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Przywrócić elementarną równość

W numerze:

- Celem mojego rządu jest przywrócenie w Polsce elementarnej równości - mówił

Jarosław Kaczyński podczas wizyty w kopalni „Bobrek” w Bytomiu. Premier, na za-

proszenie przewodniczącego Zarządu Regionu Piotra Dudy, wziął udział w spotkaniu

ze związkowcami z „S” poświęconym prawom pracowniczym.

Na Śląsku brakuje łóżek
- Nie może być mowy o likwi-
dacji jakiegokolwiek śląskiego
szpitala - powiedział minister
zdrowia prof. Zbigniew Reli-
ga podczas konferencji praso-
wej w Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Prof. Religa przy-
jechał do Katowic na zaprosze-
nie Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego. Zapo-

wiedział podniesienie stawki zdrowotnej z odpisu podat-
kowego od 2009 r.

Czytaj na stronie 4

Biegnąc oddali hołd ks. Jerzemu
W przededniu 60. rocz-
nicy urodzin  ks. Jerze-
go Popiełuszki  spod
kopalni „Wujek” do
grobu duszpasterza
„Solidarności” w War-
szawie wystartowało
16. biegaczy.

Wśród nich byli górnicy z kopalni "Wujek", podopieczni
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborow-
skiej oraz działacze Akcji Katolickiej.   Czytaj na stronie 5

Praca w świetle Ewangelii
Ponad 40 tys. pielgrzymów - głów-
nie z „Solidarności” - uczestniczyło
w 25. jubileuszowej Pielgrzymce
Ludzi Pracy na Jasną Górę.
W uroczystościach uczestniczyła
Marianna Popiełuszko, matka Słu-
gi Bożego ks. Jerzego, inicjatora
Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną
Górę. Została ona powitana przez
pielgrzymów długimi brawami.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
Gliwiccy związkowcy w podzięko-

waniu za pełnioną Bożą posługę ofia-
rowali ks. biskupowi Gerardowi Ku-
szowi i ks.prałatowi Konradowi Ko-
łodziejowi, proboszczowi Katedry pw.
Piotra i Pawła w Gliwicach albumy
"Nie ma miłości bez solidarności", ob-
razujące kształtowanie się "Solidarno-
ści" z udziałem Ojca Świętego Jana
Pawła II.

Do albumów dołączyli podziękowa-
nia podpisane przez przewodniczącego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotra Dudę
oraz kierującą Terenową Sekcją Proble-
mową NSZZ "S" Gliwic i Powiatu Gli-
wickiego Ernestynę Skonieczny.

- Dziękujemy Ci za słowa, które do
nas, członków i działaczy NSZZ "S"
kierowałeś przez lata. Za słowa otuchy,
ale również słusznej, jednocześnie życz-
liwej krytyki - napisali do biskupa Ku-
sza. - O najważniejszych sprawach mó-
wisz w sposób przystępny, łatwo tra-
fiający do serc, pobudzając nas do głę-
bokiej refleksji. Nie pozwalasz zapo-
mnieć o misji, jaką "Solidarność" ma
do spełnienia.

Księdzu prałatowi Konradowi Ko-
łodziejowi związkowcy podziękowali
za to, że jest z nimi od początku istnie-
nia Związku, że "jest im Ojcem i po-
wiernikiem".

BT Jastrzębie Zdrój
Trwają prace nad przygotowaniem

książki na temat górniczych strajków w
Jastrzębiu Zdroju w 1988 roku. Zespo-
łem redakcyjnym kieruje Alina Kubo-
szek. Obecnie autorzy książki przepro-
wadzają wywiady z uczestnikami tam-
tych wydarzeń, wskazanymi przez ko-
misje zakładowe z jastrzębskich kopalń.

BT Rybnik
Na 28 września zaplanowane zosta-

ło spotkanie związkowców MKK
NSZZ "S" Pracowników Samorządo-
wych i Służb Publicznych z prezyden-
tem miasta Adamem Fudali. Z wło-
darzem miasta związkowcy zamierza-
ją rozmawiać m.in. na temat podwyżek
wynagrodzeń.

BT Pszczyna
Związkowców z obszaru działania

BT w Pszczynie bulwersują decyzje po-
dejmowane przez radnych Pszczyny i
Czechowic.

- Chodzi o siedziby "S" w tych mia-
stach - wyjaśnia Katarzyna Mitoraj z
pszczyńskiego BT - Od lutego w loka-
lu czechowickiej oświaty mieści się
również siedziba tamtejszej Terenowej
Sekcji Problemowej. Teraz radni posta-
nowili umieścić tam Straż Miejską. Po-
dobna sytuacja jest w Pszczynie. Kilka
lat temu wynegocjowaliśmy z samorzą-
dem naszą lokalizację jako ostateczną.
Teraz "S" stała się niewygodna jako lo-
kator, gdyż budynek, w którym BT ma
siedzibę, miasto zamierza intratnie wy-
gospodarować. Administracja odcięła
nam dostęp do wody. W mieście roz-
począł się już sezon grzewczy. U nas
wciąż jest zimno. Mamy jednak nadzie-
ję, że rozmowy z władzami przyniosą
spodziewany efekt i będziemy mogli na-
dal spokojnie pracować.

BT Tarnowskie Góry
Zaostrza się konflikt płacowy w Wie-

lospecjalistycznym Szpitalu Powiato-
wym im. B. Hagiera w Tarnowskich
Górach. Jego powodem jest podpisa-
nie przez dyrekcję tymczasowego po-
rozumienia z lekarzami o podwyżkach
wynagrodzeń. Zakładowa "S" wraz z
dwoma pozostałymi związkami zawo-
dowymi weszła w spór zbiorowy z pra-
codawcą, domagając się podwyżek płac
dla wszystkich pracowników szpitala
do poziomu średniej krajowej. Prowa-
dzone rozmowy "ostatniej szansy" za-
kończyły się podpisaniem protokołu
rozbieżności.

- Teraz zgodnie z ustawą o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych wchodzi-
my w fazę mediacji - informuje prze-
wodniczący zakładowej "S" Jacek Sza-
rek - Jeżeli rozmowy nie przyniosą skut-
ku, to zorganizujemy 2-godzinny strajk
ostrzegawczy. W przypadku ich całko-
witego niepowodzenia nie wyklucza-
my strajku generalnego.

***
Podczas tradycyjnych "Dni Gwar-

ków" MKZ NSZZ "Solidarność" Wę-
zła PKP Tarnowskie Góry przygotowa-
ła dla mieszkańców miasta wiele atrak-
cji, m.in. bezpłatny przejazd pociągiem
RETRO z Tarnowskich Gór do Mia-
steczka Śląskiego i z powrotem. Kierow-

nikiem pociągu był oczywiście Ryszard
Lach przewodniczący kolejarskiej "S"
w Tarnowskich Górach. W pociągu wy-
dawano i stemplowano bilety okolicz-
nościowe upamiętniające 150 rocznicę
powstania stacji PKP Tarnowskie Góry.
Dla wszystkich podróżnych organizato-
rzy przygotowali słodki poczęstunek.

Uwagę uczestników "Dni Gwar-
ków" przykuwała również czynna lo-
komotywa parowa wystawiona na pe-
ronie północnym.

BT Sosnowiec
12 września w Teatrze Zagłębia w

Sosnowcu odbyły się jubileuszowe uro-
czystości 125-lecia Fabryki Butli Tech-
nicznych "Milmet"S.A.

W imieniu NSZZ "S"gratulacje i oko-
licznościowy album przekazała preze-
sowi zakładu kierująca sosnowieckim
BT Alicja Błaszczyk.

W trakcie uroczystości zostały wrę-
czone odznaczenia państwowe. Złoty
Krzyż Zasługi otrzymał przewodniczą-
cy MOZ NSZZ "S" Marian Musiał,
który od 1980 r. jest związkowym dzia-
łaczem i w "Milmecie" przepracował
47 lat.

BT Zawiercie
Z myślą o najmłodszych wyborcach,

dla których październikowe przedtermi-
nowe wybory parlamentarne będą pierw-
szymi w dorosłym życiu związkowcy z
nauczycielskiej "Solidarności" w Za-
wierciu prowadzą zajęcia poświęcone
obywatelskiej postawie. Chodzi w nich
nie tylko o zachęcenie młodzieży do
udziałów w wyborach, ale również prze-
konania, że wybory politycznie należy
podejmować świadomie, na podstawie
analizy programów wyborczych.

- Pokazujemy, jak wielkie znaczenie
dla naszego późniejszego życia ma karta
wyborcza - mówi Alina Miszczyk z za-
wierciańskiej "Solidarności" Pracowni-
ków Oświaty, na co dzień ucząca w
szkole średniej historii i przedmiotów
społecznych. - Bombardowani tablo-
idowymi przekazami medialnymi mło-
dzi ludzie muszą mieć świadomość, że
wybory parlamentarne to nie wyścig
sondażowych słupków czy konkurs pra-
sowych hitów, ale decyzja przesądza-
jąca o losach kraju.

Jak mówią związkowcy z nauczyciel-
skiej "S", ich inicjatywa pomaga two-
rzyć zręby obywatelskiego podejścia
wśród młodzieży. A ta w Polsce należy
póki co do najrzadziej uczestniczących
w wyborach grup wiekowych.     (zaw)

Poczta Polska przeznaczy w tym
roku dodatkowe 50 mln zł na
wzrost płac dla pracowników, za-
rabiających mniej niż 2.750 zł brut-
to - zakłada zawarte w Ustroniu-
Jaszowcu porozumienie między
dyrekcją Poczty a "Solidarnością"
pocztowców.

