

W ostatnich latach środowisko za-
wodowe energetyków niejednokrot-
nie pomagało duchowo i materialnie
Kościołowi na Wschodzie. - Wszyst-
kim darczyńcom dziękujemy za
wsparcie inicjatyw podejmowanych
przez Wspólnotę na rzecz naszych
braci w wierze - mówi przewodniczą-

cy Krajowej Rady Wspólnoty "Na-
zaret" Roman Matwiejuk.

Beata Gajdziszewska

14 sierpnia minęła 66. rocznica
męczeńskiej śmierci Św. Maksy-
miliana Kolbe, patrona energety-
ków. Urodzony w 1984 r. w Zduń-
skiej Woli Maksymilian Kolbe
święcenia kapłańskie przyjął w
1918 r.  Doktor filozofii (1915) i
teologii (1919) interesował się tak-
że matematyką i fizyką - w roku
1915 w urzędzie patentowym zło-
żył szkic "Eteroplanu", aparatu
umożliwiającego podróż w kosmos
- był to projekt pojazdu międzypla-
netarnego, opartego na zasadzie
trójczłonowej rakiety nośnej.

Kapłan 28 maja 1941 roku zo-
stał wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu, gdzie
dobrowolnie ofiarował swoje ży-
cie za Franciszka Gajowniczka. 14
sierpnia 1941 roku, po dwóch ty-
godniach męki, wycieńczonego
głodem Ojca Maksymiliana Niem-
cy dobili zastrzykiem fenolu.

„S” wspiera młodą pływaczkę

Piotr Duda wraz z Sabiną
i Beatą Skrzypiec

Tylko miłość

jest twórcza

Kompania Węglowa

pod lupą CBA

Na kształt śląskiego rynku pracy
coraz większy wypływ wywiera-
ją zawody deficytowe, czyli takie
w których ilość ofert składanych
przez pracodawców przekracza
liczbę rejestrujących się bezro-
botnych.

Na 1706 zawodów i specjalno-
ści występujących w statystyce
sporządzanej przez Obserwatorium
Rynku Pracy WUP w Katowicach

aż 418 można uznać za deficyto-
we.

Z badań przeprowadzonych przez
WUP wynika, że największą szansę mają
pracownicy budowlani. Poszukiwani są
zbrojarze, tynkarze, brukarze, robotnicy
drogowi, robotnicy budowlani, monte-
rzy konstrukcji stalowych i cieśle. Nie
brakuje ofert zatrudnienia dla operato-
rów koparek i zwałowarek. Deficytowy
jest zawód kierowcy autobusu, samocho-
du ciężarowego, wózka jezdniowego, a

Program obchodów XXVII rocznicy

podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego:

2 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 11.00 - Msza Œwiêta za Ojczyznê - Koœció³ pw. NMP Matki Koœcio³a

(„na górce”) w Jastrzêbiu Zdroju

3 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 9.30   - Rocznicowe nabo¿eñstwo - Cechownia KWK „Zofiówka”

godz. 10.30 - Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego

                       - Czêœæ artystyczna

nawet ciągnika siodłowego. Pracodaw-
cy poszukują spawaczy, głównie ręcz-
nych gazowych oraz spawaczy łukiem
elektrycznym.

Osoby ze średnim wykształceniem
mogą próbować swoich sił w takich za-
wodach jak kasjer handlowy, agent ubez-
pieczeniowy, pracownik biurowy, przed-
stawiciel handlowy, telemarketer, czy
opiekunka środowiskowa. Oczywiście
pod warunkiem, że ukończą odpowied-
ni kurs.

Specjaliści WUP do deficytowych za-
liczyli "zawody komputerowe" np. pro-
jektanta stron internetowych, projektan-
ta systemów komputerowych i admini-
stratora systemów komputerowych.
Wzrasta też zapotrzebowanie na budow-
lańców z wyższym wykształceniem: in-
żynierów budownictwa i inżynierów
spawalników.

Zdaniem WUP do deficytowych na-
leży zaliczyć niektóre zawody nauczy-
cielskie.                                     Red.

