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W kolejnych s¹dach w naszym regionie powstaj¹ komisje „Solidarnoœci”.

Tworz¹cy je m³odzi dzia³acze s¹ chêtni do ciê¿kiej pracy i g³odni

zwi¹zkowego sukcesu. Chc¹ zmobilizowaæ pracowników, bo bez tego

warunki pracy w s¹dach i prokuraturach nie poprawi¹ siê.

„Solidarnoœæ” wchodzi do s¹dów
Pani Natalia
w Ameryce

Szczególnie wa¿-
ny dla Natalii Po-
nety-Piekarskiej
by³ jej wieczór
autorski przygo-
towany przez
Zrzeszenie Litera-
tów Polskich im.
Jana Paw³a II i

Bibliotekê Jezuickiego Oœrodka Milenij-
nego w Chicago. Wtedy w³aœnie pisarka
otrzyma³a dyplom honorowego cz³onka
chicagowskiego Zrzeszenia Literatów
Polskich.

Czytaj na stronie 4

Spór o wskaŸnik
wynagrodzeñ
W katowickim REMAGU trwa spór zbio-
rowy. "Solidarnoœæ" i Zwi¹zek Zawodo-
wy Pracowników REMAG domagaj¹ siê

wzrostu wskaŸnika wynagrodzeñ z 3,4
proc. do 10 proc.
Atmosfera w firmie jest tak napiêta, ¿e
pracownicy byli gotowi przyst¹piæ do
strajku ostrzegawczego.

Czytaj na stronie 4

O rych³¹ beatyfikacjê
ksiêdza Jerzego
Jak co roku zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
z ca³ego kraju bardzo licznie odpowie-
dzieli na apel Komisji Krajowej o wziê-

cie udzia³u w uroczystoœciach upamiêt-
niaj¹cych 23. rocznicê mêczeñskiej
œmierci duszpasterza ludzi pracy, kapela-
na „S” ks. Jerzego Popie³uszki.
Obecnych by³o oko³o 200. solidarnoœcio-
wych pocztów sztandarowych.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

G³ównej Inspektor Pracy

Bo¿enie Borys-Szopie

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia,
wsparcia i solidarnoœci

z powodu œmierci

MATKI

sk³ada w imieniu wszystkich
cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Piotr Duda

Wyrazy szczerego wspó³czucia

G³ównej Inspektor Pracy

Kole¿ance Bo¿enie Borys-Szopie
z powodu œmierci

MAMY

sk³ada

 „Solidarnoœæ” REMAGU w Katowicach

Wyrazy szczerego i g³êbokiego wspó³czucia

Bo¿enie Borys-Szopie
z powodu œmierci

MAMY

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z „Solidarnoœci” ziemi zawierciañskiej

BT Gliwice
19 paŸdziernika w siedzibie Biura

Terenowego odby³o siê spotkanie Pre-
zydium Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ "S" Gliwic i Powiatu Gli-
wickiego.

- Uzgodniliœmy, ¿e z okazji Œwiêta
Zmar³ych, jak co roku odwiedzimy
groby dzia³aczy zwi¹zkowych, któ-
rych nie ma ju¿ wœród nas - informuje
wiceprzewodnicz¹cy TSP Boles³aw
van Borgya de Csepy. - Omawiali-
œmy równie¿ kwestie zwi¹zane z tra-
dycyjnym spotkaniem op³atkowym,
które w tym roku planujemy zorgani-
zowaæ w kopalni "Soœnica".

Zwi¹zkowcy z TSP wyszli równie¿
z inicjatyw¹ utworzenia w ramach Sek-
cji tzw. zespo³u mediatorów.

- Konfikty pomiêdzy stron¹ zwi¹z-
kow¹ a pracodawc¹ trwaj¹ niejedno-
krotnie bardzo d³ugo - wyjaœnia wice-
przewodnicz¹cy. - Z naszych doœwiad-
czeñ wynika, ¿e bezstronny mediator
potrafi w sposób skuteczny doprowa-
dziæ do rozwi¹zania sporu.

***
23 paŸdziernika urodziny œwiêtowa³

ks. bp Gerard Kusz. Z tej okazji naj-
lepsze ¿yczenia przekaza³a delegacja
gliwickiego BT i TSP.

BT Jastrzêbie
15 paŸdziernika w wodzis³awskim

Zespole Opieki Zdrowotnej zosta³o
osi¹gniête porozumienie w negocja-
cjach p³acowych pomiêdzy stron¹
zwi¹zkow¹ a pracodawc¹. Tym sa-
mym zwi¹zkowcy zawiesili spór zbio-
rowy trwaj¹cy od 21 wrzeœnia br.

Porozumienie dotyczy m.in. w³¹cze-
nia od 1 stycznia 2008 r. kwot podwy-
¿ek obecnie wyp³acanych jako dodat-
ki brutto do p³acy zasadniczej, pod wa-
runkiem wyrównania stawek zasadni-
czych dla pracowników ZOZ w danej
grupie zawodowej i w poszczególnych
placówkach. Uzgodniono równie¿ do-
datkowy wzrost wynagrodzenia w po-
staci dodatku "pod kresk¹" w okresie
od 1 paŸdziernika br. do 31 grudnia br.
w wys. zró¿nicowanej dla poszczegól-
nych grup zawodowych. Wszystkim
pracownikom wyp³acona zostanie za-
leg³a premia - 7,5 proc. p³acy zasadni-
czej.

BT Zabrze
KZ NSZZ "S" Miejskiego Przedsiê-

biorstwa Gospodarki Komunalnej w
Zabrzu wyst¹pi³a do pracodawcy o 25
proc. podwy¿kê wynagrodzeñ dla
wszystkich pracowników.

Jeœli ¿¹dania zwi¹zkowców nie zo-
stan¹ spe³nione, zak³adowa "S" roz-
pocznie procedurê wszczêcia sporu
zbiorowego.

Równie¿ "S" Miejskiego Oœrodka
Pomocy Rodzinie w Zabrzu wyst¹pi-
³a do pracodawcy z ¿¹daniem podwy¿-
szenia wszystkim pracownikom o 300
z³ wynagrodzenia zasadniczego.

Obie organizacje zwi¹zkowe mery-
torycznie wspierane s¹ przez zabrzañ-
skie BT.

BT Sosnowiec
19 paŸdziernika odby³y siê wybory

uzupe³niaj¹ce do Komisji Zak³adowej
NSZZ "S" Bitron Poland Sp. z o.o. w
Sosnowcu. W tym zak³adzie na 800.
zatrudnionych do "S" nale¿y 230 pra-
cowników.

Now¹ przewodnicz¹c¹ komisji zo-
sta³a Izabela Bêdkowska. Poprzedni
przewodnicz¹cy przesta³ pe³niæ swoj¹
funkcjê, gdy zwolni³ siê z firmy.

Wybrani zostali równie¿ nowi cz³on-
kowie KZ: Krzysztof Bañbur, Ma-
rzena Krupa i Artur Dudek.

***
18 paŸdziernika w Domu Katolic-

kim w Sosnowcu odby³o siê spotka-
nie z premierem Jaros³awem Ka-
czyñskim. Gospodarzem spotkania, w
którym uczestniczy³o ok. 300 osób, by³
ksi¹dz kanonik Zygmunt Wróbel.
Obecni byli biskup sosnowiecki Adam
Œmigielski, wojewoda œl¹ski Tomasz
Pietrzykowski, pos³owie PiS Ewa
Malik, Waldemar Andzel, Jacek Ko-
œcielniak i senator Czes³aw Ryszka.

- Premier przyjecha³ do Sosnowca
na zaproszenie pos³anki Ewy Malik.
Na spotkanie z nim przyby³a liczna
grupa zwi¹zkowców "S". Jaros³aw Ka-
czyñski obieca³, ¿e nie jest to jego ostat-
nia wizyta w Sosnowcu - mówi kie-
rownik sosnowieckiego BT Alicja
B³aszczyk.