Według związkowców, porozu-
mienie oznacza, że blisko 90 tys. z
ponad 100 tys. pracowników Pocz-
ty Polskiej od 1 sierpnia otrzyma
podwyżkę w średniej wysokości
105 zł brutto.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani.
To porozumienie kończy wielo-
miesięczny spór zbiorowy nasze-
go związku z dyrekcją. To kompro-
mis, uwzględniający zarówno
możliwości firmy, jak i oczekiwa-
nia najgorzej wynagradzanych pra-
cowników - ocenił wiceszef "S" w
Poczcie Polskiej Paweł Jędrze-

jewski.
Przypomniał, że wyjściowa pro-

pozycja dyrekcji Poczty zakładała
podwyżkę rzędu 30 zł na osobę.
Związkowcy żądali ponad trzy-
krotnie więcej. Był to ostatni po-
stulat w toczącym się sporze zbio-
rowym. Inne postulaty, podnoszo-
ne wspólnie z innymi działający-
mi w firmie związkami, są - we-
dług Jędrzejewskiego - w trakcie
realizacji.

Zawarte w czwartek porozumie-
nie ostatecznie oddala groźbę straj-
ku pocztowców. Generalny protest
był planowany już w ubiegłym
roku, po listopadowych strajkach
listonoszy. Jednak w grudniu za-
rząd porozumiał się z siedmioma

działającymi w firmie związkami.
Ustalono wówczas m.in. 600 zł
brutto premii świątecznej dla więk-
szości pracowników oraz łączną
podwyżkę średniej płacy w 2007
r. o prawie 140 zł na jednego pra-
cownika.

Porozumienia nie podpisała wte-
dy "S", kontynuując spór. Związ-
kowcy dopominali się m.in. o naj-
gorzej zarabiających pocztowców
- listonoszy, pracowników sortują-
cych listy itp., zarabiających od
1.300 do 1.500 zł.

"Solidarność" Poczty Polskiej
weszła w spór zbiorowy z praco-
dawcą 17 listopada ubiegłego roku.
Związkowcy domagali się m.in.
zaprzestania zatrudniania pracow-
ników służb eksploatacyjnych po-
nad normy czasu pracy, gwarancji
podpisania pakietu socjalnego
przed rozpoczęciem komercjaliza-
cji Poczty, podwyższenia płacy
minimalnej pracowników służb
eksploatacyjnych do 1.500 zł oraz
wzrostu wynagrodzeń zasadni-
czych o 300 zł dla wszystkich pra-
cowników Poczty od 1 stycznia
2007 r., z wyłączeniem kadry dy-
rektorskiej.

Inne postulaty dotyczyły m.in.
zwiększenia zatrudnienia, natych-
miastowego rozwiązania problemu
doręczania druków bezadreso-
wych, zaprzestania prac nad wy-
dzielaniem ze struktur Poczty Pol-
skiej centrów, wprowadzenia real-
nych mierników obciążenia pracą
oraz niewyciągania konsekwencji
prawnych bądź służbowych wobec
protestujących pracowników.

68...
lat temu, 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tere-

ny II Rzeczypospolitej, położone na wschód od linii Narew-Wisła-San.
Był to efekt paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939
roku w Moskwie, który ustalał "strefy interesów Niemiec i ZSRR" na
terytorium Polski. Był to de facto IV rozbiór Polski, a także osobista
zemsta za niepowodzenie najazdu na Polskę w sierpniu 1920 r. 17 wrze-
śnia 1939 ZSRR stał się faktycznie uczestnikiem II wojny światowej
jako sojusznik III Rzeszy.

Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00
w nocy nocie dyplomatycznej - zamieszczono tam niezgodne z prawdą
oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego,
konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tere-
ny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego
od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte
uprzednio z Polską (w tym traktat ryski z 1921 r. i układ o nieagresji z
1932 r.) za nieobowiązujące - zawarte z nieistniejącym państwem. Dla-
tego też odmawiano np. wziętym do niewoli polskim żołnierzom statu-
su jeńców wojennych.

Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków -
oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Wszystkim obywatelom II
Rzeczypospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki
na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. ofice-
rów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje. Miejsca pochówku ponad 7 tys. z nich są nieznane.

Pocztowcy wywalczyli

podwyżki
(www.interia.pl, 14 września 2007 r.)

14 września (Katowice). Nowym sze-
fem śląskiej policji został młodszy in-
spektor Zbigniew Stawarz, dotych-

czasowy za-
stępca komen-
danta małopol-
skiej policji.
Będzie kiero-
wał najwięk-
szym w Pol-
sce, liczącym
blisko 12 tys.

etatów, garnizonem. Zbigniew Stawarz
zastąpił na stanowisku Arkadiusza Pa-
wełczyka, który w sierpniu został za-
stępcą komendanta głównego policji.
Nowy komendant wojewódzki jest ab-
solwentem wydziału prawa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego oraz Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechani-
zowanych we Wrocławiu. Służbę w
policji rozpoczął w 1992 roku w Gli-
wicach. Później m. in. pracował w wy-
dziale ds. Przestępczości Gospodarczej
w Gliwicach, pionie dw. z Przestępczo-
ścią Zorganizowaną KWP w Katowi-
cach i Centralnym Biurze Śledczym.
Był też naczelnikiem Wywiadu Kry-
minalnego KWP w Katowicach. W
2006 roku został mianowany na sta-
nowisko naczelnika Zarządu CBŚ w
Łodzi. Ma 41 lat, jest żonaty, ma dwo-
je dzieci. Jego hobby to narciarstwo.

***
17 września (Katowice). W Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim rozpoczął pra-
cę Zespół Terenowy Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich. Kieruje nim peł-
nomocnik terenowy RPO dr Aleksan-
dra Wentkowska. To do niej miesz-
kańcy województw śląskiego, mało-
polskiego i świętokrzyskiego mogą
zwracać się ze skargami lub wnioska-
mi, a także z prośbą o poradę i wyja-
śnienia. To trzeci, po Gdańsku i Wro-
cławiu, pełnomocnik terenowy. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich Janusz Ko-
chanowski podkreśla, że wybór Ka-
towic uzasadniały korzystna lokaliza-
cja i warunki finansowe zaproponowa-
ne przez wojewodę śląskiego, ale
przede wszystkim potrzeby - blisko jed-
na czwarta spraw kierowanych do RPO
pochodzi właśnie z tego terenu.

***
17 września (Kraków). Zarząd Regio-
nu Małopolska NSZZ "Solidarność"
oraz Fundacja Izabeli i Adama Ma-
łyszów serdecznie zapraszają na pierw-
szy "Puchar Solidarności w skokach
narciarskich". W zawodach rozegra-
nych na Wielkiej Skoczni w Zakopa-
nem 21 września 2007 r. weźmie udział
około 70 zawodników. Wśród nich
znajdą się członkowie Kadry A na czele
z Adamem Małyszem, przygotowują-
cy się do kolejnych zawodów Letnie-
go Grand Prix i najbardziej utalento-
wani polscy juniorzy. Bilety w cenie
10 zł (osoby dorosłe) i 5 zł (dzieci do
10 lat) można zamawiać codziennie w
Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ
"Solidarność", Pl. Szczepański 5, pok.
412, tel. 012 422 63 71, fax. 012 421
62 17 u pani Elżbiety Ziemniak.

***
17 września (Katyń). - Żyjmy przy-
szłością, ale pamiętajmy o przeszłości
i patrzmy na nią spokojnie, z rozwagą
i z szacunkiem dla prawdy - mówił pre-
zydent Lech Kaczyński w Katyniu,
gdzie oddał hołd pomordowanym pol-
skim oficerom. - Dziś musimy ich
czcić, musimy o nich pamiętać i o nich
pamiętać będziemy. Pamięć historycz-
na jest bardzo ważna - i o dobrym, i o
złym, ale to nie znaczy, że zamierza-
my tylko tą pamięcią żyć (...) Nie ma
już ZSRR, mamy nową Rosję. Musi-
my żyć przyszłością, a na przeszłość
musimy patrzeć spokojnie, z rozwagą,
ale i z szacunkiem dla prawdy - mówił
L.Kaczyński. Wcześniej Gieorgij Po-
łtawczenko, specjalny przedstawiciel
prezydenta Rosji Władimira Putina,
wyrażał nadzieję, że wizyta Lecha Ka-
czyńskiego, który w poniedziałek
pierwszy raz odwiedza Rosją jako pre-
zydent RP, będzie służyła "dalszemu
rozwojowi przyjaźni i wzajemnego
zrozumienia" między oboma krajami.
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- Celem mojego rządu jest
przywrócenie w Polsce ele-
mentarnej równości - mówił
Jarosław Kaczyński podczas
wizyty w kopalni „Bobrek” w
Bytomiu. Premier, na zapro-
szenie przewodniczącego Za-
rządu Regionu Piotra Dudy,
wziął udział w spotkaniu ze
związkowcami z „S” poświę-
conym prawom pracowni-
czym.

Witając premiera Piotr Duda przy-
pomniał zawarte niedawno porozu-
mienie pomiędzy "Solidarnością" a
rządem, dotyczące podniesienia wy-
sokości płacy minimalnej, przedłuże-
nia obowiązywania emerytur pomo-
stowych oraz podwyżek w sferze bu-
dżetowej. Wspomniał też o nowej,
skuteczniejszej ustawie o Państwowej
Inspekcji Pracy oraz obniżeniu tzw.
klina podatkowego. - To są światełka
w tunelu, aby człowiek pracy mógł
lepiej egzystować. Są przedstawiane
jako elementy kampanii wyborczej.
Ale jeśli wyższa płaca minimalna czy
podwyżki w budżetówce są kampa-
nią wyborczą i powrotem "S" do po-
lityki to powiem tak - taką politykę

będziemy realizować - mówił Piotr
Duda. Przewodniczący ZR odniósł się
też do opinii, że wzrost płacy mini-
malnej spowoduje likwidację miejsc
pracy. - Nie chcemy takich zakładów,
w których za cały miesiąc dostaje się
1000 zł brutto. Jak za to się utrzymać?
Jak utrzymać całą rodzinę?

