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Z okazji
Dnia

Ratownictwa Medycznego
sk³adam

serdeczne podziêkowania
wszystkim

ratownikom medycznym
i pracownikom

pogotowia ratunkowego
za ich nieoceniony trud

 w ratowaniu ¿ycia
i zdrowia ludzkiego.

Z ogromnym szacunkiem
pochylam siê nad Wasz¹
odpowiedzialn¹ profesj¹

i ¿yczê godnych,
zas³u¿onych warunków

pracy i p³acy
oraz powodzenia
w ¿yciu osobistym.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy

Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

„Takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie ich m³odzie¿y chowanie”

Jan Zamoyski

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

pragnê przekazaæ
nauczycielom i pedagogom

wyrazy szacunku
oraz podziêkowania za troskê

o wychowanie i edukacjê
 najm³odszych pokoleñ.

Wierzê, ¿e Wasza praca,
trud i poœwiêcenie

zaowocuj¹ sukcesami
Waszych podopiecznych.

¯yczê wytrwa³oœci
w pracy zawodowej,
a w ¿yciu prywatnym
samych pogodnych dni.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy

Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje o udzia³ w uroczystoœciach

upamiêtniaj¹cych 23. rocznicê mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego

Popie³uszki. - Nasz¹ obecnoœci¹ uczcijmy pamiêæ i wdziêcznoœæ wobec

kap³ana - mêczennika za wiarê i prawdê, która uratowa³a nam drogê

do wolnej Polski. To od niego pragniemy uczyæ siê odpowiedzialnoœci

za Polskê i za ca³e dziedzictwo chrzeœcijañskie, które zosta³o nam

przekazane w ci¹gu stuleci - czytamy w apelu Komisji Krajowej.
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Krótko

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Cytat tygodniaLiczba tygodnia...

Napisano

BT Gliwice
Pracownicy Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej w Gliwicach czekaj¹ na
podwy¿ki wynagrodzeñ. Zgodê na
nie musi wyraziæ prezydent miasta.

- Posiadamy pisemne potwierdze-
nie, ¿e podwy¿ka bêdzie, jednak
wci¹¿ nie znamy jej wysokoœci -
mówi El¿bieta £uków, przewodni-
cz¹ca Miêdzyzak³adowej Organiza-
cji Zwi¹zkowej przy Oœrodku Pomo-
cy Spo³ecznej w Gliwicach. W sk³ad
KZ wchodzi równie¿ Ko³o znajdu-
j¹ce siê przy Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej w Pyskowicach.

Przewodnicz¹ca podkreœla, ¿e w
Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej i Do-
mach Pomocy Spo³ecznej funkcjo-
nuj¹ dwa rozporz¹dzenia p³acowe.
Jedno dotyczy pracowników samo-
rz¹dowych, a drugie jednostek samo-
rz¹dowych.

- My jesteœmy w tej drugiej gru-
pie. Miasto albo ma pieni¹dze na
podwy¿ki dla nas, albo nie - dodaje
przewodnicz¹ca.

Zwi¹zkowcy pisemnie zwrócili siê
do w³adz miasta o zabezpieczenie
œrodków na wzrost wynagrodzeñ na
rok 2008, o co najmniej 9, 3 proc.
Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e pensje
pracowników oœrodka w ogóle nie
wzrosn¹ w przysz³ym roku. Dyrek-
cja placówki poinformowa³a bo-
wiem zwi¹zkowców o wytycznych,
które otrzyma³a. Wynika z nich, ¿e
nie powinna planowaæ ¿adnych œrod-
ków na podwy¿ki w 2008 r.

Zdaniem przewodnicz¹cej, sytu-
acja pracowników oœrodka nie po-
prawi siê dopóki rozporz¹dzenia nie
zostan¹ zmienione. - Walka o zmia-
nê tych dokumentów trwa ju¿ drug¹
kadencjê - podkreœla Ewa £uków,
która zasiada równie¿ w Prezydium
Sekcji Regionalnej i Sekcji Krajo-
wej Pracowników Pomocy Spo³ecz-
nej.

BT Pszczyna
Uniwersytet Wroc³awski, Ostrów

Tumski, katedra i rynek - to najpiêk-
niejsze zak¹tki Wroc³awia, które w
ostatni weekend wrzeœnia wraz z ro-
dzinami zwiedzali cz³onkowie "So-
lidarnoœci" z Walcowni "Dziedzice".
G³ównym celem by³a oczywiœcie
Panorama Rac³awicka. W drodze
powrotnej z Wroc³awia turyœci za-
trzymali siê w gospodarstwie agro-
turystycznym, gdzie do póŸnych
godzin wieczornych bawili siê na im-
prezie integracyjnej.

Po przyjemnoœciach nasta³ czas
wytê¿onej pracy. W Walcowni
"Dziedzice" trwaj¹ negocjacje p³a-
cowe. Zarz¹d nie zrealizowa³ pod-
wy¿ek p³ac zapisanych w bud¿ecie
na 2007 r. Z inicjatyw¹ negocjacji
wyst¹pi³y wszystkie zwi¹zki zawo-
dowe funkcjonuj¹ce w firmie. Pierw-
sze spotkanie odby³o siê 4 paŸdzier-
nika. "Solidarnoœæ" wspiera³ ekono-
mista ZR Tadeusz Skowroñski.

Kolejne rozmowy zaplanowane zo-
sta³y na 17 paŸdziernika.

BT Sosnowiec
W Szpitalu Specjalistycznym w

D¹browie Górniczej odby³o siê szko-
lenie poœwiêcone mobbingowi i dys-
kryminacji przygotowane przez Biu-
ro ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zko-
wych oraz Wspó³pracy Zagranicznej
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".
Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie "S"
reprezentuj¹cy wszystkie grupy za-
wodowe funkcjonuj¹ce w placówce.

- Na podstawie informacji przeka-
zanych podczas szkolenia, kilka osób
zasygnalizowa³o, ¿e mog¹ byæ pod-
dawane mobbingowi lub dyskrymi-
nacji - opowiada przewodnicz¹ca
"S" w Szpitalu Specjalistycznym w
D¹browie Górniczej, El¿bieta
¯uchowicz. - Z pracownikami tymi
przeprowadzone zosta³y ju¿ rozmo-
wy. Nastêpnym krokiem bêdzie kon-
takt z prawnikiem i ustalenie dal-
szych dzia³añ.

BT Zawiercie
Na kolejny miesi¹c przed³u¿ono

obowi¹zywanie porozumienia, któ-
re  pod koniec maja przynios³o za-
wieszenie sporu zbiorowego w Przê-
dzalni Zawiercie. Oznacza to, ¿e na-
dal wyp³acane bêd¹ premie w wy-
sokoœci zaproponowanej przez stro-
nê zwi¹zkow¹, czyli od 30 do 45
proc. wynagrodzenia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkiem funkcyjnym lub
brygadzistowskim), natomiast na-
groda jubileuszowa pozostanie w
wysokoœci okreœlonej dotychczaso-
wym regulaminem wynagradzania.
Strona spo³eczna chcia³a, aby pod-
stawa "jubileuszy" wzros³a do 150
proc. minimalnego wynagrodzenia,
czyli 1.404 z³.

- Ustaliliœmy wstêpnie, ¿e porozu-
mienie bêdzie przed³u¿ane do czasu
decyzji s¹du w sprawie trybu wpro-
wadzenia nowego regulaminu pra-
cy - mówi Andrzej Baj przewodni-
cz¹cy "Solidarnoœci" Przêdzalni Za-
wiercie.

Regulamin zacz¹³ bowiem obo-
wi¹zywaæ mimo negatywnej opinii
(a nawet sprzeciwu) wszystkich re-
prezentatywnych zwi¹zków zawo-
dowych.

- To dobra decyzja, która uspokoi
sytuacjê w zak³adzie i pozwoli skon-
centrowaæ siê nad rozwi¹zywaniem
problemów, a nie ich wywo³ywa-
niem  - dodaje Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" w Zawierciu.

Wprowadzona na pocz¹tku roku
drastyczna obni¿ka premii oraz
³amanie zapisów uk³adu zbiorowe-
go doprowadzi³y w Przêdzalni Za-
wiercie do masowych protestów za-
³ogi, m.in. pikietowano biurowiec
spó³ki.

(zaw)

2 paŸdziernika (Warszawa). NSZZ
"Solidarnoœæ" wynegocjowa³a z rz¹-
dem nowelizacjê Karty Nauczycie-
la wprowadzaj¹c¹ oddzieln¹ kwotê
bazow¹ dla nauczycieli. Zgodnie z
ni¹ œrednie wynagrodzenie nauczy-
ciela sta¿ysty bêdzie wynosiæ co naj-
mniej 82 proc. kwoty bazowej okre-
œlanej corocznie odrêbnie dla na-
uczycieli w ustawie bud¿etowej.
Obecnie jest ono powi¹zane z kwot¹
bazow¹ dla pracowników pañstwo-
wej sfery bud¿etowej. - Noweliza-
cja zagwarantuje, ¿e ponad 10-proc.
wzrost nak³adów na oœwiatê w 2008
roku prze³o¿y siê bezpoœrednio na
wzrost wynagrodzeñ nauczycieli,
daj¹c podstawê prawn¹ do ustale-
nia oddzielnej, wy¿szej kwoty ba-
zowej dla nauczycieli - mówi Ste-

fan Kubowicz, przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Oœwiata i Wycho-
wanie NSZZ "S". Sekcja oczekuje
od przysz³ego rz¹du RP pe³nej re-
alizacji zapisów porozumienia mie-
dzy rzadem a "S" dotycz¹cego wzro-
stu p³ac w pañstwowej sferze bud¿e-
towej w 2008 r. i podtrzymania de-
cyzji o nowelizacji Karty Nauczy-
ciela gwarantuj¹cej, co najmniej
ustalony z NSZZ "S" wzrost p³ac na-
uczycieli w 2008 r. - W przeciwnym
razie wezwiemy œrodowisko oœwia-
towe do zdecydowanego protestu -
podkreœla Stefan Kubowicz.

***
3 paŸdziernika (P³ock). Po d³ugiej
i ciê¿kiej chorobie zmar³ Ryszard

Karaszewski - przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Przemys³u Nafto-
wego oraz d³ugoletni dzia³acz Miê-
dzyzak³adowej Organizacji Zwi¹z-
kowej w PKN ORLEN SA.

***
4 paŸdziernika (Wa³brzych). Kil-
kuset zwi¹zkowców z regionów
NSZZ "Solidarnoœæ" Dolny Œl¹sk,
Jelenia Góra i Wielkopolska prote-
stowa³o pod zak³adem Faurecia
przeciwko wyrzuceniu z pracy w
lipcu piêciu za³o¿ycieli "Solidarno-
œci'. Wczeœniej podobne trudnoœci z
za³o¿eniem zwi¹zku by³y w innych
oddzia³ach tej firmy w Polsce. Mimo
wezwania przedstawicieli zarz¹du
do spotkania pod bram¹ nikt nie zde-
cydowa³ siê wyjœæ do cz³onków "So-
lidarnoœci". - Bêdziemy tu i do in-
nych zak³adów, gdzie ³amane jest
prawo przychodziæ, a¿ do skutku -
zapowiedzia³ Kazimierz Kimso z
dolnoœl¹skiej "Solidarnoœci".