BT Zawiercie
Omówieniu i porównaniu sytuacji

pracowników w poszczególnych od-
dzia³ach firmy poœwiêcone by³o spo-
tkanie z za³og¹ zak³adu Electrolux
Poland w O³awie. Obok Dariusza
Bednarza, przewodnicz¹cego "Soli-
darnoœci" Electrolux Poland w Siewie-
rzu w spotkaniu wziêli udzia³ przed-
stawiciele Dolnoœl¹skiej "S": Monika
Górniak i Bogdan Jurgielewicz.

- Zainteresowanie "Solidarnoœci¹"
wœród o³awskich pracowników jest
spore, co doskonale widaæ po rosn¹-
cej liczbie zwi¹zkowców - mówi Da-
riusz Bednarz. - Jednoczeœnie oczekuj¹
oni od dyrekcji konkretnych rozmów
pozwalaj¹cych na wspólne rozwi¹zy-
wanie problemów pracowniczych.

Na pocz¹tek z kierownictwem Elec-
trolux'u O³awa ustalono, ¿e w zak³a-
dzie pojawi¹ siê tablice informacyjne
"Solidarnoœci" oraz zorganizowane
zostan¹ zwi¹zkowe dy¿ury, podczas
których cz³onkowie "S" bêd¹ korzy-
staæ m.in  z porad dotycz¹cych prawa
pracy. Dla "Solidarnoœci" Poland to
spore wyzwanie, gdy¿ zak³ady polskiej
czêœci szwedzkiego koncernu rozrzu-
cone s¹ od Wroc³awia i O³awy, przez
Siewierz i D¹browê Górnicz¹ po War-
szawê.

(zaw)

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

MATKI

Kole¿ance Bo¿enie Borys-Szopie
G³ównej Inspektor Pracy

w imieniu Sekcji Krajowej Metalowców NSZZ „Solidarnoœæ”

sk³ada
Przewodnicz¹cy Krzysztof Piêtak

11,6 proc...
...wynios³o bezrobocie we wrzeœniu. To by³ kolejny miesi¹c, w którym liczba

osób pozostaj¹cych bez pracy zmala³a. Spadek bezrobotnych zanotowano we
wszystkich województwach. Najwy¿sze bezrobocie notowane jest w woj. war-
miñsko-mazurskim (19 proc.) a najni¿sze w wielkopolskim (8.3 proc.). 87 proc.
zarejestrowanych osób bez pracy nie ma ju¿ prawa do zasi³ku.

G³ówny inspektor pracy Bo¿ena Bo-
rys-Szopa apeluje do pracodawców o
respektowanie przepisów wprowadza-
j¹cych zakaz pracy w placówkach han-
dlowych w œwiêta. W apelu GIP pod-
kreœlono, ¿e za ³amanie tych przepisów
gro¿¹ kary finansowe nawet do 30 tys.
z³.

Nowelizacja ustawy, wprowadzaj¹ca
zakaz pracy w placówkach handlowych
w 12 dni œwi¹tecznych w roku, wchodzi
w ¿ycie w pi¹tek, 26 paŸdziernika. Naj-
bli¿sze œwiêto, kiedy nie bêdzie mo¿na
zrobiæ zakupów w super- czy hipermar-
kecie, przypada 1 listopada - Wszystkich
Œwiêtych. Do koñca roku zakaz obej-
mie pracê w dniach: 11 listopada - Œwiê-
to Niepodleg³oœci oraz 25 i 26 grudnia -
pierwszy i drugi dzieñ Bo¿ego Narodze-
nia.

Jak informuje GIP, w okrêgowych
inspektoratach pracy na terenie ca³ego
kraju czynne bêd¹ dy¿urne telefony,
gdzie bêdzie mo¿na przekazywaæ sygna-
³y o naruszeniu zakazu pracy w handlu
w te dni. Jak podkreœli³a Borys-Szopa,
ka¿dy taki sygna³ zostanie sprawdzony
przez inspektorów pracy.

"Nieprzestrzeganie przepisów zakazu-
j¹cych pracy w œwiêta stanowi wykro-
czenie przeciwko prawom pracownika,
za które inspektor pracy mo¿e ukaraæ pra-

codawcê kar¹ grzywny w wysokoœci od
1 do 2 tys. z³, a w przypadku powtórne-
go pope³nienia wykroczenia w ci¹gu
dwóch lat - do 5 tys. z³. Mo¿e równie¿
skierowaæ wniosek o ukaranie do s¹du
grodzkiego, który ma prawo ukaraæ win-
nego pope³nienia wykroczenia grzywn¹
do 30 tysiêcy z³otych" - przypomina GIP.

W poniedzia³ek Ministerstwo Pracy i
Polityki Spo³ecznej poinformowa³o, ¿e
zakaz pracy w œwiêta w placówkach
handlowych bêdzie dot. osób maj¹cych
status pracownika, a wiêc zatrudnionych
na podstawie umowy o pracê, powo³a-
nia, wyboru, mianowania lub spó³dziel-
czej umowy o pracê. Wed³ug MPiPS,
nowe przepisy nie oznaczaj¹ natomiast
zakazu otwarcia placówki handlowej w
œwiêta, jeœli pracê wykonywaliby ich w³a-
œciciele lub inne osoby pracuj¹ce na pod-
stawie umów cywilnych.

Jak informuj¹ niektóre media, zaka-
zem handlu w te dni objête bêd¹ nie tyl-
ko du¿e sklepy, ale te¿ stacje benzyno-
we. Jak napisa³a w poniedzia³ek "Rzecz-
pospolita", w³aœciciele stacji s¹ odmien-
nego zdania. Sprawa jest na tyle skom-
plikowana, ¿e Polska Izba Paliw P³yn-
nych zwróci³a siê do resortu pracy i
G³ównej Inspekcji Pracy o interpretacjê
tych przepisów.

G³ówny Inspektor Pracy

apeluje do pracodawców

16 paŸdziernika (Rzym). Zmar³
Ignacy Je¿  - emerytowany bi-
skup diecezji koszaliñsko-ko³o-
brzeskiej, przez ca³e ¿ycie zwi¹-
zany ze Œl¹skiem. W czerwcu
tego roku bi-
skup Je¿ zo-
sta³ honoro-
wym obywa-
telem Kato-
wic. - Ze Œl¹-
skiem i Kato-
wicami czujê
siê szczegól-
nie zwi¹zany.
Tak pracowi-
tych ludzi, pracuj¹cych jednocze-
œnie w tak trudnych warunkach,
nie mo¿na spotkaæ nigdzie indziej
w Polsce - mówi³ wówczas. Bi-
skup zmar³ podczas pielgrzymki
do Watykanu w rocznicê wyboru
kard. Karola Wojty³y na papie-
¿a. Dzieñ póŸniej papie¿ Bene-
dykt XVI poinformowa³, ¿e
chcia³ na najbli¿szym konsysto-
rzu tj. 24 listopada 2007 wynieœæ
go do godnoœci kardynalskiej.

***
16 paŸdziernika (Katowice).
Najwy¿sza Izba Kontroli nega-
tywnie oceni³a zlecanie firmom
zewnêtrznym robót w kopalni
"Halemba" oraz nadzór nad tymi
pracami. Realizacja procedur
przetargowych w kopalni mo¿e
wskazywaæ na korupcjê - uznali
kontrolerzy NIK. W swoim rapor-
cie wytknêli te¿ lekcewa¿enie
zasad bezpieczeñstwa.

***
19 paŸdziernika (Chorzów). Na
terenach po Miêdzynarodowych
Targach Katowickich powstan¹
luksusowe biura. Tak¹ koncepcjê
zaprezentowali podczas wspólnej
konferencji prasowej wojewoda
œl¹ski, marsza³ek województwa
œl¹skiego, prezydent Chorzowa i
prezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. - D¹¿ymy
do tego, by na miejscu tej strasz-
nej tragedii powsta³o ¿ycie - t³u-
maczy wojewoda Tomasz Pie-
trzykowski. I podkreœla , ¿e miej-
sce naznaczone tragedi¹ budow-
lan¹, w której zginê³o 65 osób, nie
mo¿e byæ wykorzystane w przy-
sz³oœci jako teren przemys³owy
czy rozrywkowy. Teren po MTK
(oko³o 20 ha) ma wiêc zostaæ w³¹-
czony do KSSE. Inwestorzy wy-
budowaliby tam póŸniej biurow-
ce o wysokim standardzie. Kilka
tygodni temu Prezydent Chorzo-
wa Marek Kopel rozwi¹za³ z
Miêdzynarodowymi Targami Ka-
towickimi umowê dzier¿awy
gruntu i budynków zajmowanych
przez tê spó³kê.