Piotr Duda wręczył premierowi
replikę Porozumienia Jastrzębskiego.
- To były socjalne postulaty, to był
pierwszy zbiorowy układ pracy. Do-
brze, żeby stał się programem PiS- u,
bo w tych porozumieniach jest soli-
darna Polska - powiedział. Sala przy-
jęła to oklaskami.

Prawa pracownicze przede
wszystkim

- Mój rząd ma mocną wolę, aby
odwrócić bieg wydarzeń - zapewniał
podczas swojego wystapienia Jaro-
sław Kaczyński. - Aby prawa pracow-
nicze i to, co tworzy podmiotowość
pracownika, nie było już ogranicza-
ne. Chodzi o to, aby nie narzucać już
ideologii, według której kraj idealny
to dochodowe przedsiębiorstwa,
świetnie uposażeni menedżerowie,
którzy redukują płace, a wszyscy inni
są bezrobotni.

Jarosław Kaczyński przypomniał o
spadającym bezrobociu, mówił też o
niedawnej decyzji dotyczącej podnie-
sienia płacy minimalnej. - Będziemy
dążyli do tego, żeby minimalna płaca
nie była niższa, niż 50 proc. przecięt-
nej - zaznaczył premier. Zapowiedział
też walkę ze zjawiskiem samozatrud-
nienia. - To przekleństwo pracy w
bardzo wielu miejscach, to wypycha-
nie wielkich rzesz pracowniczych ze
sfery ochrony pracy i przywilejów,
które stosunek pracy daje - mówił.

Premier zapowiedział też starania
na rzecz poprawienia pozycji pracow-
ników. Dlatego rząd nie zdecydował
się przedstawić niedawno przygoto-

wanych przepisów Kodeksu pracy,
regulujących indywidualne i zbioro-
we stosunki pracy. - Nasze konsulta-
cje z "Solidarnością" pokazały, że to
rozwiązanie jest niemożliwe do za-
akceptowania. Dopiero wtedy przed-
łożymy go parlamentowi, gdy będzie
on uzgodniony, będzie wynikiem
tego, co powinno być zasadą nasze-
go życia społecznego - porozumienia
i zrównoważenia stosunków społecz-
nych w Polsce - zaznaczył.

Pomagać innym
W spotkaniu w Bytomiu uczest-

niczył też minister zdrowia Zbi-

Andrzej Ciok,
przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność”
KWK Jas-Mos:

Podczas niedawnego spotkania
z Sekretariatem Górnictwa i
Energetyki prosiłem pana o inter-
wencje w sprawie przekazanie
koksowni Wałbrzych i Zabrze do
nowo powstającego koncernu
koksowo-węglowego na bazie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Pan wtedy mówił, że jeśli te zmia-
ny nie nastąpią to pan "się poże-
gna" z wiceministrem skarbu. Ten
wiceminister - Paweł Szałama-

cha - wciąż wspiera prezesa kok-
sowni Wałbrzych, który nie wy-
raża na to zgody.  I drugie pyta-
nie - kiedy praca związkowa zo-
stanie zaliczona jako równorzęd-
na z pracą na dole?
Jarosław Kaczyński:

Jeśli chodzi o Jastrzębską Spół-
kę Węglową, to powiem krótko -
w poniedziałek (17 września)
albo sprawa będzie załatwiona
albo Szałamacha wylatuje (okla-
ski). Taka spółka musi powstać,
bo będzie dużą siłą, liczącą kilka
miliardów obrotów. To ważne dla
przyszłości tego regionu. A co do
uznania pracy związkowej za pra-
cę pod ziemią to, jeśli górnicy tak
uchwalą, to możemy się na to
zgodzić - związkowców jest prze-
cież bardzo niewielu. Jeśli zwią-
zek powie "tak" to nie ma pro-
blemu. Dla nas zawsze głównym
partnerem jest "Solidarność"
(oklaski).
Ryszard Drabek,
wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”:

Powstaje dziś wiele kanapo-
wych związków. Często jest to in-

spirowane przez pracodawców.
Chcą stworzyć przeciwwagę dla
związków reprezentatywnych. Je-
śli nie zmieni się ustawy o związ-
kach zawodowych w tym obszarze,
to będzie coraz więcej kanap liczą-
cych po 10 osób. I druga sprawa -
ustawa o negocjacyjnym kształto-
waniu wynagrodzeń pozwala Ra-
dzie Ministrów na zmianę wskaź-
nika, na jego podniesienie. Czy
taka decyzja będzie podjęta?
Jarosław Kaczyński:

Rozmowy w ramach Komisji
Trójstronnej są w tej chwili zawie-
szone. Tylko "Solidarność" chce
rozmawiać. Ale żeby była jasność
- nam to nie przeszkadza. Może-
my rozmawiać tylko z "Solidarno-
ścią" (oklaski). Chcemy podnieść
ten wskaźnik. Ale przede wszyst-
kim chcemy go znieść w gospodar-
ce państwowej. Zgadzam się co do
kanapowych związków - są miej-
sca gdzie jest więcej związkowców
niż pracowników. Coś z tym trze-
ba zrobić. Ale jest niebezpieczeń-
stwo, że odwołają się do konwen-
cji Międzynarodowej Organizacji
Pracy czy Trybunału Konstytucyj-
nego - a ten podejmie oczywiście
decyzję w interesie mocniejszego.
W następnej kadencji to zbadamy
- to jest trudna sprawa, bo mogą
nam zarzucić że chcemy walczyć
ze związkami zawodowymi.
Kazimierz Siciński,
Krajowa Sekcja Nauki
NSZZ „Solidarność”:

2 lata temu PiS obiecywał wal-
kę z biurokracją, z różnymi rządo-
wymi agencjami itp. Dzięki tej biu-
rokracji nie wydano części pienię-
dzy z Funduszu Pracy. Chcę też
zapytać czy rząd zamierza się wy-
wiązać z ustaleń dotyczących
wzrostu nakładów na naukę i
szkolnictwo wyższe.

Przywrócić elementarną równość

Jarosław Kaczyński:
W zeszłym roku na naukę zosta-

ło przekazanych 300 milionów
więcej, w tym będzie podobnie.
Jesteśmy pierwszym rządem, któ-
ry nakłady na naukę istotnie zwięk-
sza. I będzie zwiększał, jeśli będzie-
my rządzić. Rozmawiałem o tym z
rektorami - są sumy możliwe do
wykorzystania, również ze źródeł
europejskich. Biurokracja? Prze-
rwaliśmy nasz marsz w połowie
kadencji, najpierw czyściliśmy
własne zaplecze (oklaski). Niektó-
re ustawy, np. pakiet antybiuroka-
tyczny, nie zostały jeszcze ustalo-
ne. Ale jeśli wygramy wybory, a
mamy na to wielkie szanse, to one
zostaną wprowadzone. Przeprowa-
dziliśmy dokładną analizę, co w ad-
ministracji można zrobić, a czego
nie. Nie możemy niektórych rze-
czy rozwalić, bo wszystko przesta-
nie funkcjonować, na niektóre ru-
chy nie zgodziła się też Unia Euro-
pejska.
Ewa Fica,
przewodnicząca
Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”:

Jak długo jeszcze będziemy
mieli do czynienia z nierównością
wobec prawa? Kiedy "Solidar-
ność" służby zdrowia przygoto-
wuje się do strajku, to rygory-
stycznie przestrzega wszystkich
ustawowych procedur. Zupełnie
inaczej jest w przypadku strajku
lekarzy. Czy rząd coś z tym za-
mierza zrobić?
Jarosław Kaczyński:

Całkowicie się z Pani opinią
zgadzam. Ale presja mediów była
tak duża, że strajk lekarzy nie zo-
stał dostatecznie skutecznie zba-
dany. Ale co się odwlecze to nie
uciecze (oklaski).

Związkowcy pytają,
premier odpowiada

W Porozumieniu Jastrzębskim zawarta jest solidarna Polska
- mówił Piotr Duda

- Dla nas zawsze głównym partnerem będzie „Solidarność”
- zapewniał w Bytomiu premier Jarosław Kaczyński

gniew Religa, który mówił o tym,
że za rządów PiS zadłużenie polskich
szpitali zmniejszyło się o 1 mld zł, a

nakłady na ochronę zdrowia, w tym
na podwyżki dla pracowników, zo-
stały znacząco zwiększone. Główna

Inspektor Pracy Bożena Borys-Szo-

pa dziękowała za nową ustawę o
Państwowej Inspekcji Pracy. - Od-
zyskujemy setki milionów złotych na
rzecz pracowników. Uzyskaliśmy
dziesiątki tysięcy potwierdzeń istnie-
nia stosunku pracy. My - ludzie "So-
lidarności" - bardzo lubimy poma-
gać innym. Mam nadzieję, że w no-
wej kadencji poprawimy prawo.

O prawach pracowniczych mówił
też poseł Stanisław Szwed, prze-
wodniczący Rady Ochrony Pracy i
wiceprzewodniczący podbeskidz-
kiej "Solidarności". W swoim wy-
stąpieniu przypomniał zasługi obec-
nej ekipy rządzącej dla ochrony
praw pracowniczych, m. in. podnie-
sienie płacy minimalnej, wydłuże-
nie urlopów macierzyńskich, wpro-
wadzenie telepracy i ograniczenia
pracy w handlu w święta.

Wojciech Gumułka
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- Nie może być mowy o likwi-
dacji jakiegokolwiek śląskie-
go szpitala - powiedział mini-
ster zdrowia prof. Zbigniew
Religa podczas konferencji
prasowej w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim. Prof. Religa
przyjechał do Katowic na za-
proszenie Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego.

 - Do tej pory pano-
wało przekonanie, że na
Śląsku jest zbyt dużo
szpitali. Okazuje się
jednak, że w takich spe-
cjalnościach jak choro-
by wewnętrzne, kardio-
logia i kardiochirurgia
oraz choroby przewle-
kłe łóżek jest za mało -
mówił Zbigniew Reli-
ga. Minister zdrowia
zapowiedział, że two-
rzona sieć nie ma na
celu likwidacji szpitali,
a dostosowanie ich do
potrzeb zdrowotnych
społeczeństwa.