Wzrasta liczba zawodów deficytowych
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Samorząd Województwa Ślą-
skiego i Miasto Chorzów zło-
żyły do Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego propozycje
dwóch projektów turystycz-
nych, które mogą otrzymać
dofinansowanie przed EURO
2012

Pierwszy projekt związany jest
z podniesieniem atrakcyjności
Wojewódzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie. Zakła-
da m.in. modernizację kolejki ni-
zinnej Elka oraz wąskotorowej,
budowę egzotarium wraz z kom-
pleksową odnową Doliny Dino-
zaurów i rozbudowę parkingów.
Szacowany koszt realizacji przed-
sięwzięcia wynosi ok. 13,6 mln
euro.

Drugi projekt - oceniony na ok.
16,1 mln euro - związany jest z
poszerzeniem oferty Śląskiego
Ośrodka Kultury Technicznej i

Turystyki Przemysłowej w Zabrzu.
W wyniku jego realizacji udo-

stępnione mogą zostać unikalne
podziemia kopalniane w śródmiej-
skiej strefie przemysłowej miasta,
sztolnie wraz z portami przeładun-
kowymi.

Po zakończeniu mistrzostw obie
atrakcje mają stać się magnesem
przyciągającym turystów na Śląsk.

Głównym źródłem dofinansowa-
nia projektów będą fundusze euro-
pejskie pochodzące z 6.4. Progra-
mu Operacyjnego "Innowacyjna
Gospodarka" oraz środki własne
samorządów.

O składanie propozycji projek-
tów do gospodarzy rozgrywek
EURO 2012 zwróciło się Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. In-
westycje mogą być realizowane
zarówno na terenie miasta - gospo-
darza, jak i w gminach położonych
w pobliżu miejsca rozgrywek.

Red.

Pusta kieszeń pielęgniarek i
lekarzy, mniej łóżek szpitalnych
i rozpoczęcie procedury zwol-
nień - to bilans akcji strajkowej
prowadzonej przez Ogólnopol-
ski Związek Zawodowy Lekarzy
w Szpitalu Specjalistycznym w
Dąbrowie Górniczej. Podobnie,
jak w innych placówkach stra-
ty spowodowane strajkiem
można już oszacować, ale trud-
no będzie je odrobić.

W stanowisku dotyczącym pogar-
szającej się sytuacji ekonomicznej
szpitala, przyjętym 3 sierpnia br., za-
niepokojeni związkowcy "Solidarno-
ści" zapytali więc jakim prawem gru-
pa kilkunastu osób, w większości za-
trudnionych na niepełnych etatach,
niszczy miejsca pracy pozostałym.

- Żądania podwyżek są słuszne,
ale od początku w takim wymia-
rze nierealne, ich pułap nie służy
polepszeniu płacy - podkreślają
związkowcy "Solidarności".

Zdaniem przewodniczącej Mię-
dzyzakładowej Komisji Związkowej

NSZZ "S" Szpitala Specjalistycz-
nego w Dąbrowie Górniczej Elż-

Pod pomnikami upamiętnia-
jącymi zawiercian poległych
w obronie Ojczyzny w latach
1914-1920 w środę, 15 sierp-
nia, pojawią się tradycyjnie już
kwiaty i wiązanki złożone przez
związkowców „Solidarności”.

W ten sposób odda-
my hołd tym, którzy 87
lat temu powstrzymali
nawałę bolszewicka.
Wśród wypisanych na
cokole pomnika 53 na-
zwisk zawiercian, któ-
rzy polegli w walce o
granice Rzeczpospolitej,
większość zginęła wal-
cząc z Armią Czerwoną,
która zagroziła istnieniu
niepodległej Polski.

Zawiercianie służyli
najczęściej w 11 i 27 Puł-
kach Piechoty oraz 7 Puł-
ku Artylerii Polowej,
wchodzących w skład 7
Dywizji Piechoty. W sierpniu 1920
roku osłaniała ona skrzydło grupy

uderzeniowej generała, a późniejsze-
go marszałka, Edwarda Rydza-
Śmigłego, powstrzymując atak bol-
szewickiej 12 Armii nad Bugiem na
wysokości Chełma. Bitwa warszaw-
ska, największego triumfu polskie-
go oręża w XX wieku, toczyła się
bowiem nie tylko na przedpolach

stolicy, ale froncie rozciągniętym od
Torunia po Lwów.                 (zaw)

Czy wróci normalność?