***
19 paŸdziernika (Katowice). Sa-
morz¹d woj. œl¹skiego zawar³ 5-
letni¹ umowê ze spó³k¹ PKP Prze-
wozy Regionalne. Zgodnie z ni¹
w ci¹gu piêciu lat dop³aci do re-
gionalnych przewozów kolejo-
wych 510 mln z³. Dziêki temu w
przysz³ym roku w kolejnym roz-
k³adzie jazdy pojawi¹ siê 134
nowe poci¹gi. Wi¹¿e siê to z przy-
wróceniem komunikacji kolejowej
na trasie Bytom-Gliwice (42 po-
ci¹gi) i zwiêkszeniem po³¹czeñ na
linii Katowice-Tychy (92 poci¹gi).

***
22 paŸdziernika (Wroc³aw).
Przez dwie godziny strajkowa³a
za³oga fabryki Polar. To efekt bra-
ku porozumienia pomiêdzy tam-
tejsz¹ "Solidarnoœci¹" a zarz¹dem
firmy Whirlpool w sprawie pod-
wy¿ek p³ac i poprawy warunków
pracy.
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„Solidarnoœæ”

 wchodzi do s¹dów
S¹ m³odzi, chêtni do ciê¿kiej
pracy i g³odni zwi¹zkowego
sukcesu. Chc¹ zmobilizowaæ
pracowników, bo bez tego
warunki pracy w s¹dach i
prokuraturach nie poprawi¹
siê.

Pierwsza "s¹dowa" Solidarnoœæ
w kraju powsta³a w 2003 roku w
Katowicach. Pomys³ wyszed³ od
Edyty Odyjas. Jak teraz wspomi-
na, ona i jej koledzy chcieli mieæ
wp³yw na warunki pracy i p³acy.
O wyborze "Solidarnoœci" zdecy-
dowa³o silne zaplecze "eksperc-
kie" zwi¹zku. - Stworzenie orga-
nizacji od podstaw nie jest ³atwe,
zw³aszcza jeœli robi siê to pierw-
szy raz. "Solidarnoœæ" bardzo nam
w tym pomog³a - mówi Edyta. -
Baliœmy siê, pierwsze rozmowy
prowadziliœmy w konspiracji. Po
oficjalnym ujawnieniu siê praco-
dawca zadeklarowa³, ¿e cieszy siê
z powstania organizacji i chêtnie
bêdzie z nami wspó³pracowa³.
Pocz¹tkowo by³o mi³o, ale teraz
te relacje s¹ trochê trudniejsze,
prezes nie zawsze znajduje dla nas
czas. Wci¹¿ nie udostêpniono nam
zwi¹zkowego pomieszczenia. S¹
problemy ze zwi¹zkow¹ tablic¹.
Nie jesteœmy do koñca traktowa-
ni jako równorzêdni partnerzy w
rozmowach. A przecie¿ s¹d powi-
nien byæ przyk³adem wspó³pracy
w relacji zwi¹zki - pracodawca nie
tylko w znaczeniu prawnym, ale i
byæ dobrym wzorcem dla innych
pracodawców. Nie chcemy wal-
czyæ z pracodawc¹, ale wspó³pra-
cowaæ i zwróciæ uwagê na proble-
my pracowników- mówi Edyta.

Trudne pocz¹tki
W tym roku w naszym regionie

"Solidarnoœæ" powsta³a w dwóch
kolejnych s¹dach - S¹dzie Okrê-
gowym w Katowicach i Rejono-
wym w Tychach. W tym pierw-
szym dzia³a³ zwi¹zek zawodowy
ale, jak mówi Sylwia Sitek z tam-
tejszej "Solidarnoœci", jej dzia³a-
cze Ÿle reprezentowali interesy
za³ogi, a ich sukcesami zwi¹zko-
wymi by³o co najwy¿ej za³atwie-
nie pomalowania pokoi w s¹dzie.
- Przewodnicz¹ca uaktywni³a siê

dopiero, gdy powsta³a "Solidar-
noœæ". Od tego czasu szkaluje i

oczernia Przewodnicz¹c¹ Edytê
oraz negatywnie nastawia wobec
naszych zwi¹zków pracowników
S¹du Okrêgowego  - komentuje
Sylwia.

Z kolei w s¹dzie w Tychach pra-
cownicy byli przez d³u¿szy czas
informowani, ¿e w ogóle nie wol-
no im przystêpowaæ do zwi¹zków.
Powstanie "Solidarnoœci" by³o
tam du¿ym sukcesem.

"Solidarnoœæ" w s¹downictwie
dopiero raczkuje. W S¹dzie Rejo-
nowym Katowice-Wschód jest w
tej chwili 85 cz³onków, Katowi-
ce-Zachód - 40. Do tego docho-
dzi kilkudziesiêciu cz³onków w
S¹dzie Okrêgowym i tyskim. To
zbyt ma³o, bo przed s¹dow¹ "So-
lidarnoœci¹" stoj¹ wielkie wyzwa-
nia.

Czekaj¹ na wsparcie
Zarobki, warunki pracy, sposo-

by zarz¹dzania - to g³ówne pro-
blemy pracowników polskich s¹-
dów. - Tysi¹c kilkaset z³otych po
wielu latach pracy to nie jest do-
stateczne wynagrodzenie. A pra-
ca jest odpowiedzialna, trudna,
stresuj¹ca i wymagaj¹ca ci¹g³ego
dokszta³cania siê - zauwa¿a Spo-
³eczny Inspektor Pracy SR Kato-
wice Wschód Tomasz Dybek.

Kolejnym problemem jest po-
tr¹canie wynagrodzeñ za nieobec-
noœci spowodowane chorob¹. O
ile obni¿enie wynagrodzenia za-
sadniczego jest zrozumia³e i zgod-
ne z kodeksem pracy, to obcina-
nie premii jest bezprawne. Prowa-
dzi do tego, ¿e pracownicy przy-
chodz¹ do s¹du chorzy i zara¿aj¹
nastêpnych, A wszystko dla kilku-
nastu z³otych.

- Dlaczego warto zak³adaæ "So-

lidarnoœæ" w s¹dach?

¯eby walczyæ o swoje prawa.
¯eby mieæ wp³yw na swoje wa-
runki p³acy i pracy. System pracy
pracowników s¹downictwa wy-
maga du¿ych zmian.
- Jakich?

Najistotniejsze sprawy w tej chwi-
li do za³atwienia to uregulowanie
obowi¹zku dokszta³cania siê (pi-
szemy o tym w ramce obok) oraz
poprawa warunków pracy, zarów-
no jeœli chodzi o pensje, jak i spra-
wy lokalowe. Wynagrodzenia nie
tylko s¹ niskie, ale i ca³y system
p³ac jest niejasny - za te same obo-
wi¹zki ludzie dostaj¹ ró¿ne pen-
sje. To trzeba ujednoli-
ciæ. W innym przypadku
zjawisko odchodzenia
do lepiej p³ac¹cych firm
prywatnych nasili siê.
Póki co nie jest to jesz-
cze masowe, bo do po-
zostania w s¹dach zachê-
ca bezpieczeñstwo zatrudnienia.
Bez podniesienia w najbli¿szym
czasie pensji s¹dy i prokuratury

czeka jednak odp³yw pracowni-
ków. Musimy te¿ uregulowaæ pro-
blem z³ych warunków pracy pra-

cowników tzw. obs³ugi, walczyæ
z mobbingiem. Zadañ jest mnó-
stwo.

- Jak chcecie to zrobiæ, maj¹c

w ca³ej Polsce zaledwie 200

cz³onków?