Zbigniew Religa za-
powiedział podniesienie
stawki zdrowotnej z od-
pisu podatkowego od
2009 r. - To jedyna
słuszna droga dla służ-
by zdrowia. Szukanie

dofinansowania z innych źródeł jest
złe, bo niepewne - powiedział. Nie
wykluczył również powstania za
dwa lub trzy lata komercyjnego fun-
duszu ubezpieczeń zdrowotnych,
który będzie konkurencyjny dla
NFZ.

Prof. Religa podczas rozmowy z
prasą nie odniósł się do słynnej spra-
wy kardiochirurga Mirosława G.
oskarżonego o korupcję zaznacza-

- Czym jest mobbing w pracy, a czym dyskryminacja i molesto-
wanie? - odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy szkole-
nia zorganizowanego przez Śląsko-Dąbrowską „Solidarność”
w siedzibie Zarządu Regionu. To jedno z wielu szkoleń odby-
wających się w ramach programu skierowanego na kształto-
wanie prawidłowych relacji w miejscu zatrudnienia. Środki na
realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Na zorganizowanych w Olsz-
tynie VI Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Medycznym
najliczniejszą grupę stanowili
ratownicy medyczni z woje-
wództwa śląskiego. Nasz re-
gion reprezentowany był aż
przez 7 ekip.

W imprezie, zorganizowanej pod
patronatem prezydenta RP Lecha

Kaczyńskiego, uczestniczyło 80
najlepszych krajowych zespołów z
pogotowia ratunkowego i ekip z
jednostek straży
pożarnych, któ-
re posiadają ze-
społy ratownic-
twa medyczne-
go. Mistrzostwo
Polski zdobyła
drużyna straża-
ków z Krakowa.

Na Mistrzo-
stwa przyjechali
również ratow-
nicy z USA,
Grecji, Włoch,
Ukrainy, Rosji,
Słowacji, Czech
i Niemiec.

- Jedną z im-
prez towarzy-
szących rozgry-
wanym konku-
rencjom był fe-
styn pod hasłem
"Dzieci ratują
dzieci". Jego ce-
lem było wpoje-
nie najmłodszym idei wzajemnej
pomocy - mówi obecny na mistrzo-
stwach przewodniczący Sekcji
Krajowej Pogotowia Ratunkowe-
go NSZZ "Solidarność" Jacek

Szarek -  Ale festyn skierowany
był także do dorosłych. Ustawa o
ratownictwie medycznym zakłada,
że lekarzy w karetkach w ogóle nie
będzie. Za pomocą praktycznych
pokazów informowaliśmy ludzi, że
mogą liczyć na pomoc profesjonal-
nych ratowników medycznych.

Temu służyły również sympozja
i konferencje, podczas któtych ich
uczestnicy mogli m.in. zapoznać
się z nowinkami z rynku medycy-
ny pracy oraz wspólnie analizować
ekstremalne akcje ratownicze.
Bardzo wnikliwie przeanalizowa-
li akcję w trakcie katastrofy bu-
dowlanej na targach katowickich.

- Tu zebrali się pasjonaci ratow-
nictwa, dla których praca jest za-
szczytem, ale wszyscy z przykro-
ścią stwierdzali, że państwo nie
przeznacza dostatecznej ilości

środków na funkcjonowanie pogo-
towia. Na cały kraj mamy tylko je-
den śmigłowiec, który może latać
w nocy - przyznaje Jacek Szarek,
który podkreśla, że mała nuta ry-
walizacji dodała smaku mistrzo-
stwom, ale w całej imprezie wyło-
nienie zwycięzców było sprawą
drugoplanową. Chodziło przede
wszysztkim o lepsze poznanie się
i wymianę doświadczeń.

Beata Gajdziszewska

Jak wynika z sondy na stro-
nie internetowej www.soli-
darnosc-kat.pl, połowa odpo-
wiadających na nasze pyta-
nie uczciła 27. rocznicę po-
wstania „Solidarności” - 36
proc.  odpowiadających wzię-
ło udział w oficjalnych obcho-
dach w swoim mieście lub
komisji zakładowej, a 14 proc.
uczestniczyło w rocznico-
wym pikniku.

Co czwarty odpowiadający na-
tomiast święto "Solidarności" ob-
serwował w telewizji i prasie. Tyle
samo naszych internautów w ogó-

W stojącej przed widmem likwi-
dacji (wniosek o upadłość jest
w sądzie) Hucie Szkła Gospo-
darczego w Zawierciu sypią się
dyscyplinarki dla pracodawcy.

Już kilkanaście osób złożyło wy-
mówienia na podstawie art. 52 Ko-
deksu Pracy. Powodem we wszyst-
kich przypadkach były zaległości w
wypłacie wynagrodzeń, czyli poważ-
ne naruszenie obowiązków przez pra-
codawcę.

- Umowa o pracę nakłada obowiąz-
ki na obie strony, a nie tylko na pra-
cownika - mówi Małgorzata Benc,

kierownik Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" w Za-
wierciu. - Jednym z podstawowych
obowiązków pracodawcy, co po-
twierdzają wyroki sądowe, jest termi-
nowa wypłata wynagrodzeń.

Z tego obowiązku w żadnym wy-
padku nie zwalnia pracodawcy fakt,
że nie płaci nie tylko załodze, ale rów-
nież kontrahentom czy też ZUS-owi.
Podobnie dokonującemu rozboju nie
pomaga to, że okrada wszystkich
skręcających w zaułek.

- Pracownicy huty w poprzednich
latach zgodzili się na wiele ustępstw,
aby ratować zakład. Zarząd zrewan-

żował się im wnioskiem o upadłość
likwidacyjną - przypomina Mariusz

Książak, przewodniczący "S" Huty
Szkła Gospodarczego. - O przekwa-
lifikowaniu zwalnianych pracowni-
ków pamiętał tylko nasz związek.

Pracownikom, którzy dali praco-
dawcy dyscyplinarkę należy się od-
szkodowanie w wysokości wynagro-
dzenia za normalny okres wypowie-
dzenia. O te pieniądze, podobnie jak
zaległe pensje, pracownicy huty wal-
czą przed sądem. Członkowie "Soli-
darności" mogą liczyć na pomoc
związkowego prawnika.

(zaw)

Na Śląsku brakuje łóżekMistrzostwa Polski
ratowników jąc, że czeka na proces lekarza.

Mówiąc natomiast o zbliżających
się wyborach parlamentarnych pod-
kreślił, że chciałby kandydować z
Zabrza, czyli z okręgu gliwickiego.

Na pytania dziennikarzy o zdro-
wie odpowiedział, że czuje się do-
brze i żeby się sprawdzić podejmu-
je więcej wysiłku fizycznego, niż
przed operacją. - Postanowiłem, że
będę zdrowy, ale jako rozsądny le-
karz przechodzę badania kontrol-
ne, które pokazują, że wszystko jest
w porządku - dodał.

Podczas wizyty ministra, przed
gmachem Urzędu Wojewódzkiego
trwała pikieta zorganizowana przez
Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych. Prof.
Religa przypomniał, że gdy w War-
szawie powstawało białe miastecz-
ko w ministerstwie trwały prace
nad ustawą podwyżkową.

- Uzgodniliśmy wówczas, że
część środków pochodzących z
nadwyżki NFZ przeznaczona zo-
stanie na podwyżki dla wszystkich
pracowników służby zdrowia. Dzi-
siaj nic nowego się nie stało. Nie
przyjechałem na Śląsk z dodatko-
wymi pieniędzmi, które mógłbym
darować pielęgniarkom. Nie dlate-
go, że nie chcę, ale dlatego, że ta-
kich pieniędzy nie mam - powie-
dział prof. Zbigniew Religa.

Agnieszka Konieczny

Prof. Zbigniew Religa podkreślił, że
tworzenie ogólnopolskiej sieci szpitali

ma na celu dostosowanie placówek do
potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

Połowa świętowała
le nie interesowało się tym wyda-
rzeniem

W kolejnej sondzie pytamy o

Wasze preferencje wyborcze -
przecież przyśpieszone wybory już
za miesiąc!                               wg

Grad dyscyplinarekNajliczniejszą grupą w mistrzostwach
byli ratownicy z województwa śląskiego
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Ponad 40 tys. pielgrzymów -
głównie z „Solidarności” -
uczestniczyło w 25. jubileuszo-
wej Pielgrzymce Ludzi Pracy na
Jasną Górę.

W homilii bp Stefan Cichy mówił o
właściwej postawie wobec pracy. - Trze-
ba nam powracać stale do myśli o ludz-
kiej pracy w świetle Ewangelii, w świe-
tle tego, czego nas uczył Sługa Boży
Jan Paweł II. - podkreślił bp Stefan Ci-
chy - Ojciec Święty przypomina, że
świadomość, że przez pracę człowiek
uczestniczy w dziele stworzenia stano-
wi największą pobudkę do jej podej-
mowania w różnych odcinkach (...) W
pracy chrześcijanin odnajduje cząstkę
Chrystusowego krzyża i przyjmuje ją
w tym samym duchu odkupienia, w
którym Chrystus przyjął za nas swój
krzyż.

- Takiej postawy uczyły nas wielkie
postaci, które mówiły i pisały o ludz-
kiej pracy. Takiej postawy uczył nas
najpierw Sługa Boży Jan Paweł II, wie-
lokrotnie zwracając się do ludzi pracy.
Takiej postawy uczył nas Sługa Boży
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wy-

szyński autor książki: "Duch pracy
ludzkiej". Takiej postawy wobec pracy
uczył także robotników Huty Warsza-

wa, i robotników zebranych na pierw-
szych pielgrzymkach tu na Jasnej Gó-
rze Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko.