5 paŸdziernika (Katowice). - Naj-
wiêkszy polski producent stali, do-
tychczas znany jako Mittal Steel
Poland, zmieni³ nazwê. Po ubieg³o-
rocznej fuzji dwóch gigantów hut-
niczego rynku - hindusko-brytyj-
skiego Mittal Steel i europejskiego
Arcelora - koncern nosi nazwê Ar-
celorMittal Poland. Swoje nazwy
zmieniaj¹ te¿ odpowiednio oddzia-
³y produkcyjne firmy - dawne huty:
Katowice, im. Sendzimira, Florian i
Cedler.

***
9 paŸdziernika (Katowice). 17 ksiê-
¿y z obecnej archidiecezji katowic-
kiej zosta³o zarejestrowanych przez
s³u¿by bezpieczeñstwa PRL jako
tajni wspó³pracownicy. O takich
ustaleniach poinformowali przedsta-
wiciele archidiecezjalnej komisji hi-
storycznej, która zakoñczy³a trwa-
j¹ce od stycznia tego roku prace. O
wynikach poinformowano metropo-
litê katowickiego arcybiskupa Da-

miana Zimonia, który zdecyduje,
co dalej z ksiê¿mi zarejestrowany-
mi jako TW.

Zbigniew Rudnik w kilka tygo-
dni znalaz³ 300 pracowników fa-
bryce pod Wroc³awiem. Postawi³
warunek - zgodê na dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ zatrudnionych.

- Wymyœli³em, zaplanowa³em,
zrobi³em - tak 45-letni Rudnik
mówi o akcji, dziêki której chiñski
koncern Hi-P Poland w miesi¹c
mia³ 300 pracowników, a on sam,
zatrudniony przy unijnym projek-
cie spo³ecznym dzia³acz "Solidar-
noœci", zainstalowa³ tam zwi¹zki
zawodowe.

Ludzi dla producenta elementów
do sprzêtu AGD œci¹gn¹³ z Biela-
wy, Dzier¿oniowa i Pi³awy, miej-
scowoœci odleg³ych o 50 - 60 km
od fabryki. Pierwsz¹ trzydziestkê
wyprowadzi³ z Bielbawu. Znajomi
poprosili go o mediacjê w sprawie
p³ac. - Zamiast rozmów nast¹pi³
exodus - œmieje siê Rudnik. - Za-
rabiali tam 600z³ na rêkê, ja wy-
stara³em siê im o pracê za dwukrot-
nie wiêksze pieni¹dze. Pozosta³e
270 osób znalaz³ przez probosz-
czów, poœredniaki, rozpuszczanie
wieœci przez znajomych, rozkleja-
nie plakatów w okolicy. - Zatrud-
nienie ludzi od pana Rudnika po-
zwoli³o na przyspieszenie rozpo-
czêcia produkcji - mówi Kamila
Ludwikowska z Hi-P Poland. Fir-
ma rekrutuje równie¿ pracowni-
ków przez agencje doradztwa per-
sonalnego. - Ale w pewnym mo-
mencie ich mo¿liwoœci siê wyczer-
pa³y - twierdzi Ludwikowska. Sku-
tecznoœæ Rudnika jest imponuj¹ca.
W sierpniu do Biura Poœrednictwa
Pracy w dolnoœl¹skiej "S" zg³osi³o
siê ok. 300 osób. Mniej wiêcej tyle,
ilu pracê niemal od rêki za³atwi³
Rudnik. Zatrudnienie znalaz³a jed-

nak zaledwie co czwarta osoba. -
U nas pracy poszukuj¹ nie tylko ro-
botnicy - mówi Maria Jaworska,
pracownica biura. - Najwiêkszy by³
k³opot ze znalezieniem posad dla
pracowników umys³owych, któ-
rym oferuje siê 900 - 1200 z³ na
rêkê. Za podobne pieni¹dze ma³o
kto z Wroc³awia i okolic chce pra-
cowaæ w produkcji. Dlatego kon-
cerny miesi¹cami kompletuj¹ za-
³ogi, szukaj¹c ludzi w ca³ym wo-
jewództwie. Tymczasem Hi-P Po-
land, który nie p³aci wiêcej ni¿ inni,
da³ po miesi¹cu Rudnikowej rekru-
tacji sygna³: na razie wystarczy,
mamy ju¿ ca³¹ za³ogê.

A on rozmawia o pracy dla ko-
lejnej setki i stawia firmom jeden
warunek. - Tam musi byæ "Solidar-
noœæ". Wtedy ludzie bêd¹ pod moj¹
ochron¹. Mo¿liwoœci Rudnika
znaj¹ pracownicy Jedynki Wro-
c³awskiej, firmy budowlanej. Trzy
lata temu, jako szef "S" sprawdzi³
siê w boju o 176 osób, które wyl¹-
dowa³y na bruku z dyscyplinarka-
mi za nielegalny zdaniem dyrekcji
strajk. Po pó³toramiesiêcznym pro-
teœcie - zwi¹zkowcy pikietowali
zim¹ biuro firmy dzieñ i noc - Rud-
nik najpierw wygra³ strajk, a po-
tem 176 procesów w s¹dzie pracy.
I doprowadzi³ do skazania dyrek-
tora za ³amanie praw pracowni-
czych. - Ludzie oprócz zarobków
ceni¹ cywilizowane warunki pra-
cy - tak Rudnik t³umaczy powodze-
nie swej akcji.

Dwa lata temu startowa³ w wy-
borach na szefa dolnoœl¹skiej "S".
Przegra³ i na razie nie myœli o funk-
cjach zwi¹zkowych. - Udowodni-
³em, ¿e nie muszê byæ kimœ wa¿-
nym, ¿eby byæ skutecznym - mówi.

90 mln z³...
... bêdzie kosztowaæ dokoñczenie rekultywacji terenów po tarnogór-

skich Zak³adach Chemicznych. To du¿a kwota, ale s¹ realne szanse na
rozwi¹zanie tego najwiêkszego w regionie problemu ekologicznego.

Do koñca paŸdziernika ma siê zakoñczyæ trwaj¹ca od kilkunastu lat
likwidacja przedsiêbiorstwa. Potem zadanie rekultywacji niebezpiecz-
nego sk³adowiska przejmie powiat tarnogórski. Starosta powiatu, po-
wo³uj¹c podmiot zarz¹dzaj¹cy projektem w swoim imieniu lub wy³a-
niaj¹c inwestora zastêpczego, bêdzie móg³ dokoñczyæ prace rekultywa-
cyjne. Na to potrzeba oko³o 90 mln z³. 22 mln z³ maj¹ pochodziæ z fun-
duszy unijnych. Œrodki na wk³ad w³asny starosty przy ubieganiu siê o
dofinansowanie unijne ma zapewniæ bud¿et pañstwa. Reszta pieniêdzy
ma pochodziæ m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. Prace przy likwidacji sk³adowiska mog¹ faktycz-
nie ruszyæ w po³owie 2008 r. i potrwaæ do 2010 lub 2011 r.

Tarnogórska "ekologiczna bomba" szkodzi œrodowisku, przede wszyst-
kim wodom podziemnym. Podczas 70 lat dzia³alnoœci Zak³adów bezpo-
œrednio na nieuszczelnionym pod³o¿u zgromadzono odpady zawieraj¹-
ce m.in. zwi¹zki baru, boru, cynku, miedzi, strontu, kadmu, o³owiu i
arsenu. Toksyczne zwi¹zki przez lata swobodnie przenika³y do zbiorni-
ków wód podziemnych w rejonie gliwickim i lubliniecko-myszkow-
skim. Jak zbadano, pocz¹tkowo przenika³o do nich rocznie oko³o 400
ton toksyn, w ostatnim czasie ok. 140 ton. Wszystkie studnie g³êbinowe
w pobli¿u by³ych Zak³adów zamkn¹³ Sanepid.

Jestem zdeterminowana, bo mam s³aboœæ do ¿o³nierzy i

misjonarzy.

Doda o swoim koncercie dla polskich ¿o³nierzy w Afganistanie

Zwi¹zkowiec ³owc¹ g³ów
(Rzeczpospolita, Jaros³aw Ka³ucki, 2 paŸdziernika 2007 r.)
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W dniu 19 paŸdziernika br. mija
kolejna 23 rocznica mêczeñskiej
œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Je-
rzego Popie³uszko.

Zwracamy siê do wszystkich
cz³onków i struktur naszego
Zwi¹zku, abyœmy uczestniczyli w
tym dniu w Koœciele pw. œw. Sta-
nis³awa Kostki na ¯oliborzu w
uroczystoœciach upamiêtniaj¹-
cych kolejn¹ rocznicê mêczeñ-
skiej œmierci Ksiêdza Jerzego.

Nasz¹ obecnoœci¹ uczcijmy pa-
miêæ i wdziêcznoœæ wobec kap³a-
na-mêczennika za wiarê i praw-

dê, która utorowa³a nam drogê do
wolnej Polski. To od Niego pra-
gniemy uczyæ siê odpowiedzial-
noœci za Polskê i za ca³e dziedzic-
two chrzeœcijañskie, które zosta-
³o nam przekazane w ci¹gu stule-
ci.

W Roku Pamiêci Ofiar Stanu
Wojennego, Komisja Krajowa
postanawia, i¿ nasze modlitewne
spotkanie bêdzie równie¿ wyra-
zem ho³du wszystkim przeœlado-
wanym w okresie stanu wojenne-
go za wiarê, wolnoœæ i solidar-
noœæ.

Apel Komisji Krajowej
ws. udzia³u cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" w uroczystoœciach upa-
miêtniaj¹cych 23 rocznicê mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszko

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

¯onie oraz Dzieciom
z powodu œmierci mê¿a i ojca

ZYGMUNTA PUCHA£Y

sk³adaj¹ cz³onkowie POZ NSZZ „Solidarnoœæ”
NITROERG S.A. Krupski M³yn

Wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY

Kol. Grzegorzowi Ma³ysce
Przewodnicz¹cemu MOZ NSZZ „Solidarnoœæ” Huty Batory

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy z Komisji Miêdzyzak³adowej
oraz Przewodnicz¹cy RSPM i RSH

- Niezawarcie paktu spo³ecz-
nego ze zwi¹zkami zawodo-
wymi uniemo¿liwi wniesienie
kopalni „Boles³aw Œmia³y” do
struktur Po³udniowego Kon-
cernu Wêglowego - podkre-
œlaj¹ dzia³acze „Solidarnoœci”
z PKW.

Zgodnie z zawartym 2 paŸdzier-
nika w Warszawie porozumieniem
maj¹tek kopalni "Boles³aw Œmia³y"
bêdzie wniesiony do PKW. Tym-
czasem zwi¹zkowcy przypominaj¹,
¿e w³¹czenie kopalni do struktur
koncernu wymaga wczeœniej zawar-
cia umowy spo³ecznej z tamtejszy-
mi zwi¹zkami zawodowymi. Jak
mówi Waldemar Sopata, szef "S"
w PKW, ta umowa powinna poprze-
dzaæ zawarte wczoraj porozumie-
nie. - Niekonsultowanie ze zwi¹z-
kami takiej decyzji, odbieramy jako
postawienie nas pod œcian¹ - oce-
nia przewodnicz¹cy.