Liczymy, ¿e ju¿ wkrótce powstan¹
nowe organizacje. W ca³ej Polsce
w s¹dach powszechnych pracuje
23 tys. osób. Jeœli siê zorganizuj¹,
to pracodawcy i ministerstwo bêd¹
siê z nimi liczyæ. Przede wszyst-
kim trzeba zmieniæ mentalnoœæ lu-
dzi. Wielu wci¹¿ myœli, ¿e do
zwi¹zku nie warto nale¿eæ, bo
dzia³acz zwi¹zkowy i tak za³atwi
wszystko dla pracownika, nawet
spoza zawi¹zku. Ludzie nie p³ac¹
sk³adek, nie interesuj¹ siê, a wy-
magaj¹. Kiedyœ by³am na takie
osoby otwarta, ale coraz bardziej
siê przekonujê, ¿e wa¿ne jest
przede wszystkim dbanie o cz³on-

ków zwi¹zku. Tylko to po-
zwoli przyci¹gn¹æ do
niego ludzi do tej pory
nieprzekonanych. A gdy
bêdzie nas ju¿ du¿o, to
wtedy stworzymy kra-

jow¹ reprezentacjê zwi¹zkow¹ do
rozmów z ministerstwem.

Z Edyt¹ Odyjas, przewodnicz¹c¹ Miêdzyzak³adowej Organizacja
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników S¹du Rejonowego Katowice
Wschód-Zachód rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Bêdzie nas du¿o

Jeœli jesteœ pracownikiem
s¹du lub prokuratury i chcia³-
byœ za³o¿yæ u siebie zwi¹zek
zawodowy, skontaktuj siê z
Edyt¹ Odyjas, przewodni-
cz¹c¹ Miêdzyzak³adowej Orga-
nizacji NSZZ "Solidarnoœæ"
Pracowników S¹du Rejonowe-
go Katowice Wschód-Zachód -
tel. 032 604 74 37, 0504 852
267.

Zwi¹zkowcy ze œl¹skich s¹dów
czekaj¹ teraz na powstanie kolejnych

organizacji. - Bez wst¹pienia do
zwi¹zku nasi koledzy z innych s¹-

M³odzi zwi¹zkowcy chc¹ doprowadziæ
do poprawy warunków pracy w polskich s¹dach

dów nie poprawi¹ warunków swo-
jej pracy. Za³o¿enie "Solidarnoœci"

Od czerwca tego roku obowi¹-
zuje zmieniona ustawa o pra-
cownikach s¹dów i prokuratury.
Od urzêdników tych placówek
wymaga ona ukoñczenia co naj-
mniej studiów zawodowych i
uzyskania tytu³u licencjata (do
tej pory wystarczy³o œrednie wy-
kszta³cenie). Obecnie tego wy-
mogu nie spe³nia ok. 16 tys.
Urzêdników (w s¹dach po-
wszechnych pracuje ok. 23 tys.
pracowników, w prokuraturach
ok. 4.300). Ustawa daje im 10 lat
na uzupe³nienie wykszta³cenia.

Pracownicy s¹dów, zgadzaj¹c
siê z ogóln¹ tendencj¹ nakiero-
wan¹ na poprawê ich kwalifika-
cji, zwracaj¹ jednak uwagê na
szereg s³abych punktów ustawy.
Nie ró¿nicuje ona œwie¿o upie-
czonych urzêdników od tych,
którzy maja wieloletni sta¿ pra-
cy - i jedni, i drudzy musz¹ zdo-

byæ wy¿sze wykszta³cenie
(³agodniejsze regulacje dotycz¹
wy³¹cznie osób powy¿ej 40 roku
¿ycia i z co najmniej 15-letnim
sta¿em). Jak mówi¹ urzêdnicy,
zbyt ma³¹ wagê przy³o¿ono do
doœwiadczenia pracowników,
którego nie zast¹pi¹ ¿adne, naj-
lepsze nawet studia.

W¹tpliwoœci budz¹ równie¿
mo¿liwe sankcje, dla tych, któ-
rzy swojego wykszta³cenia nie
uzupe³ni¹. Mo¿liwoœæ wypowie-
dzenia umowy o prace stoi w
sprzecznoœci z zasad¹ zaufania
do pañstwa i ochrony praw na-
bytych. Bo przecie¿ w momen-
cie zatrudniania osoby te spe³-
nia³y wszystkie warunki nie-
zbêdne do pracy w s¹dzie czy
prokuraturze. Teraz w niektórych
przypadkach stawiane s¹ "pod
murem".

le¿y w ich interesie - przekonuje
Sylwia Sitek.    Wojciech Gumu³ka
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W katowickim REMAGU trwa
spór zbiorowy. "Solidarnoœæ"
i Zwi¹zek Zawodowy Pracow-
ników REMAG domagaj¹ siê
wzrostu wskaŸnika wynagro-
dzeñ z 3,4 proc. do 10 proc.

Atmosfera w firmie jest tak na-
piêta, ¿e pracownicy byli gotowi
przyst¹piæ do strajku ostrzegaw-
czego. Jednak zaplanowana na 18
paŸdziernika dwugodzinna akcja
protestacyjna zosta³a wstrzymana.
Dzieñ wczeœniej zwi¹zkowcom
uda³o siê sk³oniæ zarz¹d do rozpo-
czêcia rokowañ. Przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w REMAGU Ma-
rian Malinowski podkreœla, ¿e pat
negocjacyjny trwa³ ponad miesi¹c.
- Z nadziej¹ podjêliœmy rozmowy,
które zakoñczy³y siê podpisaniem
protoko³u rozbie¿noœci - mówi
Marian Malinowski. - Zgodnie z
prawem strajk ostrzegawczy bê-
dzie mo¿na przeprowadziæ dopie-
ro 14 dni po rozpoczêciu rokowañ.

Dlatego zamiast akcji protesta-
cyjnej zorganizowane zosta³o spo-
tkanie za³ogi z zarz¹dem i zwi¹z-
kami. W jego trakcie cz³onek za-

rz¹du Franciszek Staniczek prze-
konywa³, ¿e podwy¿szenie wskaŸ-

nika jest niemo¿liwe do momentu
podpisania przez REMAG umowy
z Kompani¹ Wêglow¹ na produk-

cjê 180 kombajnów.
Podkreœli³, ¿e ma
ona zostaæ sfinalizo-
wana w ci¹gu trzech
tygodni. Zdaniem
zwi¹zków wyniki
ekonomiczne firmy
s¹ na tyle dobre, ¿e
pozwalaj¹ na natych-
miastowy wzrost
wynagrodzeñ.

- Rozumiemy sta-
nowisko zarz¹du.
Ale zarz¹d musi te¿
zrozumieæ, ¿e sytu-
acja w zak³adzie jest
coraz trudniejsza.
Kiedyœ nasze zarob-
ki by³y wzglêdne.
Teraz spadaj¹.
Wœród pracowni-
ków s¹ osoby, któ-
rym brakuje na

Sprawê eksmisji „Solidarnoœci”
fabryki Fiata w Tychach z zajmo-
wanego pomieszczenia bêdzie
rozpatrywa³ s¹d pracy. Tak¹ de-
cyzjê podj¹³ s¹d rejonowy.

Na pocz¹tku roku zarz¹d fabryki
zwróci³ siê do organizacji zwi¹zkowych
z proœb¹ o zmianê siedzib ze wzglêdu
na planowan¹ budowê szatni. Inne
zwi¹zki wyrazi³y zgodê, "Solidarnoœæ"
-  nie.

- Zaproponowano nam tylko jedno
pomieszczenie, znacznie oddalone od

hal produkcyjnych - opowiada Wan-
da Stró¿yk przewodnicz¹ca "S" w spó³-
kach grupy Fiata. - Jesteœmy ugodowi,
chcemy rozmawiaæ o przeniesieniu sie-
dziby, ale tamta lokalizacja nam nie od-
powiada. Chcemy byæ blisko pracow-
ników.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e po-
mieszczeñ znajduj¹cych siê w pobli¿u
hal produkcyjnych, do których "Soli-
darnoœæ" mog³aby przenieœæ swoj¹ sie-
dzibê, nie brakuje. Jednak ich propozy-
cje zosta³y odrzucone. Przewodnicz¹-
ca dodaje równie¿, ¿e zarz¹d odda³ ju¿

Debat¹ z uczniami Katolickie-
go LO w Zawierciu zakoñczy³
w pi¹tek dwudniowy cykl spo-
tkañ przedwyborczych Jacek
Koœcielniak.