Uczmy się takiej właśnie postawy. Na-
wracajmy się do właściwej postawy
wobec naszej pracy i postawy wobec

14 września minęła 60 roczni-
ca urodzin Sługi Bożego ks. Je-
rzego Popiełuszki.

Przyszedł na świat we wsi Okopy
koło Suchowoli na Podlasiu. Od dzie-
ciństwa był ministrantem. O powoła-
niu kapłańskim poinformował na-
uczycieli i kolegów w czasie balu ma-
turalnego. Po maturze
w 1965 r. wstąpił do
Wyższego Semina-
rium Duchownego w
Warszawie. Na po-
czątku drugiego roku
studiów został wcie-
lony do służby woj-
skowej w specjalnej
jednostce dla klery-
ków w Bartoszycach.
Wcielanie kleryków
do wojska, wbrew
umowie państwa z
Kościołem z 1950 r.,
było szykaną komu-
nistycznych władz
wobec Kościoła i nie-
pokornych biskupów.

Po powrocie z woj-
ska ciężko zachorował i odtąd wciąż
borykał się z kłopotami zdrowotny-
mi.

Święcenia kapłańskie otrzymał 28
maja 1972 r. z rąk Prymasa Stefana

Wyszyńskiego. Na obrazku prymi-
cyjnym napisał znamienne słowa:
"Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewan-
gelię i leczył rany zbolałych serc".

W posłudze duszpasterskiej ksiądz
Jerzy szczególnie upodobał sobie pra-
cę z dziećmi i młodzieżą. Niestety,
Jego kłopoty zdrowotne nasiliły się i
po dłuższym pobycie w szpitalu nie
wrócił już do zwyczajnej pracy wi-
kariusza.

W 1978 r. zostaje duszpasterzem
środowisk medycznych. W czasie
dwóch pierwszych papieskich piel-
grzymek kieruje służbą medyczną.
Od sierpnia 1980 r. związany jest ze
środowiskiem robotniczym. Zostaje
wysłannikiem kardynała Wyszyń-
skiego do strajkującej załogi Huty
Warszawa.

- Widziałem gęsty szpal ludzi -
wspominał - I słyszałem oklaski. My-
ślałem, że ktoś ważny idzie przede
mną. Ale to były oklaski na powita-
nie pierwszego w historii tego zakła-
du księdza, przekraczającego jego
bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem
- oklaski dla Kościoła, który przez 30
lat wytrwale pukał do fabrycznych
bram. Wszystko było przygotowane:
ołtarz na środku placu fabrycznego i
krzyż(...).

Od tego spotkania rozpoczęła się
duchowa przyjaźń księdza Popiełusz-
ki z robotnikami. W każdą niedzielę
odprawiał dla nich nabożeństwa, pro-
wadził katechezy, a poprzez cykle
wykładów chciał im pomóc zdobyć
wiedzę z różnych dziedzin.

Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go organizuje liczne działania chary-
tatywne. Od 28 lutego 1982 r. cele-
bruje Msze św. za Ojczyznę i wygła-
sza kazania patriotyczno-religijne. We
wrześniu 1982 r. organizuje piel-
grzymkę robotników Huty "Warsza-
wa" do Częstochowy. Ta idea prze-

rodziła się w coroczną ogólnopolską
Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną
Górę, organizowaną w trzecią nie-
dzielę września.

Działalność ks. Jerzego staje się solą
w oku władz. SB próbuje go zastra-
szać. Funkcjonariusze organizują nie-
ustanne inwigilacje i prowokacje, w
wyniku których dochodzi do areszto-

wania Księdza. Po interwencji Kościo-
ła zostaje uwolniony. Ks. Popiełuszko
czuje się zmęczony ciągłymi atakami.
Planuje wyjazd na studia do Rzymu.

19 października 1984 r. w drodze z
Bydgoszczy zostaje uprowadzony
przez funkcjonariuszy MSW. 30 paź-
dziernika z zalewu we Włocławku
wyłowiono Jego zwłoki. O tę zbrod-
nię oskarżono Grzegorza Piotrow-

skiego, Leszka Pękalę i Waldema-

ra Chmielewskiego, skazanych od-
powiednio na 25, 15 i 14 lat więzie-
nia. Jedynym oskarżonym o podże-
ganie i pomoc w zbrodni był pułkow-
nik Adam Pietruszka, skazany na 25
lat więzienia. Po amnestii z 1986 r.
kary Pękali, Chmielewskiego i Pie-
truszki zmniejszono. Dziś wszyscy
oskarżeni przebywają na wolności.

Red.

Trzeba go widzieć i czytać w

całej prawdzie jego życia... (Jan

Paweł II)

8 lutego 1997 r. rozpoczął się
proces beatyfikacyjny ks. Jerze-
go Popiełuszki na etapie diece-
zjalnym, który trwał 4 lata. W tym
czasie Trybunał Beatyfikacyjny
przesłuchał 41 świadków. Z tego
zrodził się dokument zawierają-
cy 900 stron.

8 lutego 2001 r. proces został za-
kończony, a w uroczystości prze-
kazania dokumentów do Watyka-
nu uczestniczyli: Prymas Polski
Józef Glemp, bp. Piotr Jarecki,
bp. Tadeusz Pikus, 40 księży i
dziesiątki pocztów sztandarowych
z całej Polski. Obecna była rów-
nież matka ks. Jerzego Marianna

Popiełuszko, krewni oraz Jego
przyjaciele.

3 maja 2001 r. w Rzymie roz-
począł się drugi etap procesu be-
atyfikacyjnego Sługi Bożego Je-
rzego Popiełuszki. Postulatorem
procesu przy Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych jest dr. Tomasz

Kaczmarek.

Praca w świetle EwangeliiLeczył rany

zbolałych serc

W przededniu 60. rocznicy uro-
dzin  ks. Jerzego Popiełuszki
spod kopalni „Wujek” do grobu
duszpasterza „Solidarności” w
Warszawie wystartowało 16. bie-
gaczy.

Wśród nich byli górnicy z kopalni
"Wujek", podopieczni Domu Pomocy
Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nie-
borowskiej oraz działacze Akcji Kato-
lickiej.

Pomysłodawcą sztafety, która po raz
pierwszy wystartowała we wrześniu
ubiegłego roku, jest Marian Gruszka

z Knurowa, emerytowany górnik, czło-
nek Akcji Katolickiej, organizator piel-
grzymek biegowych do Piekar Śląskich,
uczestnik sztafet i maratonów w Lon-
dynie, Berlinie, Rzymie i Fatimie.

Rozpoczęcie biegu poprzedziła Msza
św. odprawiona w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św. w Katowicach-
Brynowie. W Eucharystii, którą uświet-
niła obecność górniczych pocztów
sztandarowych, uczestniczyli m.in. pre-
zydent Katowic Piotr Uszok, członek
Prezydium Zarządu Regionu Bogdan

Biś oraz Krzysztof Pluszczyk, An-

drzej Kępczyński i Stanisław Płatek

z "S" kopalni "Wujek".
Po nabożeństwie jego uczestnicy

przeszli w pochodzie wiedzionym przez
orkiestrę górniczą pod Pomnik-Krzyż
upamiętniający 9 górników, którzy zgi-
nęli w katowickiej kopalni.

- W tym roku 14 września ksiądz Je-
rzy Popiełuszko skończyłby 60 lat -
mówił pod pomnikiem przewodniczą-
cy Akcji Katolickiej Jerzy Karmań-

ski - Takich kapłanów jak On, takich
ludzi, jak górnicy z kopalni "Wujek"
było wielu. Zadano im śmiertelne cio-
sy, udręczono i zamęczono. Ich bliscy
wycierpieli bardzo wiele. Tym sztafe-

towym biegiem chcemy uczcić, a zara-
zem przypomnieć tych, którzy zostali

zamordowani w stanie wojennym,
wszystkich, którzy mieli odwagę prze-
ciwstawić się bezwzględnemu totalita-
ryzmowi.

Znak do startu dał zawodnikom pre-
zydent Katowic Piotr Uszok. W tym
samym czasie z Olsztyna wyruszyli
uczestnicy podobnego biegu. Wśród
nich była grupa sportowców na wóz-

pracy tych, z którymi razem pracujemy
- podkreślił biskup.

Przed Mszą św. premier Jarosław

Kaczyński zwrócił się do zebranych w
krótkim przemówieniu. - Wielki czło-
wiek, wielki Polak ks. Jerzy Popiełusz-

ko, kapłan, który nie tylko wziął na sie-
bie ciężki, trudny, i jak wszyscy wie-
my, niebezpieczny obowiązek bycia ka-
płanem "Solidarności", ale który swoją
niezwykłą postawą, swoją wielką we-
wnętrzną siłą przyczynił się jak może
niewielu innych, a może nikt inny do
tego, że w tych trudnych czasach "Soli-
darność" trwała. Ta inicjatywa odwo-
ływała się, do tego, co w nas najgłęb-
sze, najsilniejsze, najważniejsze - do
naszej wiary, ale która jednocześnie była
aktem mobilizacji tych wszystkich, któ-
rzy w tym trudnym okresie chcieli tą
naszą wielką pracowniczą, ale przecież
także narodową ideę "Solidarności"
podtrzymać - mówił premier.

 W uroczystościach uczestniczyła
Marianna Popiełuszko, matka Sługi
Bożego ks. Jerzego, inicjatora Pielgrzy-
mek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Zosta-
ła ona powitana przez pielgrzymów dłu-
gimi brawami. Podczas pielgrzymki po-
wstawały sceny do filmu fabularnego
pt. "Popiełuszko".

 red.

Do Częstochowy
przyjechało w tym roku

ponad 40 tys. pielgrzymów

Biegnąc oddali hołd ks. Jerzemu

Ofiary stanu wojennego
Ofiary Stanu Wojennego - to tytuł kolejnej, po Twarzach Katowickiej

Bezpieki, plenerowej wystawy, którą można oglądać w Katowicach. Przez
blisko miesiąc pod Pomnikiem Górników z kopalni "Wujek" umieszczo-
nych będzie kilkadziesiąt plansz ze zdjęciami ofiar stanu wojennego. Są
wśród nich fotografie dziewięciu górników zabitych podczas brutalnej
pacyfikacji tej kopalni w grudniu 1981 r.