Jak mówi Sopata, ze strony rz¹-
du i pracodawców zabrak³o rzetel-
nej informacji dla za³ogi. Powsta-
³o zamieszanie, które z trudem uda-
³o siê uspokoiæ. Niektóre medial-
ne doniesienia mówi³y wrêcz o za-
koñczeniu procesu w³¹czania ko-
palni do PKW. - Za³oga jest obu-
rzona. Na masówkach musieliœmy

wyjaœniaæ sytuacjê i próbowaæ
uspokoiæ nastroje górników - in-
formuje przewodnicz¹cy "S".

Umowa spo³eczna dotycz¹ca
w³¹czenia Boles³awa Œmia³ego do
struktur PKW powinna zostaæ za-
warta do koñca roku. Koniecznoœæ

pilnego rozpoczêcia negocjacji na
ten temat podkreœla przewodnicz¹-
cy górniczej "Solidarnoœci" Domi-
nik Kolorz. - Zapis o rozmowach
ze stron¹ spo³eczn¹ znalaz³ siê w
porozumieniu tylko dziêki naszej
interwencji. One powinny rozpo-
cz¹æ siê natychmiast. Nie mamy

Fiaskiem zakoñczy³y siê ne-
gocjacje w gliwickim Oplu. W
fabryce rozpocz¹³ siê spór
zbiorowy.

Jak poinformowa³ nas szef zak³a-
dowej "Solidarnoœci" S³awomir
Ciebiera, zwi¹zki oczekiwa³y pod-
wy¿ki w wys. 1 tys. z³ miesiêcz-
nie. - Dyrekcja zaproponowa³a je-
dynie 478 z³, czyli prawie tyle
samo co podczas rozmów wrze-
œniowych (400 z³). Co wiêcej owe
dodatkowe 78 z³ mia³o zostaæ "za-
oszczêdzone" m.in. na pracowni-
kach przechodz¹cych z Adecco do
GM MP! Na tego typu praktyki i
dzielenie za³ogi w ¿adnym wypad-
ku nie mog³o byæ zwi¹zkowej zgo-
dy - mówi Ciebiera.

Impas w rozmowach zmusi³ stro-
nê zwi¹zkow¹ do podjêcia stanow-
czych dzia³añ. Wszystkie dzia³aj¹-
ce w fabryce zwi¹zki zawodowe
powo³a³y wspóln¹ reprezentacjê
pracowników i rozpoczê³y proce-
durê sporu zbiorowego. - Naszym
celem jest uzyskanie konkretnej,
znacz¹cej podwy¿ki p³ac dla ca³ej

za³ogi, a nie dekorowanie zak³adu
zwi¹zkowymi flagami, czy te¿ dep-
tanie trawników podczas strajku.
Domagamy siê jednak konstruk-
tywnego dialogu prowadz¹cego do
rozwi¹zania problemu, a nie jedy-
nie ustalania terminów kolejnych
spotkañ. Przecie¿ 478 z³ miesiêcz-
nie to nie jest znacz¹ca kwota -
uwa¿a szef zak³adowej "S".

Ustawowe wymogi procedury
sporu zbiorowego sprawi³y, ¿e
wszystkie organizacje zwi¹zkowe
wypowiedzia³y ju¿ ubieg³oroczne
porozumienie p³acowe, bêd¹ce
aneksem do umowy p³acowej, czy-
li drugiej czêœci zak³adowego uk³a-
du zbiorowego pracy (ZUZP), któ-
rej treœæ jest zgodna z umow¹ p³a-
cow¹ z listopada 2000 roku. O
wypowiedzeniu poinformowana
zosta³a Europejska Rada Zak³ado-
wa GME. W fabryce organizowa-
ne s¹ masówki, na których za³oga
jest informowana o przebiegu ne-
gocjacji i planowanych formach
protestu.

Wojciech Gumu³ka

Wszyscy pracownicy Szpita-
la Specjalistycznego w D¹-
browie Górniczej - a nie tylko
lekarze i pielêgniarki - otrzy-
maj¹ podwy¿ki wynagrodzeñ.

Porozumienie korzystne dla po-
zosta³ych grup zawodowych podpi-
sane zosta³o z "Solidarnoœci¹". Pen-
sje pracowników medycznych
wzrosn¹ o 10 proc., a pozosta³ych
o 6 proc.

O rozpoczêcie negocjacji p³aco-
wych uwzglêdniaj¹cych wszystkich

zatrudnionych wyst¹pili zwi¹zkow-
cy. - W lipcu dyrektor szpitala pod-
pisa³ porozumienie, na bazie które-
go za³atwiony zosta³ interes dwóch
grup zawodowych. Lekarze i pielê-
gniarki otrzymali 10-procentowe
podwy¿ki - opowiada przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœæ" w szpitalu El¿-
bieta ̄ uchowicz i podkreœla, ¿e ne-
gocjacje by³y bardzo trudne.

Dyrekcja sugerowa³a, ¿e strajk le-
karzy i pielêgniarek przyniós³ po-
wa¿ne straty i kolejne podwy¿ki nie
s¹ ju¿ mo¿liwe. Zwi¹zkowcy przy-

Ponad czterdziestu zwi¹zkow-
ców „Solidarnoœci” by³o wœród
pracowników FUM Porêba, któ-
rzy w miniony pi¹tek œwiêtowali
"okr¹g³e" jubileusze pracy - od
25 do 40 lat.

Stabilna za³oga jest od lat wizy-
tówk¹ maj¹cej ponad dwuwiekow¹
historiê fabryki obrabiarek w Po-
rêbie. To w du¿ej mierze dziêki jej
determinacji i zaanga¿owaniu Mi-
ros³awy Juñczyk, przewodnicz¹-
cej "S" FUM Porêba uda³o siê ura-
towaæ zak³ad, który w ostatnich la-

Spór p³acowy

w Oplu

Umowa ze zwi¹zkami

w PKW niezbêdna
du¿o czasu, a wiem, ¿e negocjacje
bêd¹ trudne - uwa¿a Kolorz.

Prace nad w³¹czeniem Boles³awa
Œmia³ego do PKW trwaj¹ od blisko
roku. Waldemar Sopata ocenia je
krytycznie. - Wyznacza siê krótki
trzymiesiêczny czas na zakoñczenie

tego procesu, a równoczeœnie nie
rozpoczê³y siê jeszcze negocjacje z
za³og¹, a to jeden z najwa¿niejszych
warunków udanego po³¹czenia. To
niestety sta³y styl dzia³alnoœci ludzi
odpowiedzialnych za bran¿ê gór-
nicz¹ - ocenia Sopata.

Wojciech Gumu³ka

tach kilka razy stawa³ przed wid-
mem bankructwa.

- Dziêkujê wam za  walkê o god-
ne warunki pracy i sprawiedliwe
wynagrodzenie za ni¹, dziêkujê za
to ¿e nigdy nie tracicie ducha i wal-
czycie nawet wówczas, gdy inni
ju¿ zw¹tpili w zwyciêstwo - mó-
wi³a do jubilatów Ma³gorzata
Benc, szefowa zawierciañskiego
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S". - To wy uratowali-
œcie swój zak³ad przed upadkiem,
a miasto przed widmem ogromne-
go bezrobocia.

Ma³gorzata Benc razem z
Krzysztofem Piêtakiem, prze-
wodnicz¹cym Regionalnego Se-
kretariatu Przemys³u Metalowego
w imieniu Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
z³o¿yli jubilatom ¿yczenia, gratu-
lacje oraz przekazali potê¿ny bu-
kiet kwiatów.

Kolejne kilka godzin jubilaci
spêdzili na wspólnej biesiadzie i
wspomnieniach. A po trzech czy
czterech dekadach pracy w jednym
zak³adzie tematów oczywiœcie nie
brakowa³o.                             (zaw)

Zdj. teberia.pl

Prace nad w³¹czeniem „Boles³awa Œmia³ego” do PKW
trwaj¹ od blisko roku

pominali natomiast, ¿e przed przy-
st¹pieniem tych grup zawodowych
do strajku podpisane zosta³o pierw-
sze porozumienie p³acowe, dziêki
któremu wynagrodzenia wszystkich
zatrudnionych wzros³y o 10 proc.

- Dyrekcja zapowiedzia³a wów-
czas, ¿e nie bêdzie ju¿ œrodków na
¿adne podwy¿ki. W lipcu okaza³o
siê, ¿e znalaz³y siê pieni¹dze dla le-
karzy i pielêgniarek. Dlatego upo-
mnieliœmy siê o pozosta³ych pra-
cowników - dodaje ¯uchowicz.

Agnieszka Konieczny

Weterani pracy z Porêby

Podwy¿ki dla wszystkich
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- Jak panowie postrzegaj¹ dzi-
siejsz¹ rolê "Solidarnoœci" w
¿yciu spo³ecznym i politycz-
nym?

Jacek Koœcielniak -  To przede
wszystkim partner spo³eczny dla
rz¹du. Dziêki naszej wspó³pracy
uda³o siê wynegocjowaæ porozu-
mienie zak³adaj¹ce wzrost p³acy
minimalnej do 1126 z³. Na kolejny
rok zosta³y przed³u¿one emerytu-
ry pomostowe. "S" to dla rz¹du
wa¿ny partner. Podczas mojej pra-
cy w parlamencie i rz¹dzie czêsto
rozmawia³em ze œrodowiskami
pracowniczymi. Znam bol¹czki i
problemy tych ludzi. Dziêki pro-
pozycjom S" zmian w prawie pra-
cy jesteœmy w stanie przygotowaæ
bardzo dobre akty prawne, zabez-
pieczaj¹ce interesy pracownicze.
Te rozmowy s¹ czêsto bardzo trud-
ne, ale to dlatego, ¿e zwi¹zkowcy
siadaj¹c do sto³u doskonale wiedz¹
czego chc¹ i s¹ do tych negocjacji
œwietnie przygotowani.
Micha³ Wójcik - Pamiêtam jak kil-
ka lat temu zwi¹zkowcy z "S" "od-
wiedzili" Izbê Rzemieœlnicz¹ przy
okazji jakiegoœ protestu. To by³o
trudne spotkanie. Ale jego efektem
by³ pomys³ na wspó³pracê. Wtedy
zaczê³a siê wielka przygoda z "So-
lidarnoœci¹". Pojawi³y siê œrodki
unijne. Dziêki otwartoœci Piotra
Dudy wspólnie zaczêliœmy realizo-
waæ program "Pierwsza Szychta".
Potem, kiedy by³em radnym Sejmi-
ku, by³a wspólna pomoc dla Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie. Zawsze na
sygna³y ze strony "Solidarnoœci"
staram siê reagowaæ. •le, jeœli rze-
mieœlnicy i zwi¹zkowcy stoj¹ po
ró¿nych stronach. Pamiêtam jak
pomaga³em zwi¹zkowcom z Huty
"Jednoœæ". Wioz³em im ¿ywnoœæ i
wtedy niektórzy z mojej organiza-
cji siê pytali, czy siê nie bojê tam
jechaæ. Takie by³o postrzeganie
zwi¹zków jeszcze kilka lat temu.
Ale to siê zmienia, na szczêœcie.
Wci¹¿ jeszcze jednak daleko do
standardów innych krajów, do spi-
sania wielkiej umowy spo³ecznej.
Jacek Koœcielniak - Chcemy za-
warcia wielkiej du¿ej umowy spo-

³ecznej w³aœnie z "Solidarnoœci¹".
Prezydent, premier, wielu cz³on-

ków rz¹du z tego œrodowiska siê
wywodzi. My wiemy, jakimi pro-
blemami zwi¹zek ¿yje. Jestem
przekonany, ¿e tak¹ umowê za-
wrzemy.
Ryszard Lach - Moje widzenie
"Solidarnoœci" jest doœæ szczegól-
ne. Pamiêtam, jak w 1989 roku re-
aktywowa³em "Solidarnoœæ" na
wêŸle PKP Tarnowskie Góry. To
by³ 23 wrzeœnia - moje 33 urodzi-
ny, dosta³em 33 g³osy. Od tego cza-
su nieprzerwanie pe³niê funkcjê
przewodnicz¹cego. Organizowali-
œmy wa¿ne strajki nie tylko dla ko-
lei, ale i dla innych bran¿, np. gór-
nictwa czy nauczycieli. Tak by³o
np. w 1990 i 1992 r. Zawsze prawa
pracownicze i sprawy zwi¹zku
by³y dla mnie najwa¿niejsze. Tak
te¿ bêdzie, jeœli zostanê wybrany.
- Jakie zmiany w Kodeksie pra-

cy i ustawie o zwi¹zkach zawo-
dowych powinny zostaæ wpro-
wadzone? O ile w ogóle s¹ po-
trzebne?