„Solidarność” negatywnie
opiniuje projekt ustawy Mini-
sterstwa Finansów o finan-
sach publicznych. Szczególny
sprzeciw Związku wzbudzają
plany połączenia Funduszu
Pracy z Funduszem Gwaran-
towanych Świadczeń Pracow-
niczych oraz likwidacji gospo-
darstw pomocniczych i zakła-
dów budżetowych.

Zdaniem przedstawicieli "S" po-
łączenie Funduszu Pracy z FGŚP
jest niezgodne przede wszystkim z
paktem o przedsiębiorstwie w trak-
cie przekształcenia z 1993 r. a tak-
że z zaleceniami MOP związanymi
z ochroną roszczeń pracowniczych.

"S" wskazuje, że w projekcie Mini-
sterstwa Finansów nie ma odpowie-
dzi na wątpliwości związane z za-
sadnością połączenia funduszu qu-
asi ubezpieczeniowego z fundu-
szem aktywizacji bezrobotnych.
Ponadto nie oszacowano kosztów
wdrożenia nowego "systemu", nie
wiadomo czy wpłynie on na
usprawnienie wypłacania należno-
ści pracowniczych, czy rozszerzo-
ny zostanie katalog wypłat dla pra-
cowników. Nie wiadomo również,
jak połączenie obu funduszy wpły-
nie na wysokość środków na ochro-
nę roszczeń pracowników.

"Solidarność" nie może również
wyrazić zgody na likwidację gospo-
darstw pomocniczych i budżeto-

wych. W projekcie ustawy o finan-
sach publicznych nie ma żadnych
gwarancji zatrudnienia dla osób pra-
cujących w tych podmiotach. Mi-
nisterstwo Finansów nie przedsta-
wiło też kosztów przeprowadzania
likwidacji jednostek i zwolnień tak
szerokiego grona pracowników.
Zdaniem Związku wyliczenia doty-
czące oszczędności wynikających z
likwidacji są pozorne, ponieważ nie
zmniejsza się zakresu zadań, które
powinny być realizowane.

W gospodarstwach pomocni-
czych i budżetowych w 2006 r. za-
trudnionych było około 90 tys. pra-
cowników.

Dział Informacji KK

„S” negatywnie o ustawie

o finansach publicznych

O przyszłości rządu w Polsce
wiemy, że... niewiele wiemy.

Tak przynajmniej wynika z naszej
sondy internetowej. Aż 37 proc. bio-
rących w niej udział nie potrafi po-
wiedzieć, czy dojdzie do wcześniej-
szych wyborów, bo w polskiej po-
lityce wszystko jest możliwe. 30
uważa, że wcześniejsze wybory się
odbędą. 33 proc. - że nie, bo powsta-
nie skuteczny rząd bez Andrzeja
Leppera. Pożyjemy, zobaczymy...

Póki co na stronie www.solidar-
nosc-kat.pl pytamy Was o zdanie na
temat wysokości przyszłej płacy
minimalnej.

Wszystko się może zdarzyć

biety Żuchowicz działania podję-
te przez OZZL najprawdopodob-

niej zmierzają do prywa-
tyzacji placówki poprzez
jej likwidację.

"Solidarność" jest obu-
rzona postępowaniem
działaczek tego związku
kierujących w stronę "S"
i Rady Pracowników
oszczerstwa i kłamliwie
oceniających ich działal-
ność. E. Żuchowicz pod-
kreśla, że NSZZ "Solidar-
ność" i NSZZ Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia
prowadziły od lutego
spór zbiorowy z praco-
dawcą i wynegocjowały
10 proc. wzrost płacy za-
sadniczej od 1 lipca 2007
r. Podwyżka ta jest nieza-
leżna od zmian systemo-
wych i otrzyma ją każdy
pracownik szpitala.