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Społeczny Komitet Pamię-
ci Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. Uroczyste otwarcie ekspozycji,
którą wcześniej mogli obejrzeć mieszkańcy Warszawy i Lubina zaplano-
wane zostało na 18 września na godz. 13.00.                                       ak

kach inwalidzkich. Obie grupy połączy-
ły się w Warszawie w rejonie Placu

Wilsona, aby wspólnie pokonać ostat-
nie metry pielgrzymki. Do grobu ks.
Jerzego dotarli dokładnie w dniu jego
urodzin, 14 września o godz. 17. Na
grobie kapelana "Solidarności" złożyli
kwiaty, a następnie wzięli udział we
Mszy św., po której wszyscy zostali uho-
norowani specjalnymi dyplomami i
medalami.            Beata Gajdziszewska

W sztafecie do grobu ks. Jerzego
uczestniczyło w tym roku 16 biegaczy
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W 14. akcji porządkowania śro-
dowiska uczestniczyło ponad
milion Polaków. W ramach
kampanii „Sprzątanie Świata-
Polska 2007” oczyszczono ze
śmieci wiele wartościowych
przyrodniczo obszarów.

W ubiegły weekend w całej Pol-
sce można było spotkać grupy lu-
dzi uzbrojonych w worki i rękawi-
ce, którzy sprzątali lasy i tereny
zielone. Z roku na rok w akcji
sprzątania świata uczestniczy co-
raz więcej naszych rodaków. W
tym roku było ich ponad milion.
Każdy sprzątał najbliższy swemu
sercu kawałek naszego kraju.

Tegoroczna akcja przebiegała
pod hasłem: "Oszczędzaj. Wyłą-
czaj. Odzyskuj. Świeć przykła-
dem"! Inicjatywa miała na celu
zwrócić uwagę społeczeństwa na
problem związany ze zmianami
klimatu i nakłonić wszystkich
mieszkańców Polski, aby w trosce
o środowisko naturalne efektywnie
wykorzystywali energię i surowce

naturalne. W tym roku organizato-
rzy zachęcali także do likwidowa-
nia dzikich wysypisk śmieci.

Patronat nad akcją "Sprzątanie
Świata 2007" objął Prezydent RP,
Lech Kaczyński, a także Minister-
stwa Środowiska, Edukacji i Go-
spodarki. Partnerami kampanii zo-
stały Lasy Państwowe, Polski
Związek Łowiecki i Polski Zwią-
zek Wędkarski. Głównym organi-
zatorem sprzątania świata była fun-
dacja "Nasza Ziemia" - organiza-
cja pozarządowa, założona w 1994
roku przez Mirę Stanisławską-

Meysztowicz, która jednocześnie
jest ambasadorem ruchu "Clean up
the World" w Europie.

Sprzątanie świata oficjalnie roz-
poczęto w Toruniu. Inauguracja
tegorocznej kampanii odbyła 13
września pod hasłem: "Toruń świe-
ci przykładem". W trakcie impre-
zy były prezentowane różne eko-
logiczne projekty. Wzorcowo wy-
sprzątano tam wyspę - Kępę Baza-
rową. W Warszawie odbyła się
wielka zbiórka makulatury. Po-

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

Ekopozytywni nie tylko od święta

Zbliża się corocznie organi-
zowany Dzień bez Samocho-
du. 21 września władze wielu
gmin będą nas z pewnością
przekonywać, że łatwiej, a z
pewnością korzystniej dla
środowiska byłoby, gdyby-
śmy z prywatnych samocho-
dów przesiedli się do komu-
nikacji miejskiej.

Być może w niektórych gmi-
nach, podobnie jak działo się to w
latach ubiegłych, kierowcom, któ-
rzy zdecydują się nie korzystać z
własnych środków lokomocji zo-
staną ufundowane darmowe prze-
jazdy środkami komunikacji miej-
skiej. Dzień zapewne minie jak
poprzednie i... wielkiego śladu w
świadomości polskich kierowców
nie zostawi. Idea Europejskiego
Dnia bez Samochodu zrodziła się
9 lat temu we Francji. W Polsce
świętujemy go po raz 5., a obcho-
dom patronuje Ministerstwo Śro-
dowiska. Celem idei jest przeko-
nanie Europejczyków, że nieuży-
wanie na szeroką skalę samocho-
dów jest nie tylko możliwe, ale
również może być bardzo przyjem-
ne, że warto korzystać z transpor-
tu miejskiego, a także innych al-
ternatywnych środków, jak cho-
ciażby z roweru.

Na razie pośród 27 państw Unii
Europejskiej każde ma własną re-
ceptę na ograniczenie ruchu pojaz-
dów samochodowych. W Holandii
np. we wzorcowy sposób udało się
rozwinąć komunikację rowerową.

W największych miastach państw
Zachodniej Europy zazwyczaj od
dawna kursuje metro, a komunika-
cja miejska jest precyzyjnie zorga-
nizowana. My niestety, w tym ob-
szarze nie mamy się czym pochwa-
lić. W ostatnich latach powstało
wprawdzie trochę ścieżek rowero-
wych, ale zapewne długo jeszcze
nie dogonimy takich krajów jak
Francja, Niemcy, Dania, Szwajca-
ria czy wspomniana wcześniej
Holandia. Ścieżki rowerowe two-
rzą w wymienionych krajach gę-
stą sieć, a mieszkańcy z pełnym
zrozumieniem traktują tych, którzy
z samochodu przesiedli się na ro-
wer. W Polsce zazwyczaj rowerzy-
sta drażni zarówno pieszych, jak
również kierowców samochodów.
Pierwsi denerwują się, kiedy rowe-
rzysta jeździ po chodniku (a tak się
często dzieje ze względu na brak
ścieżek rowerowych), a drudzy
twierdzą, że właściciele ekologicz-
nych jednośladów opóźniają ruch
i stwarzają niebezpieczeństwo na
drodze. Trudno zresztą odmówić
racji tym argumentom, biorąc pod
uwagę stan naszych dróg i gęstość
tras przystosowanych do jazdy na
rowerze.

Przejażdżki rowerowe nie są
zresztą w Polsce tak spopularyzo-
wane jak w wielu innych krajach
Europy. Jedynie na wsi rower bywa
jeszcze najważniejszym środkiem
lokomocji. Ale i tam nie wybiera
się go ze względu na przyjemność
podróżowania jednośladem, czy w
trosce o jakość środowiska, lecz z

ekonomicznego przymusu. W Pol-
sce wobec ograniczonego dostępu
do prywatnych aut przez całe po-
wojenne 40-lecie, a zatem czas,
kiedy na całym świecie rozwijał się
ruch samochodowy, nastąpiło za-
chłyśnięcie się pragnieniem posia-
daniem auta i teraz każdy chyba
Polak dąży do zdobycia własnego
samochodu. Często jakiegokol-
wiek. Zdarza się, że nabywane są
gruchoty, wycofywane z dróg w
innych krajach Europy. Dla słabiej
uposażonych Polaków ważne jest
wyłącznie to, aby samochód w
ogóle jeździł. Nie przywiązuje się
specjalnej uwagi do jego stanu
technicznego. Dziwić w tej sytu-
acji nie może, że do tego, czy ich
pojazd jest przyjazny dla środowi-
ska przywiązują marginalne zna-
czenie. A jednak, skoro nikła jest
szansa, aby Polaków udało się
skłonić do rezygnacji z własnego
samochodu, warto ich zaintereso-
wać autami przyjaznymi dla śro-
dowiska? Może się nimi zaintere-
sują chociaż w przyszłości, kiedy
zwiększą się zarobki?

Auta na biopaliwo
W Europie Zachodniej jest eko-

logiczne samochody stają się co-
raz popularniejsze. Na zakończo-
nych w ubiegłym tygodniu targach
samochodowych we Frankfurcie
samochody przyjazne dla środowi-
ska robiły furorę. U naszych sąsia-
dów np. auta na biopaliwa znane
są od lat. W polskich salonach ta-
kie pojazdy dopiero niedawno w

Podróżuj, lecz nie zakrywaj słońca!

rządkowano też Wisłę. W sprząta-
niu koryta "królowej polskich
rzek" wzięli udział nie tylko war-
szawiacy, lecz również niemal
wszyscy ambasadorowie wraz z
rodzinami. Akcję zakończono 16
września w gminie Długosidło
koło Wyszkowa. W wielu miastach
14, 15 i 16 września br. ochotnicy
zorganizowali zbiórkę odpadów.

Włączyły się zakłady pracy
Z roku na rok przybywa zakła-

dów pracy, które włączają się w
wielką akcję porządkowania świa-
ta. Np. "Vattenfall" już trzeci raz z
rzędu wystąpił jako jeden z głów-
nych partnerów fundacji "Nasza
Ziemia".

Zakład przygotował kampanię in-
formacyjną, która ma zachęcić na-
szych klientów do racjonalnego wy-
korzystywania energii. W ramach
aktywności proekologicznej, "Vat-
tenfall" wspiera wiele lokalnych ini-
cjatyw w Polsce, służących lepszej
ochronie środowiska. Za zaangażo-
wanie w działalność na rzecz ekolo-

gii zakład został w 2006 roku uho-
norowany nagrodą "Przyjaciel Zie-
mi". "Vattenfall" we wszystkich kra-
jach, w których prowadzi działal-
ność, angażuje się w projekty, mają-
ce na celu ograniczanie zmian kli-
matu. Firma zobowiązała się też, że
do 2030 roku ograniczy emisję dwu-
tlenku węgla ze wszystkich swoich
zakładów o połowę. W Polsce kon-
cern przygotowuje się do uruchomie-
nia instalacji współspalania bioma-
sy i wdrożenia technologii wychwy-
tywania i składowania dwutlenku
węgla. Już obecnie przedsiębiorstwo
może się pochwalić najmniejszymi
w skali kraju emisjami zanieczysz-
czeń. Sukces ten osiągnięto m.in.
dzięki zastosowaniu elektrofiltrów
najnowszej generacji. Zakład koor-
dynuje również programu renatura-
lizacji Kłodnicy, płynącej przez prze-
mysłowe tereny Śląska.