Jacek Koœcielniak -  Zwi¹zki trze-
ba wzmocniæ, zw³aszcza w firmach
prywatnych. Musz¹ obowi¹zywaæ
twarde podstawy prawne, ¿eby
zwi¹zkowcy byli prawdziwymi part-
nerami dla pracodawców. W Kodek-
sie pracy powinny znaleŸæ siê te¿

wiêksze gwarancje na korzystanie
przez za³ogê z przywilejów socjal-

nych, np. funduszu socjalnego. Ty-
czy to zw³aszcza mniejszych firm.
Kodeks wymaga te¿
dopracowania w czê-
œci dotycz¹cej bez-
pieczeñstwa pracy.
Potrzebne s¹ takie
rozwi¹zania, które
spowoduj¹, ¿e pra-
cownik bêdzie siê
identyfikowa³ z
firm¹, a ta bêdzie
mia³a z niego po¿y-
tek. Tak jest np. w
Koksowni "Przy-
jaŸñ", relacje praco-
dawca - pracownik
s¹ tam poprawne.
Micha³ Wójcik -
Dobrym rozwi¹za-
niem funkcjonuj¹-
cym od zesz³ego
roku s¹ rady pra-
cowników. W przy-
sz³oœci rady dzia³a-
j¹ce u rzemieœlni-
ków mog¹ prze-
kszta³ciæ siê np. w
"Solidarnoœæ". Za-
pisy dotycz¹ce rad
by³y kompromisem,
ale i tak pracodaw-
cy siê ich bardzo

bali. Nie maj¹ wiedzy, ¿e zwi¹zki
czy rady pracowników mog¹ byæ
pomocne. Oba œro-
dowiska mo¿e zbli-
¿aæ Pañstwowa In-
spekcja Pracy. Nie
tylko dla tego, ¿e
G³ówna Inspektor
Pracy wywodzi siê z
"Solidarnoœci". Kie-
dy dwa lata temu PiS
przejmowa³ w³adze,
bezrobocie na Œl¹sku
by³o znacznie wiêk-
sze. Dziœ pracodaw-
cy szanuj¹ pracowni-
ków, bo inaczej
strac¹ ludzi. S¹ oczy-
wiœcie czarne owce
wœród pracodawców.
I to równie¿ jest za-
danie PIP-u. I ostat-
nia sprawa - wolne
niedziele. 12 wol-
nych œwi¹t to krok w
dobr¹ stronê. Ale ha-
s³o "Niedziela Bo¿a
i nasza" na Œl¹sku
jest bardzo aktualne
Jacek Koœcielniak
-  Zgodnie z Kodek-
sem pracy studiuj¹-
cemu pracownikowi przys³uguje
dodatkowy urlop. Prawo musi za-
gwarantowaæ mo¿liwoœæ korzysta-
nia z tego urlopu, bo czêsto siê zda-
rza, ¿e pracodawcy to utrudniaj¹.
Micha³ Wójcik - Bywa jednak i tak,
¿e wyszkolony i wykszta³cony
przez polskiego rzemieœlnika pra-
cownik nagle wyje¿d¿a do Irlandii
i tamtejszy pracodawca ma z niego
po¿ytek - dostaje nie tylko umiejêt-
noœci, ale i np. gotowe receptury.

Ryszard Lach - 9 lat temu za³o¿y-
³em w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ w bran¿y gastronomicznej.
Mogê wiêc spojrzeæ na sprawy
zwi¹zkowe z perspektywy i praco-
dawcy i zwi¹zkowca. W mojej fir-
mie ju¿ pi¹ta osoba koñczy studia.
Robiê wszystko, by mogli ³¹czyæ
naukê z prac¹. Odpowiadaj¹c na
pytanie o zmiany w Kodeksie pra-
cy trzeba przede wszystkim wspo-
mnieæ o uk³adach zbiorowych pra-
cy - ponadzak³adowe uk³ady po-
winny byæ obligatoryjne w bran-
¿ach, w których nie ma uk³adów
zbiorowych. Musi te¿ znikn¹æ usta-
wa neopopiwkowa. Firmy staæ ju¿,
by p³aciæ wiêcej, ale ta ustawa im
tego zabrania.
Jacek Koœcielniak -  Przypominam,
¿e w porozumienia rz¹du z "Solidar-
noœci¹" taki zapis siê znalaz³.
- Prywatyzacja kopalñ? Tak czy

nie?
Micha³ Wójcik - Jest wynegocjowa-
na Strategia dla górnictwa, jest Usta-
wa o funkcjonowaniu górnictwa w
latach 2008-2015. Te dokumenty
okreœlaj¹ zasady prywatyzacji. Lu-
dzie nie mog¹ traciæ pracy. Równie¿
w tej sprawie dialog ze zwi¹zkami
zawodowymi jest niezbêdny.
Jacek Koœcielniak - Rz¹d deklaru-
je, ¿e w Polsce nie bêdzie ¿adnych
dzikich prywatyzacji, ani górnictwa,
ani jakiejkolwiek innej bran¿y. Na
pewno strona spo³eczna bêdzie w tej
sprawie mia³a istotny g³os. Ewen-
tualna prywatyzacja odbêdzie siê
przez gie³dê, tym samym za³ogi
powinny odczuæ to wymiernie, pla-
nowane jest przyznanie pracowni-
kom  minimum 20 proc. akcji.
Ryszard Lach - W sprawie prywa-
tyzacji kopalñ bêdê zawsze prezen-

Drodzy Czytelnicy!
Wybory parlamentarne 21 paŸdziernika to szansa na udzielenie poparcia nie tylko

konkretnym partiom i koalicjom wyborczym. To równie¿, a mo¿e przede wszystkim,
okazja do wsparcia konkretnych kandydatów - takich, którzy w swoim ¿yciu zawo-
dowym i spo³ecznym dbali o nasz region i wspierali interesy pracownicze. Takich,
na których Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” zawsze mog³a liczyæ.

Tacy ludzie - Jacek Koœcielniak, Micha³ Wójcik i Ryszard Lach - goœcili w minionym
tygodniu w Zarz¹dzie Regionu. Poni¿ej zamieszczamy skrót debaty z ich udzia³em.
Zachêcam do zapoznania siê z ich pogl¹dami i programem.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Z kandydatami na pos³ów z naszego regionu - Jackiem Koœcielniakiem, Micha³em Wójcikiem i Ryszardem

W interesie pracowników

- Wiem, ¿e na tych pos³ów „Solidarnoœæ”
bêdzie mog³a liczyæ - podkreœla Piotr Duda

Jacek Koœcielniak: Lista nr 6 (PiS),
Okrêg nr 32 (Sosnowiec),

Pozycja nr 3 na liœcie.
44 lata, ekonomista,

sekretarz stanu w Kancelarii Premiera,
¿onaty, 2 dzieci

Do Sejmu kandyduje równie¿
Alicja Skarbiñska-Poznañska

- przewodnicz¹ca NSZZ „Solidarnoœæ”
Pracowników Ochrony Zdrowia

w Sosnowcu i szefowa „Solidarnoœci”
w Szpitalu im. œw. Barbary w Sosnowcu.

Na liœcie nr 6 (PiS) w okrêgu nr 32
(Sosnowiec) ma miejsce nr 11
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towa³ takie stanowisko, jakie ma
"Solidarnoœæ". W przypadku kolei
- prywatyzacja Polskich Linii Ko-
lejowych jest niedopuszczalna, ta
firma musi pozostaæ pañstwowa.
Jeœli chodzi o przewozy towarowe
i Cargo S.A. prywatyzacja jest do-
puszczalna przez gie³dê, to pozwoli
np. zmodernizowaæ tabor.
Micha³ Wójcik - S³uszna idea w³¹-
czenia kopalni "Boles³aw Œmia³y"
do PKW zosta³a nadszarpniêta
przez pomijanie w tym procesie
strony spo³ecznej. Tak zmiany w³a-
œcicielskie nie mog¹ nastêpowaæ.
Ludzie nie mog¹ staæ z boku.
- Kiedy kwestia emerytur pomo-

stowych zostanie ostatecznie
wyjaœniona. Jakie rozwi¹zania
s¹ najlepsze?

Jacek Koœcielniak - Wstêpny
kszta³t zosta³ ju¿ opracowany. Ale
Sejm nie mia³ innego wyjœcia i mu-
sia³ dotychczasowe rozwi¹zania
przed³u¿yæ o rok. W przysz³ym roku
bêdzie czas, ¿eby tê ustawê dopra-
cowaæ. W katalog zawodów upraw-
nionych do wczeœniejszej emerytu-
ry wpisano m. in. koksowników,
hutników i kolejarzy. S¹ inne gru-
py spo³eczne, które s¹ na razie nie-
zadowolone, np. nauczyciele. Bê-
dziemy z nimi w przysz³ym roku
rozmawiaæ.
Micha³ Wójcik - Trzeba uderzyæ
siê w piersi - od wielu lat ten pro-
blem jest odsuwany. Bez konsul-
tacji ze zwi¹zkami nie uda siê zna-
leŸæ kompromisu. Nie mo¿na na-
rzucaæ konkretnych zawodów, któ-
re zostan¹ przywilejami objête, nie
mo¿na te¿ obj¹æ
nimi wszystkich za-
wodów.
Ryszard Lach - Te
rozwi¹zania s¹ nie-
zbêdne. Widzê, co
dzieje siê u nas na
kolei. Pracownicy z
30-letnim sta¿em
nie s¹ w stanie wy-
konywaæ bezpiecz-
nie tych samych
obowi¹zków przez
ca³e ¿ycie. Nie
mog¹ odejœæ na
emeryturê i nie ma
dla nich miejsca w
firmie…
- Co trzeba zro-

biæ, ¿eby w Cho-
rzowie odbywa-
³y siê mecze
Euro 2012?