Wczeœniej parlamentarzysta PiS
rozmawia³ ze zwi¹zkowcami i sym-
patykami "Solidarnoœci" w siedzibie
zawierciañskiego Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S", Przêdzal-
ni Bawe³ny oraz w Pilicy.

- Dla uczniów najstarszych klas
Katolickiego LO by³y to pierwsze
wybory parlamentarne w ¿yciu -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego w Zawierciu. -
Warto by³o zabiegaæ o ich g³osy, nie
tylko dlatego, ¿e to spora grupa wy-
borców, ale równie¿, aby zachêciæ
ich do czynnego udzia³u w demokra-
tycznych procedurach.

Niestety, gor¹co przyjmowany Ja-
cek Koœcielniak mandatu poselskie-
go nie obroni³, choæ na listê PiS w
powiecie zawierciañskim g³osowa-
³o blisko dwa razy wiêcej osób, ni¿
w 2005 roku i po raz pierwszy od
pocz¹tku lat 90. najwiêkszym popar-
ciem nie cieszyli siê postkomuniœci.
Ich miejsce zajê³o jednak PO.

- Mediatyzacja polskiej polityki
sprawia, ¿e wyborcy zapominaj¹ o
parlamentarzystach, którzy wol¹ roz-
wi¹zywaæ ludzkie problemy zamiast
brylowania w telewizji - dodaje
Ma³gorzata Benc. - A takim pos³em
by³ Jacek Koœcielniak.

Kolejny raz ma siê on spotkaæ z
zawierciañskimi zwi¹zkowcami w
przysz³y poniedzia³ek. I zapewne siê
spotka, gdy¿ problemy pracownicze
nie koñcz¹ siê wraz z kampani¹ wy-
borcz¹.                                   (zaw)

Natalia Poneta-Piekarska, autor-
ka ksi¹¿ki „Siedzia³am za Kato-
wice”, od kilku miesiêcy przeby-
wa w Stanach Zjednoczonych na
zaproszenie tamtejszej Polonii.
Jej historia równie¿ tam wzbu-
dza poruszenie.

Pani Natalia by³a jednym z goœci uro-
czystoœci 25. rocznicy powstania "So-
lidarnoœci", które 2 lata temu odby³y siê
w Jastrzêbiu. Prezentowa³a tam swoj¹

ksi¹¿kê, w której opisa³a tragiczne losy
swej m³odoœci. Przypomnijmy: w 1953
r. peerelowskie w³adze zmieni³y nazwê
Katowic na Stalinogród. M³oda Natalia
Poneta zaprotestowa³a -  na maszynie do
pisania razem z dwiema kole¿ankami
tworzy³a ulotki, póŸniej rozrzuca³a je po
œl¹skich miastach. Za has³a "Precz ze Sta-
linogrodem", "Precz z band¹ komuni-
styczn¹", "Precz z nauk¹ Stalina" trafi³a
do wiêzienia, gdzie spotka³y j¹ dotkliwe
represje i upokorzenia.

Amerykañska Polonia jest zafascy-
nowana jej osob¹. W polonijnych oœrod-
kach kulturalnych organizowane s¹ spo-
tkania z pisark¹ i wieczory autorskie.
Pani Natalia zapraszana jest równie¿ do
polskich szkó³, gdzie opowiada m³o-
dzie¿y swoj¹ poruszaj¹c¹ historiê.  -
Taka lekcja historii, jak¹ by³o spotka-

Spór o wskaŸnik

wynagrodzeñ

Pani Natalia

w Ameryce
nie z  pani¹, jest czymœ du¿o wa¿niej-
szym i trwalszym, ni¿ przeczytane stro-
ny podrêcznika - tymi s³owami podziê-
kowali jej uczniowie Polskiej Szko³y
im. Ks. Pra³ata Stanis³awa Cholewiñ-
skiego w Palos Hills.

Szczególnie wa¿ny dla Natalii Pone-
ty-Piekarskiej by³ jej wieczór autorski
przygotowany przez Zrzeszenie Lite-
ratów Polskich im. Jana Paw³a II i Bi-
bliotekê Jezuickiego Oœrodka Milenij-
nego w Chicago. Wtedy w³aœnie pisar-

ka otrzyma³a dyplom honoro-
wego cz³onka chicagowskiego
Zrzeszenia Literatów Polskich.
- Doceniamy Pani bogaty do-
robek poetycki, bliskie nam s¹
takie wartoœci jak patriotyzm,
prawda, wolnoœæ, które odnaj-
dujemy w Pani twórczoœci -
napisali literaci w pami¹tko-
wym dyplomie.

Wizyta pani Natalii znalaz³a
odbicie w polonijnej prasie. -
Tragiczne lata m³odoœci pani
Natalii wbrew pozorom nie
zosta³y zmarnowane. Jej ca³e
póŸniejsze ¿ycie i jego dorobek
œwiadcz¹ o tym, ¿e wyposa¿y-
³y j¹ w ten rodzaj m¹droœci, ja-
kim tylko dobrze prze¿yte ¿ycie
potrafi obdarzaæ - napisa³ tygo-
dnik "Niedziela". Z kolei chi-

cagowski "Kurier" okreœli³ Nataliê Po-
netê-Piekarsk¹ jako "kobietê niez³omn¹,
niezastraszon¹ bolszewick¹ przemoc¹,
maj¹c¹ w sobie iskierkê prawdy, która
tli siê przez ca³e jej ¿ycie".

Natalia Piekarska-Poneta jest
cz³onkiem Zwi¹zku WiêŸniów
Okresu Stalinowskiego w Katowi-
cach i Honorowym Obywatelem
Miasta Katowice. Uhonorowana
zosta³a m.in. Krzy¿em WiêŸnia Po-
litycznego, Odznak¹ Weterana Walk
o Niepodleg³oœæ, Dyplomem Uzna-
nia Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" za dzia³alnoœæ niepodleg³o-
œciow¹ w okresie stalinowskim oraz
Medalem "Serce Solidarnoœci" im.
Ks. Jerzego Popie³uszki.

M³odzi te¿ g³osuj¹

Pracownicy REMAGU podczas spotkania z zarz¹dem
i zwi¹zkami pytali dlaczego wci¹¿ musz¹ czekaæ

na podwy¿szenie wskaŸnika wynagrodzeñ

„S” w Fiacie chce byæ

bli¿ej pracowników

¿ycie. By zwi¹zaæ koniec z koñcem
po¿yczaj¹ od rodziny i znajomych

- mówi³ podczas spotkania prze-
wodnicz¹cy "S".

Franciszek Staniczek nie zaprze-
czy³ tym s³owom. Wrêcz przeciw-
nie podkreœli³, ¿e ze wzglêdu na
niskie zarobki wielu pracowników
odesz³o z zak³adu. Zapewni³, ¿e
jest wola zarz¹du na podniesienie
wynagrodzeñ.

- Od lat jest wola, a dostajemy
grosze - odpowiedzieli pracowni-
cy. - Dlaczego przed podpisaniem
umowy z Kompani¹ nie mo¿na
podwy¿szyæ wskaŸnika, chocia¿ o
niewielki procent? - pytali rozgo-
ryczeni.

22 paŸdziernika odby³y siê
pierwsze od spotkania z za³og¹
negocjacje zwi¹zków z zarz¹dem.
Trwa³y szeœæ godzin i nie dopro-
wadzi³y do podpisania porozumie-
nia. Marian Malinowski zapowie-
dzia³ wiêc z³o¿enie wniosku o po-
wo³anie mediatora.

Agnieszka Konieczny

do u¿ytku szatnie, a mimo to chce wy-
eksmitowaæ "S".

- Upieranie siê przy oddaniu tego
pomieszczenia jest z³oœliwoœci¹ i utrud-
nianiem dzia³alnoœci zwi¹zkowej -
mówi Wanda Stró¿yk.

Siedzibê zwi¹zku ka¿dego dnia od-
wiedza oko³o 100 pracowników. Sy-
gnalizuj¹ swoje problemy i zapisuj¹ siê
do "Solidarnoœci". - Skierowanie spra-
wy do s¹du pracy daje nadziejê na rów-
ne traktowanie strony zwi¹zkowej i pra-
codawcy - dodaje Stró¿yk.