Świeć przykładem...
codziennie

Tegoroczna akcja sprzątania Pol-
ski już się zakończyła. Dzięki niej

wiele cennych przyrodniczo tere-
nów zyskało na urodzie, ale to nie
znaczy, że sprawozdania z kampa-
nii ze spokojem możemy odłożyć
do archiwum. Opracowany nie-
dawno raport międzynarodowej
organizacji ekologicznej "Word
Wildlife Fund" wskazuje obszary
w których w naszym kraju wiele
zostało jeszcze do zrobienia na
rzecz ochrony środowiska. Z da-
nych zawartych w dokumencie
wynika, że gdyby każde polskie
gospodarstwo domowe zastosowa-
ło się do podstawowych zasad uży-
wania energii, można by jej zaosz-
czędzić ponad 20 proc. Wyłącze-
nie 5 żarówek 60-watowych, kie-
dy ich nie potrzebujemy, zmniej-
szyłoby emisję dwutlenku węgla
do atmosfery o 270 kg w skali roku,
a obniżenie temperatury kaloryfe-
ra o 1 st. C. pozwoliłoby zaoszczę-
dzić o 7,5 proc. wielkość zużywa-
nej energii. Warto o tym pamiętać
na co dzień, a nie tylko przy okazji
dorocznej akcji sprzątania świata.

Elżbieta Budzyńska

ogóle się pojawiły. Sceptycy pyta-
ją: po co, skoro nikt u nas nie sprze-
daje odpowiedniego paliwa?

W połowie maja - jak informuje
"Dziennik Zachodni" - Ford Pol-
ska ogłosił wprowadzenie do
sprzedaży samochodów z silnikiem
przystosowanym do spalania bio-
paliw. Pierwszym dostępnym w
Polsce samochodem na biologicz-
ne paliwa jest Ford C-Maxz silni-
kiem 1,8 FlexiFuel, przystosowa-
ny do spalania benzyny, a także
mieszanki etanolu z benzyną w sto-
sunku 85:15 (paliwo E85).

Renault poinformowało, że rów-
nież gotowe jest dostarczyć takie
samochody polskim klientom. Fir-
ma w kilku krajach Europy Za-
chodniej sprzedaje dostawcze auta
na paliwo B30 (30 proc. biodiesla-
70 proc. oleju napędowego) z sil-
nikami 2,0 dCi i 2,5 dCi.

W krajach, gdzie sprzedawane są
pojazdy ekologiczne, ich wyższa
cena jest rekompensowana ulgami
podatkowymi, zniżkami w ubez-
pieczalniach, tańszym paliwem,
ułatwieniami w poruszaniu się po
centrach miast (wjazd do stref za-
mkniętych dla ruchu). W Polsce
właściciel ekologicznego samo-
chodu nie dostaje nic. Ma nawet
problem z kupnem paliwa.

Jazda z pustym bakiem?
 Paliwa o zawartości składników

większej niż 5 proc. nie są dostęp-
ne w sprzedaży - Tak poinformo-
wał dziennikarzy z "DZ" Robert

Gmyrek, dyrektor biura ds. biopa-

liw PKN Orlen. Od niedawna stu-
procentowy biodiesel wrócił do
oferty Rafinerii Trzebinia. Jest
sprzedawany na okolicznych sta-
cjach i do firm transportowych,
których pojazdy mogą je spalać.
Firma nie planuje wprowadzać do
obrotu mieszanki biodieslla z ole-
jem napędowym. Byłoby to nie-
opłacalne z uwagi na przepisy ak-
cyzowe. Przedsiębiorstwo nie
sprzedaje także paliwa opartego na
etanolu. A to oznacza, że potencjal-
ni właściciele samochodów na pa-
liwo E85 i B30 nie będą mieli cze-
go tankować. Mogą wprawdzie
używać konwencjonalnych paliw
dostępnych na stacjach, ale wtedy
traci sens kupowanie droższych,
ekologicznych samochodów.

 Nielicznym Polakom zaintere-
sowanych kupnem ekologicznych
samochodów pozostaje wiara, że
przepisy wkrótce się zmienią i wła-
ściciele takich aut zaczną osiągać
korzyści. Na razie pozostaje cze-
kać, aż odpowiednie paliwa trafią
do powszechnej sprzedaży.

Może zatem przy okazji obcho-
dów Dnia bez Samochodu warto
postulować zmianę przepisów nie-
przyjaznych dla środowska? W
każdym razie, my namawiamy
mieszkańców naszego regionu do
rezygnacji z jazdy samochodem,
chociaż w tym jednym dniu. War-
to raz w roku zmniejszyć ilość
emitowanych przez nasze samo-
chody zanieczyszczeń i chociaż na
chwilę "odkryć słońce".

Elżbieta Budzyńska
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W Polsce w roku 2003 stwierdzo-
no, że 14,4 % przyczyn niezdolności
do pracy dotyczyło dolegliwości ukła-
du mięśniowo-szkieletowego, co czy-
ni ten typ chorób trzecią przyczyną
absencji chorobowej, tuż po chorobach
układu krążenia (21 %) oraz chorobach
psychicznych (16 %).

W roku 2004 rehabilitacji leczniczej
poddano 53,2 tys. osób zagrożonych
utratą zdolności do pracy zarobkowej
lub pobierających okresowe renty z ty-
tułu niezdolności do pracy.

Z tej liczby 75 %  podlegało reha-
bilitacji w związku z chorobami na-
rządu ruchu. Najliczniejsza grupę osób
poddanych rehabilitacji stanowili ro-
botnicy:
- obróbki metali i mechanicy maszyn

i urządzeń - 14, 6 %,
- pracownicy usług i sprzedawcy -

12,7 %,
- górnicy i robotnicy budowlani -

11,1 %.
Przyczyny powstawania schorzeń

mięśniowo-szkieletowych są zazwy-
czaj kojarzone z nadmiernym obcią-
żeniem związanym z wykonywaniem
takich czynności roboczych, jak:
- dźwiganie,
- pchanie,
- ciągnięcie,
- operowanie ciężkimi narzędziami.

Tym niemniej schorzenia układu
mięśniowo-szkieletowego pojawiają
się także u pracowników wykonują-
cych prace określane jako prace lek-

kie o niewielkim wydatku energetycz-
nym np.:
- praca przy komputerze,
- prace montażowe,
- pakowanie małych przedmiotów.

W celu ograniczenia możliwości
występowania schorzeń układu mię-
śniowo-szkieletowego należy dążyć
do tego, aby podczas pracy utrzy-
mywać właściwą pozycję ciała, wy-
wierać siły o wartościach dostosowa-
nych do możliwości oraz unikać
przede wszystkim obciążenia o cha-
rakterze statycznym oraz obciąże-
nia powtarzalnego.

Bardzo istotne jest, aby pozycja cia-
ła była jak najbardziej zbliżona do
pozycji naturalnej. Oznacza to, że na-
leży unikać znacznych wartości kątów
w stawach np. odwodzenia w nadgarst-
ku, bądź zgięcia kręgosłupa. stąd tez
ważne jest stosowanie siedzisk o re-
gulowanych wymiarach, tak aby moż-
liwe było przyjęcie optymalnej pozy-
cji ciała bez względu na wymiary an-
tropometryczne pracownika.

Na stanowiskach pracy o charak-
terze statycznym należy stosować
przerwy w pracy.

Podczas podnoszenia przedmiotów
z podłogi powinno stosować się, o ile
jest to możliwe, sprzęt pomocniczy. Je-
żeli nie ma innej możliwości, to tego
typu czynności należy wykonywać w
taki sposób, aby przedmiot podnoszo-
ny znajdował się pomiędzy stopami i
kolanami pracownika.

Rozmowa z dr n. med. Ewą Wą-
growską-Koski, krajowym kon-
sultantem w dziedzinie medycy-
ny pracy, konsultantem dyrek-
tora Instytutu Medycyny Pracy
ds. patologii zawodowej, człon-
kiem ROP.

- Robert Kozela: Już od jakiegoś
czasu pojawiają się głosy, że pol-
ski system profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami
nie jest do końca efektywny, opie-
ra się na dużej liczbie nie zawsze
potrzebnych badań. W programie
MATRA pojawił się jakiś czas
temu pomysł, żeby zracjonalizo-
wać tę opiekę i wprowadzić sys-
tem dobrowolnych badań profi-
laktycznych. Ten pomysł nie zy-
skał jednak akceptacji.

Ewa Wągrowska-Koski: To prawda,
badania nadal pozostały obowiązko-
we dla wszystkich pracowników. Re-
zygnacja z obowiązkowych badań nie
udała się, między innymi ze względu
na opór związków zawodowych. Dy-
rektywa Ramowa UE mówi, że pra-
cownik ma prawo do opieki profilak-
tycznej, a nie jest to jego obowiązek.
Zgodnie z dyrektywą, jeśli zażyczy so-
bie tego pracownik, to pracodawca
musi zapewnić mu badania i inne
świadczenia związane z opieką profi-
laktyczną. Nie powinno się uzależniać
możliwości wykonywania pracy od
pozytywnej opinii lekarza, oczywiście
z wyjątkiem stanowisk pracy, gdzie zły
stan zdrowia pracownika może zagra-
żać bezpieczeństwu innych osób. Ge-
neralnie nasze działania powinny jed-
nak iść w tym kierunku, żeby dostoso-
wać pracę do pracownika, a nie pra-
cownika do pracy.
- Dlaczego związki nie chciały ta-

kich zmian?
Gdy realizowaliśmy ten program, sy-
tuacja na rynku pracy była bardzo trud-
na. Związki zawodowe obawiały się,
że przy wysokim bezrobociu zrezy-
gnowanie z obligatoryjnych badań pra-
cowników doprowadzi do faktycznej
likwidacji opieki profilaktycznej, bo
pracodawcy będą naciskać na pracow-
ników, żeby nie domagali się badań.
Obawialiśmy się też, że ludzie nie będą
chcieli się badać czy korzystać z kon-
sultacji lekarskich, jeśli będzie to do-
browolne - potraktują to jako zbędną
uciążliwość. Z tych względów zrezy-
gnowaliśmy z rewolucyjnych zmian
w opiece profilaktycznej.
- Pozostaliśmy więc przy modelu se-

lekcji zdrowotnej pracowników,
jeśli tak można to nazwać.