Jacek Koœcielniak -
Wkrótce w regionie
bêdzie min. El¿bie-
ta Jakubiak. Musi-
my jej i innym decy-
dentom przedsta-
wiaæ Chorzów jako
ofertê ca³ego woje-
wództwa, pokazaæ œwietn¹ infra-
strukturê i gotowy stadion. Mamy
szansê.

Jaros³aw Kaczyñski odniós³
siê do propozycji Komisji
Krajowej NSZZ „Solidar-
noœæ” zawartych w kampanii
„Polska przyjazna pracowni-
kom”.

W swoim pismie Jaros³aw Ka-
czyñski wyrazi³ wdziêcznoœæ za
rozpoczêcie takiej kampanii i
stwierdzi³, ¿e jej has³a pokrywaj¹
siê z za³o¿eniami polityki realizo-
wanej przez rz¹d w ramach progra-
mu "Solidarne Pañstwo". To pierw-
sza odpowiedŸ polityka na apel
Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" wystosowany do sztabów
wyborczych partii politycznych. 1

Ryszard Lach - Euro to szansa dla
ca³ego regionu, ca³ego kraju. Przy-
k³ad? Najkrótsza droga z Chorzo-
wa do Gdañska, gdzie te¿ bêd¹ me-
cze, to magistrala kolejowa. Odre-
montowana pozwo-
li na podró¿ na Wy-
brze¿e tylko w 4,5
godz.
Micha³ Wójcik -
Pracowa³em przy
ustawie o organiza-
cji Euro 2012 w Pol-
sce. Pytaliœmy mini-
ster Jakubiak, co z
Chorzowem. Z jej
odpowiedzi wnio-
skujê, ¿e te mistrzo-
stwa bêd¹ u nas, ale
ostateczna decyzja
nie nale¿y do nas.
Nie wyobra¿am so-
bie jednak, by by³o
inaczej. Mamy piêk-
ne tradycje i gotowy
stadion.
- Euro 2012 to je-

dyna optymi-
styczna perspek-
tywa dla nasze-
go regionu? Jak
wyobra¿aj¹ so-
bie panowie
Œl¹sk i Zag³êbie
za 4 lata? Co
zrobicie dla na-
szego województwa, jeœli zosta-
niecie wybrani?

Ryszard Lach - Do Sejmu posy³a
mnie "Solidarnoœæ". Bêdê czuwa³
nad prawami pracowniczymi, aby

zwi¹zki by³y przez pracodawców
traktowane po partnersku. Jeœli zaœ
chodzi o Œl¹ski to bezwzglêdnie

Premier za Polsk¹

przyjazn¹ pracownikom

„Solidarnoœci”

Szanowny Panie Przewodni-
cz¹cy,

Dziêkujê za rozpoczêcie przez
NSZZ "Solidarnoœæ" kampanii
"Polska przyjazna pracowni-
kom". Pragnê Pana i wszystkich
cz³onków Zwi¹zku zapewniæ, ¿e
Wasza kampania jest zgodna z
za³o¿eniami programu Solidar-
ne Pañstwo, który stara siê re-
alizowaæ Prawo i Sprawiedli-
woœæ, a tak¿e Rz¹d pod moim kie-
rownictwem. Œwiadczy o tym nie-
dawno podpisane porozumienie
miêdzy Rz¹dem a "Solidarno-
œci¹" zak³adaj¹ce m.in. znacz¹-
cy wzrost p³acy minimalnej i
podniesienie p³ac w sferze bud¿e-
towej. Potwierdza to równie¿
wielokrotnie postulowany przez
NSZZ "Solidarnoœæ" program
polityki prorodzinnej, szczegól-
nie obecny w sferze podatkowej
oraz oczekiwana przez Zwi¹zek
coroczna waloryzacja œwiadczeñ
emerytalno-rentowych.

Moje ugrupowanie i ja osobi-
œcie jesteœmy czêsto krytykowa-
ni za to, ¿e w okresie wzrostu go-
spodarczego prowadzimy zbyt
rozrzutn¹ politykê bud¿etow¹.
Tymczasem chcemy w praktyce
realizowaæ idee solidarnego bu-
d¿etu, który zak³ada rzeczywiste
wyrównywanie szans i pomoc
najs³abszym grupom spo³ecz-
nym. Dziêki temu chcemy
zmniejszaæ rozwarstwienie i za-
pewniæ udzia³ coraz szerszych
krêgów polskiego spo³eczeñstwa
w owocach wzrostu gospodarcze-
go. Tak rozumiem ideê solidar-
noœci, której staram siê byæ za-
wsze wierny.

Zdajê sobie sprawê, ¿e dalszej
poprawy wymaga jakoœæ dialo-
gu spo³ecznego nie tylko na po-
ziomie centralnym. Ten dialog
musi byæ oparty na silnych part-
nerach spo³ecznych. Z tego
wzglêdu opowiadam siê za zmia-
nami w prawie maj¹cymi na celu
wzmocnienie pozycji reprezenta-
tywnych zwi¹zków zawodowych
na szczeblu zak³adowym i po-
nadzak³adowym. Konieczne jest
zaostrzenie sankcji za nieprze-
strzeganie przepisów prawa pra-
cy, a tak¿e za wszelkie narusza-
nie konstytucyjnego prawa do
zrzeszania siê. Niezbêdne jest

paŸdziernika 2007 r. w³adze zwi¹z-
ku przekaza³y liderom poszczegól-
nych ugrupowañ politycznych
materia³y, w których zawar³y swój
program dotycz¹cy sposobów po-
prawy sytuacji polskich pracowni-
ków. Stanowisko NSZZ "Solidar-
noœæ" w tej sprawie zawiera postu-
laty promowania formy sta³ego za-
trudnienia, walki o rzeczywiste
przestrzeganie prawa i standardów
pracy, przestrzegania konstytucyj-
nego prawa do zrzeszania siê w
zwi¹zki zawodowe oraz ochrony
wolnego rynku i zapobiegania nie-
uczciwej konkurencji..

Dzia³ Informacji KK

równie¿ podjêcie dzia³añ na
rzecz zawierania uk³adów zbio-
rowych pracy. Negocjowanie i
uzgadnianie warunków pracy i
p³acy uczy odpowiedzialnoœci za
los przedsiêbiorstw i pracowni-
ków oraz utwierdza w przekona-
niu, ¿e to ludzie s¹ najwiêkszym
naszym kapita³em. Tak, jak
wspieramy organizacje pracow-
nicze, tak bêdziemy wspieraæ
uczciwych pracodawców zabie-
gaj¹cych nie tylko o swój zysk,
ale dbaj¹cych o przysz³oœæ ca³e-
go kraju, w szczególnoœci tworz¹-
cych nowe miejsca pracy, zawie-
raj¹cych z pracownikami sta³e
umowy o pracê oraz zapewnia-
j¹cych im mo¿liwoœæ rozwoju za-
wodowego i podnoszenia kwali-
fikacji.

Niew¹tpliwie szans¹ na wspar-
cie sta³ego i bezpiecznego zatrud-
nienia, które "Solidarnoœæ"
uznaje za fundament Polski
przyjaznej pracownikom, jest
przyjêcie odpowiednich rozwi¹-
zañ systemowych. Deklarujê
wspóln¹ ze Zwi¹zkiem pracê nad
najlepszymi rozwi¹zaniami pro-
muj¹cymi stabilne zatrudnienie.
Jest ono korzystne nie tylko dla
pracowników, ale tak¿e dla firm,
systemu ubezpieczeñ emerytal-
nych, a w konsekwencji dla ca-
³ej gospodarki. Wdro¿enie takich
rozwi¹zañ po³¹czone z systema-
tycznym wzrostem p³ac mo¿e
skutecznie ograniczyæ emigracjê
zarobkow¹.

Jest wiele tematów, o realiza-
cji, których - mam nadziejê - bê-
dziemy rozmawiali tak¿e po wy-
borach parlamentarnych. Pra-
gnê zapewniæ o moim poparciu
dla treœci Deklaracji Programo-
wej, która zosta³a przyjêta na
ostatnim ZjeŸdzie Krajowym
oraz o mojej otwartoœci na wszel-
kie trudne i wa¿ne sprawy.

Polska musi byæ bezpieczna,
solidarna i przyjazna pracowni-
kom. Tak¹ Polskê - siln¹ we
wspólnej Europie - chce budo-
waæ Prawo i Sprawiedliwoœæ.
Wierzê, ¿e NSZZ "Solidarnoœæ",
zgodnie ze swoj¹ chlubn¹ tra-
dycj¹, weŸmie udzia³ w tym wiel-
kim przedsiêwziêciu.

Z wyrazami szacunku - Jaro-
s³aw Kaczyñski

Lachem - rozmawia Wojciech Gumu³ka.

zakoñczona musi zostaæ rekulty-
wacja Zak³adów Chemicznych w
Tarnowskich Górach. To ekolo-
giczne "byæ albo nie byæ" dla na-
szego miasta i ca³ego regionu.

Jacek Koœcielniak -  Najwa¿niej-
sze inwestycje do zrealizowania to
rozbudowa lotniska w Pyrzowi-
cach, budowa autostrady A1, mo-
dernizacja Centralnej Magistrali
Kolejowej, likwidacja sk³adowiska
po Zak³adach Chemicznych i prze-
budowa gospodarki wodno-œcieko-
wej. Reszta zale¿y od inicjatywy
prywatnych przedsiêbiorców. Jako
rz¹d stworzymy im do tego mo¿li-
woœci. Na pewno przez najbli¿sze
4 lata Polska i nasz region bêd¹
wielkimi placami budowy.
Micha³ Wójcik - Jako politycy w
Warszawie musimy wspomagaæ
pozyskiwanie œrodków europej-
skich. To s¹ ogromne pieni¹dze,
trzeba tylko usprawniæ ich wyda-
wanie. Liczê te¿, ¿e za kilka lat z
Katowic do Pyrzowic bêdzie linia
kolejowa, a samo lotnisko bêdzie
siê dalej tak dynamicznie rozwija-
³o. Chcia³bym te¿ by stolica nasze-
go województwa nie kojarzy³a siê
tylko z dobrymi drogami. To mia-
sto nie wykorzystuje swoich szans.
Wiele zale¿y od samorz¹dów, rów-
nie¿ wojewódzkiego. Ale te¿ od
œl¹skich pos³ów. Grupa lobuj¹ca na
rzecz naszego województwa prak-
tycznie nie istnieje. To trzeba zmie-
niæ.
Jacek Koœcielniak -  By³y spotka-
nia œl¹skich pos³ów. Grupa nie jest
jednak zwarta, rozbi³a siê praktycz-
nie z powodu taræ koalicyjnych i
partyjnych. To te¿ trzeba zmieniæ.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ryszard Lach: Lista nr 6 (PiS),
Okrêg nr 29 (Gliwice)
Pozycja nr 17 na liœcie

51 lat, kolejarz,
przewodnicz¹cy NSZZ "Solidarnoœæ"

wêz³a Tarnowskie Góry,
¿onaty, troje dzieci

Micha³ Wójcik: Lista nr 6 (PiS),
Okrêg nr 30 (Rybnik),
Pozycja nr 4 na liœcie.