Agnieszka Konieczny

Starają się o dotacje

przed EURO 2012

Z ostatniej chwili
Pogarszająca się sytuacja eko-

nomiczna szpitala, na którą "S"
zwróciła uwagę, zaniepokoiła
zarówno dyrekcję, jak i część
strajkujących. W wyniku działań
ordynatorów i części lekarzy
działalność rozpoczęły już naj-
bardziej zagrożone oddziały: la-
ryngologia, okulistyka i gineko-
logia oraz niektóre przychodnie
szpitalne.

- Wróciła nadzieja na normal-
ne funkcjonowanie placówki.
Pracownicy podpisują angaże, a

komitet strajkowy popiera coraz
mniej pracowników szpitala -
mówi E. Żuchowicz. - Mówi się,
że strajk trwa, ale w mojej ocenie
topnieje.

13 sierpnia odbyło się spotka-
nie dyrektora z organizacjami
związkowymi. W jego trakcie
przedstawione zostały decyzje za-
rządu dotyczące zmian organiza-
cyjnych zmierzających do efek-
tywniejszego funkcjonowania
placówki, m.in. zmniejszenia la-
ryngologii i utworzenia oddziału
onkologii.

- Wróciła nadzieja na normalne
funkcjonowanie placówki

- mówi E. Żuchowicz

W hołdzie

obrońcom Ojczyzny

15 sierpnia, jak co roku, związkowcy
z „Solidarności” tradycyjnie złożą

wiązankę kwiatów
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Upowszechnienie norm prawa

dotyczących dyskryminacji

a kształtowanie prawidłowych relacji

międzyludzkich w stosunkach pracy

SZKOLENIA
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

zaprasza na 1 - dniowe bezpłatne szkolenia
w następujących terminach:

12 wrzesień 17 październik
19 wrzesień 9 listopad
2 październik (brak miejsc) 26 listopad
12 październik 10 grudzień
21 listopad (brak miejsc)

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, ul. Floriana 7.
Zgłoszenia pod nr tel. 032 353 84 25 w. 223, 428.

PROGRAM SZKOLEŃ

 830 -  915 Dyskryminacja jako naruszenie godności człowieka
 915 - 1000 Zakaz dyskryminacji w prawie unijnym i prawie

polskim

1000 - 1010 przerwa

1010 - 1055 Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek przy
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy

1055 - 1140 Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako
przejaw dyskryminacji pracownika

1140 - 1225 lunch

1225 - 1310 Mobbing i jego przejawy
1310 - 1355 Rola strony społecznej w zapobieganiu i zwal-

czaniu dyskryminacji w stosunkach pracy

1355 - 1405 przerwa

1405 - 1450 Dochodzenie roszczeń przez dyskryminowanych w
postępowaniu sądowym

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 "Kon-
takt" ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel.

Harmonogram szkoleń związkowych
na II półrocze 2007 r.

Główny inspektor pracy Bo-
żena Borys-Szopa apeluje do
pracodawców o przestrzega-
nie przepisów związanych z
upałami.

Chodzi o obowiązek zapewnie-
nia pracownikom napojów podczas
upału oraz - o ile jest to możliwe -
o skracanie czasu pracy z powodu
szczególnej uciążliwości wysokiej
temperatury dla zdrowia pracow-
ników. Dotyczy to zwłaszcza osób,
których dzienny wymiar czasu pra-
cy przekracza 8 godzin. Organizm
ludzki nie jest w stanie dostosować
się, bez uszczerbku dla zdrowia do
wykonywania pracy w takich wa-
runkach.

GIP przypomina, że nie ma prze-
szkód prawnych, aby czas pracy
uległ skróceniu, gdyż powszechnie
obowiązujące normy czasu pracy
określają jedynie dopuszczalne
maksimum. W praktyce można za-
stosować dwa rozwiązania. Jedno
polegające na skróceniu dnia pra-
cy i przez to umożliwienie pracow-
nikom wcześniejszego niż zwykle
opuszczenia stanowiska pracy.
Drugie - poprzez wprowadzenie
dodatkowych przerw regeneracyj-
nych, zwłaszcza w godzinach naj-

większego wzrostu temperatury i
największego nasłonecznienia.
Należy jednak pamiętać, że skra-
canie w ten sposób powszechnie
obowiązujących norm czasu pracy

nie może spowodować obniżenia
wynagrodzenia za pracę.