Agnieszka Konieczny

Marian Malinowski, przewodnicz¹cy „S”
w REMAGU (pierwszy z lewej) podkreœla,
¿e sytuacja materialna wielu pracowników

jest coraz trudniejsza. Obok cz³onek
zarz¹du Franciszek Staniczek

Amerykañska Polonia
jest zafascynowana

Natali¹ Piekarsk¹-Ponet¹
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Jak co roku zwi¹zkowcy „So-
lidarnoœci” z ca³ego kraju
bardzo licznie odpowiedzieli
na apel Komisji Krajowej o
wziêcie udzia³u w uroczysto-
œciach upamiêtniaj¹cych 23.
rocznicê mêczeñskiej œmier-
ci duszpasterza ludzi pracy,
kapelana „S” ks. Jerzego Po-
pie³uszki.

Na mszy œw. odprawionej w ko-
œciele œw. Stanis³awa Kostki w
Warszawie, gdzie ksi¹dz Jerzy by³
rezydentem, obecnych by³o oko-
³o 200. solidarnoœciowych pocz-
tów sztandarowych.

Ze Œl¹ska do stolicy 12 autobu-
sami uda³a siê ponad 500. osobo-
wa reprezentacja zwi¹zkowców.
W drodze do Warszawy tradycyj-
nie zatrzymali siê w Kozieg³o-
wach przy pomniku upamiêtnia-
j¹cym tragicznie zmar³ych kole-
gów: przewodnicz¹cego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" Grzegorza Ko-
losy, szefa górniczej "S" Adama
Stepeckiego i kierowcy Janka

Tyszkiewicza. Tam zmówili mo-
dlitwê i zapalili znicze.

- Uroczystoœci rozpoczê³y siê
z poœlizgiem, bo korki wszystkim
utrudni³y dojazd na ¯oliborz.
Aura równie¿ nie by³a dla nas
³askawa. Ca³y czas pada³ deszcz
ze œniegiem. Ogromna iloœæ lu-
dzi modli³a siê na zewn¹trz ko-
œcio³a, bo w œwi¹tyni nie by³o ju¿
miejsca - mówi Bogdan Biœ, se-
kretarz Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "S".

We mszy œw. uczestniczy³a mat-
ka ks. Jerzego Marianna Popie-
³uszko wraz z Jego rodzeñstwem.
Obecni byli parlamentarzyœci,
w³adze samorz¹dowe i kierownic-
two NSZZ "S".

Intencj¹ nabo¿eñstwa koncele-
browanego przez metropolitê war-
szawskiego arcybiskupa Kazi-
mierza Nycza by³a rych³a beaty-
fikacja ks. Jerzego. Abp przypo-
mnia³, ¿e ks. Popie³uszko jest "
mêczennikiem za wiarê, nawet,
jeœli niektórzy próbuj¹ wmówiæ,
¿e to uk³ady polityczne spowodo-
wa³y, ¿e musia³ umrzeæ".

- Jak bardzo trzeba siê modliæ,
by obecne pokolenie wiedzia³o, ¿e
nie ma pe³nego uzasadnienia god-
noœci cz³owieka bez odniesienia
do wiary i Boga? - pyta³ metropo-
lita warszawski.

Przypomnia³ równie¿ swoje
spotkanie z ks. Popie³uszk¹.

- Abp opowiedzia³ zgromadzo-
nym w koœciele, ¿e wyobra¿a³ Go
sobie, jak giganta. Natomiast,
gdy Go po raz pierwszy zobaczy³,
okaza³o siê, ¿e to cz³owiek o bar-
dzo kruchej, mizernej budowie
cia³a. Wtedy uœwiadomi³ sobie,
jak wielki musi byæ jego duch,
którego si³a tkwi³a w Ewangeli.
Ta homilia i ca³a uroczystoœæ
by³y dla nas niezapomnianym
duchowym prze¿yciem - opowia-
da Bogdan Biœ.

Po nabo¿eñstwie przy grobie Je-
rzego Popie³uszki wierni odmówi-
li modlitwê, zapalili znicze, z³o-
¿yli wieñce i kwiaty. Równie¿
wokó³ ogrodzenia koœcio³a zapa-
lono setki lampek.

B.G.

Na comiesiêcznym posiedze-
niu zebra³ siê Zarz¹d Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiej „So-
lidarnoœci”.

Zarz¹d obradowa³ na cztery dni
przed wyborami, nic wiêc dziwne-
go, ¿e sprawy polityczne wzbudzi-
³y podczas obrad du¿e zaintereso-
wanie. Przewodnicz¹cy Piotr
Duda przypomnia³, ¿e chocia¿
Zwi¹zek oficjalnie nie popar³ ¿ad-
nej partii, to poprzez organizowa-
nie spotkañ wyborczych stara³ siê
pomagaæ swoim cz³onkom w wy-
borze. Jak mówi³, podczas rozmów
z kandydatami mo¿na by³o poznaæ
program wyborczy konkretnych
ludzi, a nie wys³uchaæ tylko tele-
wizyjnych pyskówek.

Przewodnicz¹cy podkreœli³ po raz
kolejny, ¿e "S", w przeciwieñstwie
do innych zwi¹zków, nie bierze
udzia³u w wyborach. - Te¿ mia³em
propozycjê kandydowania do Sena-
tu, ale odmówi³em, bo ewentualny
wybór oznacza³by koniec dzia³alno-
œci w zwi¹zku. Szkoda skonflikto-
wania prawej strony politycznej. Na
ni¿szych szczeblach PiS i PO
wspó³praca jest normalna, zacietrze-
wienie jest wy¿ej - skomentowa³
Piotr Duda, apeluj¹c po raz kolejny
o udzia³ w wyborach.

W trakcie obrad Zarz¹d przyj¹³ rocz-
ne sprawozdanie ze swojej pracy. Bê-
dzie ono zaprezentowane wszystkim
delegatom i poddane pod g³osowanie
podczas corocznego Walnego Zebra-
nia Delegatów, które pod koniec listo-
pada odbêdzie siê w Katowicach na
Uniwersytecie Œl¹skim.

Podczas posiedzenia cz³onek prezy-
dium ZR Miros³aw Truchan omówi³

stan wdra¿ania w zwi¹zkowych struk-
turach programu Grosik. Od niedaw-
na jest on wprowadzany na terenie
ca³ego kraju przez Komisjê Krajow¹

O rych³¹ beatyfikacjê

ksiêdza Jerzego

Najwy¿sza od lat frekwencja w
wyborach parlamentarnych,
zwyciêstwo Platformy Obywa-
telskiej nad Prawem i Sprawie-
dliwoœci¹ oraz tylko 4 partie w
Sejmie - to najwa¿niejsze roz-
strzygniêcia niedzielnych wy-
borów parlamentarnych.

Platforma Obywatelska uzyska³a
w skali kraju 41,51 proc., Prawo i
Sprawiedliwoœæ 32,11 proc., Lewi-
ca i Demokraci 13,15 proc. a Pol-
skie Stronnictwo Ludowe 8,91 proc
g³osów. Takie wyniki powoduj¹, ¿e
w Sejmie zasi¹d¹ tylko 4 ugrupowa-
nia. Z oficjalnych obliczeñ wynika,
¿e PO bêdzie mia³o 209 mandatów,
PiS 166, LiD 53 a PSL 31.

W niedzielnych wyborach po raz
kolejny klêskê ponios³a Polska Partia
Pracy. Na to ugrupowanie, które jest
po prostu politycznym wcieleniem
Sierpnia 80 zag³osowa³o zaledwie 0,99
proc. wyborców. Do parlamentu nie
dostali siê te¿ dawni koalicjanci - Sa-
moobrona (1,53 proc.) i LPR (1,3). Jak
komentuj¹ socjologowie, elektoraty
tych partii przesz³y do innych ugrupo-
wañ, g³ownie do PiS-u.

21 paŸdziernika odnotowano naj-
wy¿sz¹ od 18 lat frekwencjê w wy-
borach parlamentarnych. Swoje g³o-
sy odda³o a¿ 53,79 uprawnionych.