36 lat, prawnik,
dyrektor Izby Rzemieœlniczej

oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci,
¿onaty, 1 dziecko
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Nie wystarczy kupiæ odpo-
wiednie narzêdzia i urz¹dze-
nia, aby otworzyæ zak³ad na-
prawy samochodów. Poten-
cjalny w³aœciciel takiej firmy
powinien byæ te¿ „wyeduko-
wany” ekologicznie, bo pro-
wadzenie serwisu wi¹¿e siê z
wytwarzaniem licznych odpa-
dów, z których wiêkszoœæ jest
szkodliwa dla œrodowiska.
Tak g³osi teoria. W praktyce
tylko nieliczne zak³ady prze-
strzegaj¹ przepisów dotycz¹-
cych ekologii.

Zgodnie z przepisami prawa,
ka¿dy warsztat naprawy samocho-
dów zobowi¹zany jest do prowa-
dzenia gospodarki odpadami. Ob-
liguje go do tego dokument zezwa-
laj¹cy na prowadzenie dzia³alnoœci,
który wydaje miejski wydzia³
ochrony œrodowiska. Dokument
powinien m.in. zawieraæ informa-
cjê, gdzie w³aœciciel serwisu za-
mierza sk³adowaæ  odpady i w jaki
sposób nowo otwarta firma bêdzie
siê ich pozbywaæ. Stacja obs³ugi
pojazdów musi mieæ odizolowane
pomieszczenie na odpady, kiedy
znajduj¹ na terenie zak³adu, a tak-
¿e opisaæ sposób ich utylizacji.
Jeszcze przed rozpoczêciem dzia-

³alnoœci przysz³y przedsiêbiorca
musi wskazaæ, który wyspecjalizo-
wany zak³ad bêdzie odpowiedzial-
ny za odbiór odpadów. W pomiesz-
czeniu do ich sk³adowania niepo-
trzebne ju¿ surowce i czêœci samo-
chodów powinny zostaæ odpo-
wiednio posegregowane. W prak-
tyce ma³e zak³ady czêsto lekce-
wa¿¹ przepisy lub tylko wybiórczo
ich przestrzegaj¹. Zazwyczaj se-
greguj¹ jedynie te odpady, na któ-
rych mog¹ zarobiæ.

 Na naprawie aut nie mo¿e jed-
nak traciæ œrodowisko. Ka¿dy ser-
wis mechaniczny w niedalekiej
przysz³oœci bêdzie wiêc musia³
prowadziæ racjonaln¹ gospodarkê
odpadami, chocia¿ zwiêksza to
koszt dzia³alnoœci.

Bilans zysków i strat
Na razie dbanie o œrodowisko nie

jest op³acalne dla przedsiêbiorców,
prowadz¹cych autoserwisy.
Wprawdzie na sprzeda¿y niektó-
rych wtórnych surowców, takich
jak makulatura, akumulatory, z³om
czy przepracowany olej silnikowy
mo¿na nieco zarobiæ, lecz s¹ to gro-
sze. Zreszt¹ ten nader znikomy
zysk zostaje szybko poch³oniêty
przez op³aty, jakich trzeba doko-
naæ na rzecz firmy recyklingowej,

która odbierze pozosta³e odpady.
P³aci siê m.in. za wywóz gumy,
plastiku, czyœciwa, sorbentu. Kosz-
ty s¹ niema³e, czêsto zdarza siê
wiêc, ¿e w³aœciciele niewielkich,
niezbyt zasobnych warsztatów
wol¹ naraziæ siê na grzywnê, ni¿
postêpowaæ w myœl przepisów pra-
wa o ochronie œrodowiska.

Na razie takie postêpowanie
przynosi nieuczciwym w³aœcicie-
lom warsztatów doraŸne korzyœci,
gdy¿ kary, nad czym ubolewaj¹
ekolodzy, nie s¹ dotkliwe.

- W myœl przepisów - jak infor-
muje Krzysztof  Koniuszewski w
artykule pt. "Ekologiczne warszta-
ty" ("Auto Œwiat", 2007r.) nawet
ma³e warsztaty musz¹ mieæ minio-
czyszczalnie œcieków - tzw. separa-
tory. Chroni¹ one przed przedosta-
niem siê zanieczyszczonej wody do
œcieków miejskich. Koszt separato-
ra nie jest ma³y. Stacje serwisuj¹ce
kilkanaœcie pojazdów dziennie
musz¹ wydaæ na to urz¹dzenie do
10 tys. z³. Spory wydatek czeka je
przy oczyszczeniu separatora ze
szlamu. Na szczêœcie taki koszt, na-
wet przy sporej stacji, zdarza siê raz
na rok. Du¿e stacje zdaj¹ odpady 2
razy w tygodniu - przyje¿d¿a po nie
odbiorca, z którym warsztat ma
podpisan¹ umowê. Serwisy z odpa-

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

Napraw auto, nie szkodz¹c œrodowisku

Spór o Dolinê Rospudy nie
jest ju¿ spraw¹ lokaln¹, tylko
europejsk¹  - twierdz¹ polscy
dzia³acze  z Greenpeace.

Sprawa lokalizacji obwodnicy
Augustowa nie zosta³a przes¹dzo-
na. Nie wiadomo, czy trakt prowa-
dzi³ bêdzie przez tereny chronione
programem "Natura 2000". Rz¹d
polski kilka tygodni temu wstrzy-
ma³ prace nad obwodnic¹ do czasu,
a¿ Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE w
Luksemburgu nie podejmie decyzji.
Wyrok zapadnie najwczeœniej za
kilka miesiêcy.

W lecie br. Komisja Europejska
wyst¹pi³a do Trybuna³u z wnio-
skiem o wydanie pilnego zakazu
prowadzenia prac budowlanych
przy obwodnicy Augustowa w Do-
linie Rospudy. W odpowiedzi Pol-
ska przes³a³a zapewnienie, ¿e prace
nie bêd¹ prowadzone a¿ do wyda-
nia wyroku, czy budowa jest zgod-
na z unijnymi przepisami dotycz¹-
cymi ochrony œrodowiska. Raport
Parlamentu Europejskiego w spra-
wie Rospudy, sporz¹dzony po wi-
zycie eurodeputowanych na spor-
nym terenie  by³ niekorzystny dla
Polski. W dokumencie podkreœlo-
no, ¿e inwestycj¹ zajmowali siê nie-

kompetentni urzêdnicy i doprowa-
dzili do zniszczenia przyrody. Rz¹-
dowi zarzucono, ¿e zignorowa³ al-
ternatywne mo¿liwoœci prowadze-
nia inwestycji. Autor raportu Holen-
der Thijs Berman stwierdzi³, ¿e
spo³eczeñstwu polskiemu nie prze-
kazano pe³nej wiedzy o budowie.

W Brukseli przed Parlamentem
wyst¹pi³a Ma³gorzata Znaniecka
z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków. Powiedzia³a, ¿e
prace, które ju¿ rozpoczêto w doli-

dów powinny rozliczaæ siê same. W
tym celu maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ
deklaracjê w wojewódzkim inspek-
toracie ochrony œrodowiska. Ruty-
nowe kontrole prowadzi Inspekcja
Ochrony Œrodowiska. Warsztaty sa-
mochodowe podlegaj¹ im mniej raz
na 5 lat. Kary wymierzane przez
POŒ s¹, zdaniem ekologów zbyt
niskie, przez co wrêcz zachêcaj¹ do
³amania przepisów. Przedsiêbiorcy,
którzy nie przestrzegaj¹ przepisów
zwi¹zanych z gospodark¹ odpada-
mi - jak informuje Koniuszewski -
podlegaj¹ karze grzywny w wyso-
koœci 100-500 z³. W ra¿¹cych sytu-
acjach inspektorzy przeprowadza-
j¹cy kontrolê mog¹ skierowaæ spra-
wê do s¹du grodzkiego (wówczas
grzywna mo¿e wynieœæ kilka tysiê-
cy z³), a w skrajnych przypadkach
do prokuratury. Jednak w tym przy-
padku musi dojœæ do przestêpstwa.
Tak  dzieje siê np. wtedy, gdy kiedy
w³aœciciel warsztatu zosta³ przy³a-
pany na nielegalnym handlu olejem
silnikowym.

W sukurs œrodowisku
U¿ytkownicy samochodów rów-

nie¿ s¹ zobowi¹zani do przestrze-
gania "ekologicznych" przepisów.
Warto np. pamiêtaæ, ¿e odpadów
niebezpiecznych dla œrodowiska

nie mo¿na wyrzucaæ na "zwyczaj-
ny" œmietnik. Znawcy problemu
radz¹: Jeœli nie wiemy, co zrobiæ
np. ze zu¿yt¹ opon¹, zapytajmy o
to administratora budynku, w któ-
rym mieszkamy. Gdy mamy dom,
naszymi odpadami powinna zaj¹æ
siê firma, z któr¹ podpisaliœmy
umowê na wywóz nieczystoœci.
Pamiêtajmy, by wzi¹æ pokwitowa-
nie za wszystkie zdane odpady,
gdy¿ z ka¿dego musimy siê rozli-
czyæ przy ewentualnej kontroli In-
spekcji Ochrony Œrodowiska.

Ka¿dy w³aœciciel samochodu
wie, ¿e nie op³aca siê wyrzucaæ
zu¿ytych akumulatorów. Wpraw-
dzie przed  wprowadzeniem tzw.
op³aty depozytowej, czêsto trafia-
³y do œmietnika, lecz obecnie, kie-
dy przy zakupie nowego akumula-
tora trzeba zap³aciæ 30 z³, gdy nie
oddamy starego, warto go zatrzy-
maæ do wymiany. Czy takich zo-
bowi¹zañ nie mo¿na by wprowa-
dziæ w odniesieniu do innych od-
padów zwi¹zanych z przemys³em
samochodowym?  Byæ mo¿e wpro-
wadzaj¹c podobn¹ op³atê uda³oby
np. rozwi¹zaæ problem zu¿ytych
opon, które teraz czêsto walaj¹ siê
w lasach i parkach krajobrazowych
obieraj¹c im ca³¹ urodê?

Oprac. El¿bieta Budzyñska

nie, naruszy³y chroniony obszar
"Natura 2000". Eurodeputowanych
nie przekona³a wypowiedŸ min.
Jana Szyszko, który stwierdzi³, ¿e
krajobraz Rospudy jest dzie³em r¹k
ludzkich i znajduj¹ce siê tam "pier-
wotne" lasy s¹ sadzone przez cz³o-
wieka. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e

wp³yw cz³owieka na ukszta³towa-
nie krajobrazu Rospudy nie zmie-
nia faktu, ¿e to chroniony obszar. Z
opinii Brukseli ciesz¹ siê polscy
ekolodzy. S¹dz¹, ¿e choæ raport nie

jest wi¹¿¹cy dla Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwoœci, sêdziowie,
którzy sprawdz¹, czy budowa ob-
wodnicy jest zgodna z prawem UE,
rozpatrz¹ argumenty parlamenta-
rzystów europejskich i podejm¹
ustalenia pozwalaj¹ce zachowaæ
unikalne torfowiska.