Przy temperaturze przekraczają-
cej 25 stopni C przy pracach na
otwartej przestrzeni oraz 28 stop-
ni C na stanowisku pracy w po-
mieszczeniu, pracodawca ma obo-

wiązek zapewnienia
pracownikom, nieod-
płatnie, napojów. Na-
poje powinny być do-
stępne w ciągu całej
zmiany roboczej i w
ilości zaspokajającej
ich potrzeby. W przy-
padku osób wykonują-
cych prace brudzące na
otwartej przestrzeni w
wysokiej temperaturze,
pozbawionych dostępu
do wody bieżącej, pra-
codawca zobowiązany
jest zapewnić do celów
higienicznych co naj-
mniej 90 l wody dzien-
nie na każdego pra-
cownika.

Pracodawcy powinni
również zadbać o stan
techniczny okien i świe-
tlików, by posiadały np.
żaluzje i rolety, eliminu-
jące nadmierne nasło-

necznienie stanowisk pracy oraz
urządzenia pozwalające na ich ła-

033 855-16-08 lub 033 855-16-38.
Dojazd środkiem własnym (par-

king strzeżony) lub PKP/PKS.
Szkolenia rozpoczynają się o
godz. 1000, w poniedziałek rozpo-
czynający turnus.

Zajęcia podczas szkoleń prowa-
dzone są aktywnymi metodami

nauczania przy wykorzystaniu
urządzeń audiowizualnych. Zgło-
szenia na szkolenia przyjmowane
będą w sekretariacie ogólnym Za-
rządu Regionu pok. nr 219 tel. 032
353-84-25 w. 219, 419 fax. 032
253-78-00.

Pracodawco - chroń zdrowie pracowników!
twe i bezpieczne otwieranie z po-
ziomu podłogi.

Bożena Borys-Szopa przypomi-
na też o obowiązku zwrócenia
szczególnej uwagi na warunki pra-
cy osób wykonujących prace szcze-
gólnie niebezpieczne i wymagają-
ce wysokiej sprawności psychofi-
zycznej, a także kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Pracodawcy
powinni pamiętać o zakazie pracy

dotyczącym pracowników młodo-
cianych w pomieszczeniach, w któ-
rych temperatura powietrza prze-
kracza 30 stopni C, a wilgotność
względna powietrza 65%.

Nieprzestrzeganie wymienio-
nych obowiązków jest wykrocze-
niem przeciwko prawom pracow-
nika, zagrożonym karą grzywny.

red.

- Pracownik nie powinien pracować
przez wiele godzin w upale

- przypomina Bożena Borys-Szopa
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www sieci

W karykaturze
s³ów
Nas³uch z Radia Erewañ
- Niebawem zostanie zatrzymany setny po-
dejrzany w pi³karskiej aferze korupcyjnej. Czy
z tej okazji pi³karska Centrala zorganizuje
jakieœ obchody?
- Owszem. Przewidziany jest bal "na sto
par", dotychczas zatrzymani podejrzani
otrzymaj¹ okolicznoœciowe dyplomy, a setny
szczêœliwy "pechowiec" w ramach promocji
zostanie oczyszczony z zarzutów. Ju¿ podob-
no trwaj¹ przepychanki, kto owym "jubila-
tem" ma byæ.

Dowcip retro
Milicjant zatrzymuje ciê¿arówkê.
- S³uchajcie, obywatelu - strofuje kierowcê -
ju¿ trzeci raz wam mówiê, ¿e gubicie towar?
- A ja wam trzeci raz powtarzam, ¿e jest
go³oledŸ, a ja jestem kierowc¹ piaskarki!

Reklamy
By³a plama - nie ma bluzki!
To musia³ byæ proszek ruski ...

***
Matko! Jeœli urodzisz dziecko
w naszej klinice - drugie otrzymasz GRATIS!

***
Raty i odsetki z naszego banku nie musisz
wp³acaæ osobiœcie.
Przyjd¹ po nie nasi (ogoleni) pracownicy.
Co jeszcze mo¿emy dla ciebie zrobiæ.      PK.