W naszym regionie we wszystkich
okrêgach zwyciê¿a³a Platforma Oby-
watelska przed PiS-em. £¹cznie z
okrêgów katowickiego, rybnickiego,
gliwickiego i sosnowieckiego do
Sejmu wesz³o 22 pos³ów PO, 16 z

PiS i 5 z LiD. PSL nie zdoby³o u nas
¿adnego mandatu.

Niestety, do parlamentu nie uda³o
siê dostaæ startuj¹cym w wyborach

O wyborach i Grosiku

W koœciele œw. Stanis³awa Kostki wierni modlili siê
w intencji rych³ej beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki

Fot. T. Gutry

Zarz¹d Regionu przyj¹³ roczne sprawozdanie ze swojej pracy

I PO wyborach

Piotr Duda,
przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

Przypomi-
nam, ¿e to nie
by³y wybory
zwi¹zkowe,
tylko parla-
mentarne.
Rozumiem
wielkie emo-

cje, jakie im towarzyszy³y, ale ape-
lujê jednak, by nie popadaæ w nie-
potrzebn¹ panikê. Czego oczekujê
od nowej ekipy? Przede wszystkim
realizacji doœæ hojnie sk³adanych
przed wyborami obietnic dotycz¹-
cych podwy¿ek wynagrodzeñ i po-
prawy jakoœci ¿ycia. Dialog spo-
³eczny musi byæ prowadzony, a g³os
"Solidarnoœci" s³yszany. Jeœli tak
bêdzie, to nie przewidujê wielkich
napiêæ. W innym przypadku - jeœli
górê weŸmie liberalizm, a nie dba-
³oœæ o dobro ogó³u - "Solidarnoœæ"
bêdzie zdecydowanie wystêpowaæ
w obronie nie tylko swoich cz³on-
ków, ale wszystkich pracowników.
Przed Platform¹ du¿e wyzwanie, bo
po raz pierwszy ruch zwi¹zkowy
jest zjednoczony w oczekiwaniu na
posuniêcia rz¹du.

Janusz Œniadek,
przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ”

"Solidar-
noœæ" jasno
sformu³o-
wa³a swoje
oczekiwania
w programie
Polska Przy-
jazna Pra-
cownikom adresowane do ludzi
aspiruj¹cych do rz¹dzenia Polsk¹.
Na pewno mam du¿y niepokój, w
jakim stopniu Platforma Obywatel-
ska bêdzie realizowa³a te postula-
ty. Równoczeœnie w ostatnich
dniach kampanii PO, z³o¿y³a sze-
reg deklaracji adresowanych do
pracowników. Poniewa¿ politycy
PO oparli swoj¹ kampaniê na za-
rzutach niedotrzymywania obietnic
przez PiS, wydaje siê, ¿e w sposób
szczególny s¹ zobowi¹zani dotrzy-
maæ z³o¿onych deklaracji. My mu-
simy robiæ swoje niezale¿nie od
tego, kto wygrywa wybory i budu-
je rz¹d.

cz³onkom Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci". Taki los dotkn¹³ m. in.
cz³onka Zarz¹du Regionu Adama
Myrtê, szefa kolejarskiej "S" w Tar-
nowskich Górach Ryszarda Lacha
czy Alicjê Skarbiñsk¹-Poznañsk¹ -
przewodnicz¹c¹ NSZZ "Solidarnoœæ"
Pracowników Ochrony Zdrowia w
Sosnowcu.                                  wg

19 pa¿dziernika 1984 roku
ks. Jerzy Popie³uszko wraca³
z Bydgoszczy wraz ze swym
kierowc¹ Waldemarem
Chrostowskim. Zostali za-
trzymani przez trzech funkcjo-
nariuszy IV departamentu
MSW, zajmuj¹cego siê zwal-
czaniem koœcio³a katolickiego:
Grzegorza Piotrowskiego,
Leszka Pêkalê i Waldemara
Chmielewskiego. Pobili ksiê-
dza, zwi¹zali i wrzucili do ba-
ga¿nika. Prawdopodobnie
jeszcze ¿ywego, z przywi¹za-
nym do nóg workiem kamie-
ni, wrzucili do Zalewu W³o-
c³awskiego. Kierowca ksiêdza
zdo³a³ wyskoczyæ z jad¹cego
samochodu i zawiadomiæ o
uprowadzeniu. Mordercy, ska-
zani w tzw. procesie toruñ-
skim, s¹ ju¿ na wolnoœci. Opu-
œcili wiêzienie po odbyciu tyl-
ko czêœci orzeczonych wobec
nich kar.

NSZZ "S". - Potrzebne s¹ teraz osoby,
które w konkretnych miastach w imie-
niu Zwi¹zku bêd¹ podpisywaæ umowy
z placówkami. Jest tych osób ju¿ kilka-
naœcie, ale wci¹¿ szukamy kolejnych.

Miros³aw Truchan poinformowa³ o
korzystnej umowie zawartej z Parkiem
Wodnym w Tarnowskich Górach. -
Trwaj¹ te¿ negocjacje z du¿¹ sieci¹
aptek. Jest równie¿ szansa na umowê

z zak³adami zrzeszonymi w Izbie Rze-
mieœlniczej, a tak¿e z jedn¹ z du¿ych
sieci handlowych - poinformowa³.

Wojciech Gumu³ka
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Realizacja nowych inwestycji
w elektrowni „Jaworzno III”
przyczyni siê do poprawy sta-
nu lokalnego œrodowiska i
podniesienia standardu ¿ycia
mieszkañców miasta i regio-
nu.

W bie¿¹cym 10-leciu polska
energetyka bêdzie musia³a sprostaæ
niebagatelnemu zadaniu zwiêksze-
nia mocy wytwórczych o ponad 30
proc. Wyœcig inwestycyjny ju¿ siê
rozpocz¹³. Nasze zak³ady energe-
tyczne chc¹ jak najlepiej  wykorzy-
staæ szansê, jak¹ daje wsparcie z
unijnych funduszy strukturalnych.

Równoczeœnie pamiêtaæ trzeba o
koniecznoœci dbania o stan œrodo-
wiska.

Ju¿ w najbli¿szym czasie obo-
wi¹zywaæ bowiem bêd¹ nowe,
bardziej rygorystyczne unijne
przepisy dotycz¹ce emisji dwu-
tlenku siarki. Zosta³y one za-
warte przede wszystkim w Dy-
rektywie IPPC, której wymaga-
nia uwzglêdniono w polskim
"Prawie ochrony œrodowiska".
Zgodnie z nowymi przepisami,
podmioty prowadz¹ce "instala-
cjê mog¹c¹ powodowaæ znacz-
ne zanieczyszczenie poszcze-
gólnych elementów przyrodni-
czych albo œrodowiska jako ca-
³oœci" - a do takich zaliczono
elektrownie i elektrociep³ownie
- zobowi¹zane s¹ do uzyskania
tzw. pozwolenia zintegrowane-
go.

Do dzia³añ zgodnych z nowymi
uwarunkowaniami przygotowuje
siê PKE SA elektrownia "Jaworz-
no III", gdzie przyst¹piono do jed-
nej z najwa¿niejszych inwestycji
ostatnich lat -modernizacji Instala-
cji Odsiarczania Spalin (IOS) oraz
budowy III ci¹gu odsiarczania dla
bloków energetycznych 3 i 4.

Ekologiczne tradycje
W Jaworznie ekologia stanowi

priorytet od kilkunastu lat. To w³a-
œnie dba³oœæ o œrodowisko zadecy-
dowa³a o tym, ¿e w elektrowni ju¿
w 1996 r. rozpoczêto prace w za-
kresie tworzenia instalacji odsiar-
czania spalin. Pos³u¿ono siê tech-
nologi¹ mokr¹ wapienno-gipsow¹.

Instalacja Odsiarczania Spalin
(IOS)  zosta³a zbudowana w latach
1993-1996 przez konsorcjum Ste-
inmueller-Rafako. Sk³ada³y siê na
ni¹ dwie nitki o wydajnoœci ok. 2
mln Nm3/h ka¿da, obs³uguj¹ce
cztery z szeœciu bloków energe-
tycznych jaworznickiej elektrow-
ni. Inwestycja, na tamte czasy, oka-
za³a siê strza³em w dziesi¹tkê. In-
stalacja posiada wysok¹, siêgaj¹c¹
ponad 95 proc. sprawnoœæ usuwa-
nia dwutlenku siarki ze spalin, a
przy tym dodatkowym produktem
procesu technologicznego jest wy-
sokiej klasy gips, wykorzystywa-
ny do produkcji materia³ów bu-
dowlanych.