Poznaæ Rospudê...
Sprawa unikatowej doliny wci¹¿

wraca na pierwsze strony gazet, ale
niewielu Polaków mia³o okazjê na
w³asne czy zobaczyæ jej malowni-
cze tereny. Wydanie przez oficynê
Bia³y Kruk albumu ze znakomity-
mi zdjêciami z Rospudy wydaje siê
wiêc znakomitym pomys³em. Po-
zycjê "Dolina Rospudy, The Ro-
spuda Valley, Das Rospuda-Tal"
wydano bardzo starannie, w wer-
sji trójjêzycznej na kredowym,
b³yszcz¹cym papierze w twardej
oprawie. Album mo¿na ju¿ nabyæ
w ksi¹¿nicach ca³ego kraju. Ksiê-
ga zawiera ponad sto fotografii
rzadkich gatunków zwierz¹t i ro-
œlin. Autorem fotografii krajobra-
zowych jest Waldemar Bzura, le-
œnik ze wsi Kutyñ, który wykona³
je podczas lotów balonem nad do-
lin¹. Pozosta³e zdjêcia Peter
Scherbuck, przyrodnik i redaktor

naczelny niemieckiego czasopisma
przyrodniczego "Naturblick".

Czy pozostan¹ jedynie
zdjêcia?

W ksiêdze zamieszczono dosko-
na³e ujêcia ³abêdzich rodzin, bocia-
nów bia³ych i czarnych, a tak¿e
majestatycznego or³a bielika, orli-
ka krzykliwego, wydry i lisa. Nie
brakuje równie¿ piêknych zdjêæ flo-
ry. W albumie znajdziemy m.in.
piêkne storczyki oraz roœliny, które
zniknê³y ju¿ z innych okolic Polski,
takich jak ¿o³tozielony miodokwiat
krzy¿owy. O unikatowej przyrodzie
Rospudy opowiada znany botanik
dr Jerzy Kruszelnicki.

Mo¿e utrwalone na zdjêciach
piêkno spornego skrawka ziemi
pod Augustowem przekona zwo-
lenników zniszczenia doliny przez
obwodnicê, ¿e warto poszukaæ in-
nego rozwi¹zania i przez inne ob-
szary poprowadziæ ten, niew¹tpli-
wie bardzo potrzebny trakt?  Je¿e-
li tak siê nie stanie i obwodnica
zostanie tak, jak pierwotnie zapla-
nowano, ju¿ wkrótce piêkno doli-
ny bêd¹cej schronieniem dla rzad-
kich roœlin i ptaków, podziwiaæ bê-
dzie mo¿na jedynie na zdjêciach.

EB

Spór o Rospudê trwa

Czy wkrótce piêkno doliny bêd¹cej schronieniem dla rzadkich
roœlin i ptaków, podziwiaæ bêdzie mo¿na jedynie na zdjêciach?
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Oœrodek Kszta³cenia Samorz¹-

du Terytorialnego im. Waleriana

Pañki w imieniu cz³onków Part-

nerstwa na Rzecz Rozwoju

„Pierwsza Szychta” zaprasza

zwi¹zkowców z „S” do udzia³u

w bezp³atnych warsztatach

„Planowanie i realizacja innowa-

cyjnych projektów rynku pracy

w województwie œl¹skim”.

Warsztaty maj¹ na celu wymianê
doœwiadczeñ i adaptacjê rezultatów
wypracowanych przez Partnerstwo oraz
promocjê organizacji podobnych przed-
siêwziêæ w przysz³oœci. Organizatorzy
chc¹, aby ich doœwiadczenia sta³y siê
dla inspiracj¹ do podejmowania wspól-
nych dzia³añ na rzecz przeciwdzia³ania
problemom rynku pracy.

W trakcie dwudniowych warsztatów
ich uczestnicy zajm¹ siê praktyczn¹
analiz¹ potrzeb rynku pracy, kreowa-
niem innowacyjnych pomys³ów, plano-
waniem i realizacj¹ projektów w szero-
kim partnerstwie z³o¿onym z przedsta-

wicieli ró¿nych sektorów. Zaprezento-
wane zostan¹ mo¿liwoœci finansowa-
nia tego typu dzia³añ w ramach fundu-
szy strukturalnych w latach 2007-2013,
w szczególnoœci ze œrodków Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Pragnie-
my. Jak zapowiadaj¹ organizatorzy, re-
zultatem warsztatów bêd¹ nie tylko go-
towe koncepcje projektów, jak i sposo-
by ich realizacji, bêd¹ce znakomitym
punktem wyjœcia do ich urzeczywist-
nienia w przysz³oœci.

Warsztaty skierowane s¹ do przed-
stawicieli oœrodków pomocy spo³ecz-
nej, powiatowych urzêdów pracy,
zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ
pracodawców, a tak¿e organizacji po-
zarz¹dowych województwa œl¹skiego,
zajmuj¹cych siê pomoc¹ osobom bez-
robotnym i dyskryminowanym na ryn-
ku pracy.

Warsztaty odbêd¹ siê w Ustroniu –
Jaszowcu, w Oœrodku Rekreacyjno-
Wypoczynkowym Ondraszek. Organi-
zatorzy przewiduj¹ kilka terminów
szkoleñ, pierwsza zajêcia odbêd¹ siê ju¿

Mam roczne dziecko, które urodzi-

³am bêd¹c bezrobotn¹. Pracujê ju¿

8 miesiêcy. Mój m¹¿ znalaz³ pracê,

wiêc chcia³abym wzi¹æ urlop wycho-

wawczy, by zaopiekowaæ siê dziec-

kiem. Czy to mo¿liwe? Czy jeœli zmie-

ni siê moja sytuacja bêdê mog³a zre-

zygnowaæ z korzystania z urlopu wy-

chowawczego?

Przes³ank¹ prawa do urlopu wy-
chowawczego jest pozostawanie w
stosunku pracy i posiadanie co naj-
mniej szeœciomiesiêcznego okresu za-
trudnienia. Okres zatrudnienia obli-
czany jest przez zsumowanie wszyst-
kich okresów zatrudnienia z wszyst-
kich zak³adów pracy bez wzglêdu na
wymiar czasu pracy, d³ugoœæ przerw
w zatrudnieniu i sposób ustania sto-
sunku pracy (uchwa³a S¹du Najwy¿-
szego z dnia 22 lutego 1979 r., V PZP
7/78, OSN 1979/5/85). Spe³niaj¹c
kryterium sta¿u pracy mo¿e Pani wy-
st¹piæ do pracodawcy z wnioskiem o
udzielenie urlopu wychowawczego
wskazuj¹c datê rozpoczêcia i zakoñ-
czenia urlopu. Fakt urodzenia dziec-
ka w okresie, gdy nie pozostawa³a
Pani w zatrudnieniu, nie wp³ywa na
prawo do urlopu wychowawczego.

Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e
maksymalna d³ugoœæ urlopu wycho-
wawczego wynosi trzy lata, które
mo¿na wykorzystaæ do czwartego
roku ¿ycia dziecka. Je¿eli z powodu
stanu zdrowia potwierdzonego orze-
czeniem o niepe³nosprawnoœci lub
stopniu niepe³nosprawnoœci dziecko
wymaga osobistej opieki pracowni-

ka, osoba uprawniona mo¿e wystê-
powaæ o udzielenie kolejnego trzylet-
niego urlopu (do 18 roku ¿ycia dziec-
ka). Uprawnienie to przys³uguje nie-
zale¿nie od tego, czy pracownik ko-
rzysta³, czy nie korzysta³ z urlopu na
opiekê nad dzieckiem w wieku do
czterech lat. Oba te urlopy (do czwar-
tego i 18 roku ¿ycia) mog¹ byæ wy-
korzystane najwy¿ej w czterech czê-
œciach.

Pracownik mo¿e zrezygnowaæ z

urlopu wychowawczego. Je¿eli dzie-

je siê to za zgod¹ pracodawcy - w ka¿-

dym czasie. W innym przypadku po-

winien powiadomiæ pracodawcê o

terminie zamierzonego powrotu naj-

póŸniej na 30 dni przed tym termi-

nem (art. 1863 K.p.).

Po rezygnacji z dalszej czêœci urlo-
pu wychowawczego pracodawca jest
w pierwszej kolejnoœci obowi¹zany
dopuœciæ pracownika do pracy na do-
tychczasowym stanowisku. Dopiero
wobec braku mo¿liwoœci zatrudnie-
nia na dotychczasowym stanowisku
pracodawca winien zapewniæ pra-
cownikowi stanowisko równorzêdne
w stosunku do stanowiska zajmowa-
nego przed urlopem lub inne stano-
wisko odpowiadaj¹cym jego kwali-
fikacjom zawodowym. Z chwil¹ pod-
jêcia pracy pracownik powinien
otrzymaæ wynagrodzenie co najmniej
równe wynagrodzeniu, jakie w tym
dniu przys³uguje na stanowisku zaj-
mowanym przez niego przed urlopem
(art. 1864 K.p.).

w dniach 23-24 paŸdziernika. Szczegó-
³owy program warsztatów wraz z for-
mularzem zg³oszeniowym znajduje siê
na stronie internetowej www.frdl.kato-
wice.pl.

Uwaga – szkolenia s¹ bezp³atne!
wg

Partnerstwo na rzecz Rozwoju
„Pierwsza Szychta” zosta³o powo-
³ane przez Izbê Rzemieœlnicz¹ oraz
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
w Katowicach przy udziale kluczo-
wych Partnerów: Oœrodka Kszta³-
cenia Samorz¹du Terytorialnego im.
W. Pañki, Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ „Solidarnoœæ” oraz
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Katowicach. G³ównym celem pro-
jektu jest stworzenie modelu wyrów-
nywania szans na rynku pracy dla
grup szczególnie nara¿onych na wy-
kluczenie: kobiet, osób m³odocia-
nych i absolwentów oraz osób bez-
robotnych o niskim poziomie wy-
kszta³cenia, d³ugotrwale pozostaj¹-
cych bez pracy.

Wiêcej informacji o projekcie
mo¿na znaleŸæ na stronie interne-
towej: www.1szychta.org.pl.

Po kilkunastu miesi¹cach

funkcjonowania ustawy o in-

formowaniu pracowników i

przeprowadzania z nimi kon-

sultacji, problemów i w¹tpli-

woœci jest jeszcze wiêcej, ni¿

w lipcu 2006 r., gdy ustawa

wchodzi³a w ¿ycie.

- Dokument ten znacznie ograni-
czy³ mo¿liwoœci uzyskiwania od pra-
codawców informacji na temat sy-
tuacji zak³adu - uwa¿a przewodni-
cz¹cy Regionalnego Sekretariatu
Przemys³u Metalowego NSZZ "S"
Krzysztof Piêtak. Kilka dni temu
sekretariatzorganizowa³ szkolenie
dla cz³onków rad pracowników.

Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e bar-
dzo czêsto pracodawcy nie przekazuj¹
informacji, zas³aniaj¹c siê ich pouf-
noœci¹. W takich przypadkach najlep-
szym rozwi¹zaniem jest wyst¹pienie
komisji zak³adowej lub rady pracow-
ników do Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy.

- Czy kobiety i mê¿czyŸni s¹ w

pracy traktowani równo i jak

byæ profesjonalistk¹ w Szwe-

cji? - to tylko niektóre zagad-

nienia, które bêd¹ poruszane

na konferencji „Czynniki suk-

cesu i równoœci kobiet w miej-

scu pracy”.