Selekcji niejednokrotnie zbyt ostrej, bo
z wieloma chorobami można w miarę
normalnie funkcjonować i pracować.
To jest nasz polski problem: negatyw-
ne podejście pracodawców do pracow-
ników obciążonych pewnymi choro-

bami. Przecież ludzi bez żadnych pro-
blemów zdrowotnych praktycznie nie
ma. (...)
- A inne zmiany, które zapropono-

wano w ramach programu MA-
TRA?

Wprowadzenie formularzy skierowań
na badania profilaktyczne i zmiana sys-
temu kierowania na te badania. Zapro-
ponowaliśmy, żeby skierowania były
wystawiane w dwóch egzemplarzach:
jeden zostawałby w aktach osobowych
pracownika, drugi trafiałby do lekarza
medycyny pracy. Egzemplarz w ak-
tach osobowych pozwoliłby inspekcji
sanitarnej i inspekcji pracy kontrolo-
wać, czy informacje o rodzaju nara-
żeń na danym stanowisku pracy były
prawdziwe i poprawnie sformułowa-
ne. Nadal często zdarza się, że skiero-
wania nie są pełne, a informacje o na-
rażeniu na czynniki szkodliwe są nie-
zgodne z rzeczywistymi warunkami
pracy.
- Właśnie, a lekarz i tak już mało

wie o zakładzie, bo go nie wizytu-
je, ogranicza się najczęściej do ba-
dań pracowników.

Wprowadziliśmy zapis, żeby wizyta-
cja stanowisk pracy była obowiązkiem
lekarzy medycyny pracy. Bez obejrze-
nia stanowiska pracy rzetelne przepro-
wadzenie badania profilaktycznego
jest praktycznie niemożliwe.
- Te wizytacje dla części lekarzy me-

dycyny pracy będą, choć nie po-
winny, pewnym novum. Czy służ-
ba medycyny pracy jest przygoto-
wana do powrotu do zakładów?

Ja myślę, że lekarze są do tego przy-
gotowani. W ramach prowadzonych
przez IMP i wojewódzkie ośrodki me-
dycyny pracy kursów i staży odbywa-
nych w trakcie specjalizacji z medy-
cyny pracy lekarze nabywają umiejęt-
ności teoretyczne i praktyczne w za-
kresie oceny i interpretacji różnych ro-
dzajów zagrożeń, występujących w za-
kładach pracy, oceny ryzyka zawodo-
wego. Poza tym, lekarz nie jest pozo-
stawiony sam sobie, we właściwej oce-
nie warunków środowiska pracy po-
winni pomagać mu specjalista ds. bhp
oraz kadra kierownicza.
- Czyli mamy powrót do sprawdzo-

nych rozwiązań?
Tak, te rozwiązania się sprawdziły. Po-
dobnie, jak prowadzone przez lekarzy
przemysłowych analizy absencji cho-
robowej pracowników. Jednak ze
względu na zmiany przepisów taka
analiza nie może być już dzisiaj pro-
wadzona, ponieważ lekarz medycyny
pracy nie dysponuje potrzebnymi in-
formacjami. A np. w Holandii analiza
absencji chorobowej jest jednym z
podstawowych zadań lekarza medy-
cyny pracy, oczywiście nie pod kątem
prawidłowości wystawiania czy czę-
stości zwolnień, ale w celu planowa-
nia działań profilaktycznych. Lekarz

może sprawdzić, czy najczęstsze pro-
blemy zdrowotne pracowników nie
wynikają np. z warunków pracy i za-
stanowić się, czy wspólnie z pracodaw-
cą nie podjąć działań, które przyczy-
nią się do poprawy zdrowia pracow-
ników.
- Czeka nas więc wielki powrót me-

dycyny pracy do zakładów.
Powinno tak być. Powinna też, w
związku z tym, zmienić się struktura
podstawowych jednostek medycyny
pracy. To powinny być jednostki wie-
lodyscyplinarne, gdyż współczesna
ochrona zdrowia pracujących to obszar
wymagający współpracy specjalistów
z wielu dyscyplin, takich jak: higiena i
bezpieczeństwo pracy, medycyna pra-
cy, ergonomia, psychologia pracy (co
jest szczególnie ważne, gdy z pracą
zawodową generalnie wiąże się coraz
większy stres), nowe technologie i
wiele innych w zależności od potrzeb
przedsiębiorstwa. Dla dużych zakła-
dów pracy mogą być organizowane

Lekarze do fabryk
przychodnie przyzakładowe, część
firm zresztą już tak robi. Natomiast ma-
łym zakładom usługi powinny ofero-
wać takie jednostki wielodyscyplinar-
ne, w których lekarz medycyny pracy
mógłby kierować pracowników, w za-
leżności od potrzeb, do specjalistów z
innych dziedzin i pełnić rolę doradcy
dla pracodawcy. Profilaktyczna opie-
ka zdrowotna nie powinna ograniczać
się tylko do tych badań profilaktycz-
nych, które robi się obecnie.
- Czy myśli pani, że w Polsce będą

powstawać, jak w niektórych in-
nych krajach unijnych, firmy ofe-
rujące kompleksową obsługę z za-
kresu rozszerzonej medycyny pra-
cy i bhp?

To jest dobry pomysł. Ja bym poszła
jeszcze dalej: takie firmy mogłyby
mieć też swoje laboratoria badań śro-
dowiska pracy. W Polsce występuje
dość duże rozproszenie kompetencji i
instytucji odpowiedzialnych za po-
szczególne elementy ochrony zdrowia,

Podnoszenie w taki sposób powo-
duje równomierne obciążenie kręgo-
słupa, przez co zmniejsza się ryzyko
wystąpienia dolegliwości.

Duże znaczenie dla stabilności pod-
czas podnoszenia ma pole postawy
układu człowiek - przedmiot. Pole to
powinno być jak największe, jednak
ze względu na obciążenie kończyn dol-
nych stopy powinny być rozstawione
na szerokość bioder lub nieco szerzej.

Podczas podnoszenia ładunków na-
leży:
- stosować sprzęt pomocniczy w celu

zmniejszenia obciążenia układu ru-
chu, a w szczególności - kręgosłu-
pa,

- unikać dużych skrętów i niepo-
trzebnego pochylania tułowia,

- dążyć do tego, aby pozycja ciała
była możliwie najbardziej zbliżo-
na do naturalnej,

- dbać, aby przenoszone przedmioty
miały uchwyty,

- pamiętać, że najkorzystniejszą wy-
sokością, z której podnoszone są
przedmioty jest wysokość blatu sto-
łu (bioder, pasa), która powinna być
dopasowana indywidualnie,

- zapewnić, aby pole postawy czło-
wiek - przedmiot było jak najwięk-
sze, aby nie zwiększało obciążenia
kończyn dolnych,

- stosować odpowiednie sposoby
podczas podnoszenia przedmiotów
nietypowych, np. o dużych rozmia-
rach czy dużej masie.             (HC)

Dźwigaj mądrze

- dbaj o plecy

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

co sprzyja utożsamianiu pojęcia ochro-
ny zdrowia z opieką zdrowotną spra-
wowaną przez pracowników medycz-
nych. Sytuacja ta różni się od rozwią-
zań w innych krajach UE. W unijnych
wytycznych dotyczących kompeten-
cji lekarzy sprawujących opiekę zdro-
wotną nad pracującymi podkreśla się
rolę lekarza jako: doradcy, aktywnego
uczestnika zmian w zakładzie pracy,
osoby odpowiedzialnej za gromadze-
nie i rozpowszechnianie informacji
związanych ze zdrowiem i bezpieczeń-
stwem w pracy.
- Jak często lekarz medycyny pra-

cy powinien wizytować zakład?
Projekt ustawy tego nie narzuca, to po-
winien ustalić lekarz, w zależności od
profilu produkcji w zakładzie, specy-
fiki zagrożeń, liczby wypadków przy
pracy czy chorób zawodowych. Wi-
zyty powinny być oczywiście również
uzależnione od zmian technologii czy
warunków pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
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Dowcip - retro
By³o to w latach osiemdziesi¹tych ubie-
g³ego wieku. Grupa pasa¿erów zabija³a
czas "opowiadaniem dowcipów". Jeden
z pasa¿erów mówi - Opowiem panu
dowcip o milicjantach. Na to odzywa siê
drugi pasa¿er:
- Uprzedzam was, ¿e jestem milicjantem.
- Nic nie szkodzi - odpowiada ten pierw-
szy - powtórzê dwa razy.

Przed wyborami
Czyszcz¹ ju¿ sprzêt swój "spadochronia-
rze",
Czy coœ wskóraj¹? - Czas to poka¿e.
Coœ obiecaj¹ och³ap podrzuc¹,
- No i do Sejmu chyba (?) powróc¹.

Autentyczne
- Karlik, s³ysza³eœ? Francik wyzdrowia³!
- To jest piykno nowina! A co siê sta³o, ¿e
tak to roz wyzdrowio³?
- Jak to co "dochtory strajkowali". PK

Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

Po godzinach