Goœæmi konferencji bêd¹ m. in.
cz³onkinie zwi¹zków zawodowych z
Europy Zachodniej - Myriam Sche-

vernels z Belgii i Lisette Linderstro-

em ze Szwecji, a tak¿e Polki, które
odnios³y sukces zawodowy. Wspól-
nie bêd¹ stara³y siê znaleŸæ odpo-

WYJAŒNIA

Urlop wychowawczy

Bezp³atne szkolenia

o unijnych projektach

Prowadz¹cy szkolenie Jadwiga

Piechocka i Krzysztof Hus z Biura

ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych
oraz Wspó³pracy Zagranicznej ZR
zwracali uwagê, ¿e najlepszy dostêp

wiedŸ na pytanie o czynniki sukcesu
zawodowego kobiet oraz bariery
utrudniaj¹ce ten sukces. Konferencja
odbêdzie siê w œrodê 24 paŸdzierni-
ka o godz. 9.00 w Bibliotece Œl¹skiej
w Katowicach. S¹ jeszcze wolne
miejsca, wystarczy zg³osiæ chêæ
udzia³u w konferencji -  tel. 032 353
84 25 wewn. 223 i 428.

Na stronie www.solidarnosc-kat.pl
mo¿na te¿ pobraæ ankietê poœwiêcon¹
sytuacji zawodowej kobiet. Wype³-
nion¹ ankietê prosimy przes³aæ fak-
sem (032 253 73 73) lub mailem (za-
graniczne@solidarnosc-kat.pl) do
Zarz¹du Regionu.                        red.

Kobiece

czynniki sukcesu

Coraz wiêcej pytañ
do informacji maj¹ te rady pracow-
ników, w których znaleŸli siê przed-

stawiciele w³adz organizacji zwi¹zko-
wych.

ak

- Szkolenia poœwiêcone radom pracowników

bêd¹ odbywa³y siê cyklicznie - zapowiada Krzysztof Piêtak
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Spe³ni³o siê najwiêksze ma-

rzenie siedmioletniego Kuby.

Z chorym od trzech lat na bia-

³aczkê ch³opcem spotka³ siê

œwiatowej œwiaty paleonto-

log, konsultant wszystkich

czêœci „Parku Jurajskiego”

prof. Jack Horner.

Ze wzglêdu na kolejny nawrót
choroby prof. Horner odwiedzi³
Kubê na Oddziale Onkologii, He-
matologii i Chemioterapii Górno-
œl¹skiego Centrum Zdrowia
Dziecka i Matki w Katowicach.

Podczas trwaj¹cej ponad godzi-
nê rozmowy Jack Horner poda-
rowa³ ch³opcu fragment koœci di-
nozaura, któr¹ kilka dni wcze-
œniej wykopa³ specjalnie dla nie-
go w Mongolii. Poinformowa³
ma³ego paleontologa, ¿e naukow-
cy odkryli nowy gatunek dino-
zaura i zaproponowa³, by nazy-
wa³ siê on Kubozaurus Rex. Ko-
lejn¹ niespodziank¹, jak¹ przy-
wióz³ ze sob¹ by³a wiadomoœæ o
uznaniu dwóch gatunków dino-
zaura za jeden i pozwolenie Ku-
bie na wybranie wspólnej nazwy
dla tego gada.

- Kuba ma wiêcej wiadomoœci
o dinozaurach, ni¿ my wszyscy
tutaj razem wziêci, z wyj¹tkiem
mnie oczywiœcie - ¿artowa³ pro-
fesor.  - Jego wiedzê mo¿na po-
równaæ do wiedzy studenta pierw-
szego roku uniwersytetu.

Jack Horner nie ukrywa³ ani
wzruszenia, ani zafascynowania
siedmioletnim ch³opcem. Podkre-
œli³, ¿e rozmowa z Kub¹ by³a dla
niego wspania³ym prze¿yciem.

Miêdzy Ameryk¹ a Mongoli¹

Zorganizowanie spotkania
Kuby z amerykañskim naukow-

cem trwa³o rok i mo¿na je uznaæ
za jedno z najtrudniejszych wy-
zwañ Fundacji "Mam marzenie".

- Gdy wolontariuszki z Funda-
cji pierwszy raz odwiedzi³y
Kubê, o niczym innym nie chcia³
rozmawiaæ, tylko o dinozaurach
- mówi Ewa Chróœcicka z Fun-
dacji "Mam marzenie". - Spyta-
ny o swoje najwiêksze marzenie
powiedzia³, ¿e chcia³by spotkaæ
profesora Hornera i doda³ "jak to
bêdzie dla was za trudne, to mo¿e
byæ jakiœ polski paleontolog".

Ewa Chróœcicka podkreœli³a, ¿e

wolontariusze potraktowali te s³o-
wa bardzo powa¿nie i przyjêli wy-
zwanie ch³opca. Przyznaje jednak,
¿e Kuba, który od trzeciego roku
¿ycia interesuje siê dinozaurami,
dobrze wiedzia³, jak trudno bêdzie

skontaktowaæ siê z Jackiem Hor-
nerem.

- Trzy miesi¹ce wysy³aliœmy
maile i próbowaliœmy ustaliæ,
gdzie profesor przebywa: na uni-
wersytecie w Montanie, w telewi-
zji Discovery, w muzeum, w któ-
rym pracuje, a mo¿e na wykopa-

liskach w Mongolii - opowiada
Ewa Chróœcicka.

Po trzech miesi¹cach nauko-
wiec odpowiedzia³ na wiado-
moœæ, spyta³ o szczegó³y doty-
cz¹ce Fundacji i chorego ch³op-
ca. Pierwsze spotkanie tych
dwóch niezwyk³ych osób zapla-
nowane zosta³o na wiosnê tego
roku. Nie dosz³o do skutku, po-
niewa¿ wyk³ady w Londynie, w
których Horner mia³ wzi¹æ udzia³
zosta³y odwo³ane. Drugie odby-
³o siê 3 paŸdziernika.

- Spe³ni³o siê marzenie mojego
syna. Kuba jest bardzo szczêœli-
wy. Zapamiêta ten dzieñ do koñ-
ca ¿ycia - mówi pani Beata, mama
ch³opca

Dr Gra¿yna Sobol, ordynator
oddzia³u, na którym Kuba jest le-
czony przyzna³a, ¿e w dniu przy-
jazdu profesora Kuba czu³ siê bar-
dzo Ÿle. Lekarze nie wiedzieli, czy
bêdzie mia³ si³ê do rozmowy. Jed-
nak tu¿ przed spotkaniem z na-
ukowcem ch³opiec o¿ywi³ siê.

Pomagaj¹ od czterech lat

- Si³a marzeñ tego niezwyk³ego
ch³opca doprowadzi³a do dzisiej-
szego spotkania - powiedzia³ pre-
zes Fundacji "Mam marzenie"
Piotr Piwowarczyk. Marzenie
Kuby by³o 1179 dzieciêcym ma-
rzeniem spe³nionym przez funda-
cjê.

"Mam marzenie" to ruch wolon-
tariuszy pomagaj¹cych dzieciom,
które cierpi¹ na choroby zagra¿a-
j¹ce ¿yciu oraz ich rodzinom. Fun-
dacja dzia³a od czterech lat w 16

miastach w Polsce, w których
znajduj¹ siê dzieciêce oddzia³y
hematologii i onkologii oraz ho-
spicja dzieciêce. Katowicki od-
dzia³ fundacji jest jednym z naj-
starszych i najbardziej aktywnych.

Agnieszka Konieczny

Roœnie poparcie dla „Solidar-

noœci”. Zwi¹zek ma wiêcej

zwolenników ni¿ przeciwni-

ków - wynika z badania CBOS.

To najlepszy wynik od lat.

Wrzeœniowe wyniki Centrum
Badania Opinii Spo³ecznej wyka-
za³y, ¿e w porównaniu do maja br.

liczba obywateli, którzy pozytyw-
nie oceniaj¹ NSZZ "Solidarnoœæ"
wzros³a z 26 do 32 proc. Odsetek
dobrych opinii o NSZZ "Solidar-
noœæ" jest porównywalny wœród
pracowników nale¿¹cych do
Zwi¹zku, jak i niezrzeszonych. O
dziwo o "S" najlepsze zdanie maj¹
m³odzi pracownicy (25-34 lata)

Zapraszamy do udzia³u w V

Turnieju w Pi³ce No¿ne Halo-

wej im. Kazimierza Zachnika.

Uczestniczyæ w nim mog¹ dru-
¿yny z komisji zak³adowych  z na-
szego regionu. W ich sk³adach

mog¹ pojawiæ siê oczywiœcie wy-
³¹cznie pi³karze - amatorzy nale-
¿¹cy do "Solidarnoœci". Turniej
bêdzie rozgrywany systemem gru-
powo-pucharowym. Mecze trwaæ
bêd¹ 15 lub 20 minut (w zale¿no-
œci od liczby zg³oszonych dru¿yn).

oraz ci tu¿ przed emerytur¹ oraz
legitymuj¹cy siê wy¿szym wy-
kszta³ceniem (37 proc.).

Zaskoczeniem mo¿e byæ fakt, ¿e
zdecydowanie najlepsze zdanie o
"Solidarnoœci" maj¹ rolnicy (48
proc. badanych) przed pracowni-
kami umys³owymi ni¿szego szcze-
bla (37 proc.) i kadr¹ kierownicz¹

i inteligencj¹ (34 proc.). Najlepiej
oceniaj¹ "S" osoby z dochodami
powy¿ej 1200 z³ (42 proc.).

Nie przyniós³ natomiast zasko-
czenia wynik badania, wskazuj¹-
cy, ¿e zdecydowanie najlepsze zda-
nie o naszym Zwi¹zku maj¹ osoby
o pogl¹dach prawicowych (43
proc.).                                       red.

Spe³nione

marzenie Kubusia

Tak siê zyskuje

uznanie

Od ka¿dej z dru¿yn pobierane bê-
dzie wpisowe w wysokoœci 100 z³.

Zg³oszenia dru¿yn przyjmowa-
ne bêd¹ do 18 paŸdziernika pod
numerami telefonów 032 253 73
73 (Zarz¹d Regionu) i 0501 598
421 - kol. Piotr Miœ z KZ NSZZ

"S" ZG Sobieski. On te¿ udziela
dodatkowych informacji na temat
turnieju. 19 paŸdziernika w siedzi-
bie Zarz¹du Regionu odbêdzie siê
spotkanie organizacyjne przed tur-
niejem.

Pi³karze - zwi¹zkowcy

poszukiwani

Fundacja "Mam marzenie"
poszukuje wolontariuszy. Wiê-
cej informacji o fundacji oraz
innych chorych dzieciach i ich
marzeniach mo¿na znaleŸæ na
stronie www.mammarzenie.org

Na tê chwilê i rozmowê z prof. Hornerem Kuba czeka³ rok

- Si³a marzeñ tego niezwyk³ego ch³opca doprowadzi³a

do dzisiejszego spotkania - powiedzia³ Piotr Piwowarczyk,

prezes Fundacji "Mam marzenie" (pierwszy z lewej).

Obok siedz¹ prof. Jack Horner, dr Gra¿yna Sobol ordynator

oddzia³u Onkologii, Hematologii i Chemioterapii GCZDiM

i Ewa Chróœcicka z katowickiego oddzia³u fundacji