Obecna modernizacja IOS oraz
budowa III nitki odsiarczania dla
bloków 3 i 4 stanowi kontynuacjê
procesu inwestycyjnego, rozpoczê-
tego w jaworznickiej elektrowni
ju¿ kilkanaœcie lat temu.

Sprostaæ surowym przepi-
som

Zak³adu nie by³oby staæ na sa-
modzielne sfinansowanie tak po-
wa¿nej modernizacji, dlatego nie-
oceniona okaza³a siê pomoc z Unii

Europejskiej, która dofinansowa³a
przedsiêwziêcie kwot¹ 5 mln euro
ze swoich funduszy strukturalnych.
Dziêki nowej inwestycji w 2008 r.
wszystkie bloki energetyczne elek-
trowni "Jaworzno III" bêd¹ spe³-
niaæ ju¿ zaostrzone wymogi ochro-
ny œrodowiska.

Zgodnie z nowymi normami za-
wartymi w "Prawie o ochronie œro-
dowiska" od stycznia przysz³ego
roku dopuszczalny poziom emisji
dwutlenku siarki ze wszystkich
Ÿróde³ i emitorów elektrowni "Ja-
worzno III" nie bêdzie móg³ prze-
kraczaæ 400 mg/Nm3. Cztery z sze-
œciu bloków energetycznych elek-
trowni (nr 1, 2, 5 i 6) s¹ pod³¹czo-
ne do Instalacji Odsiarczania Spa-
lin i spe³niaj¹ ten wymóg, jednak
œrednie stê¿enie dwutlenku siarki
w spalinach z dwóch pozosta³ych,
mimo spalania wêgli o niskiej za-
wartoœci siarki, wci¹¿ oscyluje na
poziomie 2000 mg SO

2
/Nm3. To

w³aœnie te wzglêdy zadecydowa³y
o przyst¹pieniu do realizacji kosz-
townej inwestycji.

Przygotowania do modernizacji
rozpoczêto we  wrzeœniu 2005 r.
Poszukiwanie najlepszej i najtraf-
niejszej - z punktu widzenia sku-
tecznoœci dzia³ania i kosztów -
technologii nie oby³o siê bez o¿y-
wionych dyskusji. Ostatecznie zde-
cydowano siê na odsiarczanie spa-
lin w metodzie mokrej wapienno-
gipsowej. Przetarg na wykonanie
instalacji wygra³a raciborskia "Ra-
fako" SA, z któr¹ 25 paŸdziernika

2006 r. podpisano stosown¹ umo-
wê. Dziêki ¿yczliwoœci Urzêdu
Miasta Jaworzno pozwolenie na
budowê uzyskano w bardzo krót-
kim czasie.

Instalacja ju¿ powstaje
Wkrótce mo¿na ju¿ by³o przeka-

zaæ wykonawcy plac budowy, na
którym w ekspresowym tempie
powsta³y pierwsze fundamenty.
Przygotowano je pod monta¿ kon-
strukcji stalowych budynków, bu-

dowli oraz urz¹dzeñ technologicz-
nych.

Nowa instalacja zmniejszy
emisjê dwutlenku siarki do po-
ziomu zapewniaj¹cego nieprze-
rwan¹ pracê elektrowni, zgod-
nie z zaostrzonymi wymogami
prawnymi. III nitka IOS ogra-
niczy te¿ emisjê py³u, chlorowo-
doru, fluorowodoru i metali
ciê¿kich w odsiarczonych spa-
linach. Dodatkowym produk-
tem procesu technologicznego
bêdzie - tak jak do tej pory - gips
syntetyczny. W efekcie inwesty-
cja przyczyni siê do zwiêksze-
nia konkurencyjnoœci elektrow-
ni. Instalacja odsiarczania dla
bloków 3 i 4 bêdzie wybudowa-
na w tej samej technologii, co
dwie pierwotne nitki.

Modernizacja istniej¹cej IOS
obejmuje przede wszystkim syste-
my technologiczne wspólne dla
wszystkich trzech ci¹gów odsiar-
czania spalin i bêdzie polegaæ w
praktyce na zwiêkszeniu wydajno-
œci urz¹dzeñ. G³ówne prace w tym
zakresie zostan¹ przeprowadzone
na instalacji oczyszczania œcieków,
powstaj¹cych w procesie odwad-
niania gipsu. Instalacja ta bêdzie
musia³a przej¹æ dodatkow¹ iloœæ
œcieków z III nitki IOS, co w efek-
cie wymusi zwiêkszenie wydajno-
œci pomp, jak i systemów przep³y-
wów grawitacyjnych miêdzy po-
szczególnymi etapami oczyszczal-

ni. Zmiany w oczyszczalni obejm¹
równie¿ systemy dozowania od-
czynników chemicznych, które
oprócz zwiêkszenia wydajnoœci
zostan¹ zaopatrzone w lepiej do-
stêpne i bardziej wydajne systemy
p³ukania i czyszczenia ruroci¹gów.

Ju¿ w czerwcu 2008 r., wszyst-
kie spaliny elektrowni "Jaworzno
III", po oczyszczeniu w instalacji
odsiarczania spalin, bêd¹ wypro-
wadzane do atmosfery przez ch³od-
nie kominowe. Zak³adowi osta-

tecznie przestanie natomiast s³u¿yæ
300-metrowy komin, stanowi¹cy
obecnie charakterystyczny element
krajobrazu.

Zalety jaworznickiego
rozwi¹zania

Odsiarczanie spalin w moderni-
zowanej IOS w elektrowni "Ja-
worzno III" bêdzie siê odbywa³o
wed³ug klasycznej metody mokrej
wapienno-gipsowej, opartej na
technologii firmy Steinmueller. W
wyniku procesu jako produkt koñ-
cowy uzyskuje siê tutaj gips, na-
daj¹cy siê do dalszego zastosowa-
nia przemys³owego.

Metoda p³ukania spalin zawie-
sin¹ wêglanu wapnia ma wiele za-
let. Na pierwszym miejscu nale¿y
wymieniæ wysoki stopieñ usuwa-
nia CO

2
. Wa¿nym czynnikiem eko-

nomicznym jest niewielkie zu¿y-
cie sorbentu. Warto te¿ podkreœliæ,
¿e instalacje, które zastosowane
zostan¹ w Jaworznie cechuj¹ siê
najni¿szymi kosztami eksploata-
cyjnymi.

G³ównymi elementami  instala-
cji s¹: absorber ze stref¹ absorpcji,
stref¹ utleniania i oddzielaczem
kropel, wêze³ przygotowania sor-
bentu, wêze³ przeróbki produktu
koñcowego, system kana³ów spa-
lin wraz z wentylatorami wspoma-
gaj¹cymi. Przy spalaniu paliw za-
wieraj¹cych siarkê, w spalinach
obok innych zwi¹zków siarki znaj-
duje siê przede wszystkim dwutle-
nek siarki (SO

2
), który ze wzglêdu

Starania o czyst¹ energiê
na swoje negatywne oddzia³ywa-
nie na przyrodê i œrodowisko po-
winien zostaæ zredukowany - przed
wyrzutem do atmosfery - do okre-
œlonych prawem stê¿eñ.

Prosto i skutecznie
Instalacjê, która powstaje w

elektrowni "Jaworzno II" wyró¿nia
prosty przebieg procesu. Sk³ada siê
on z takich operacji jak: wprowa-
dzenie i dodanie œwie¿ej cieczy
p³ucz¹cej, absorpcja CO

2
 oraz kry-

stalizacja i wytr¹cenie gipsu z cie-
czy p³ucz¹cej.

Absorber jest podzielony na stre-
fê zraszania oraz czêœæ retencyjn¹
(zbiornik) ze stref¹ utleniania.
Ciecz p³ucz¹ca zawieraj¹ca
CaCO

3
, jest pobierana z retencyj-

nej czêœci absorbera. Wodorosiar-
czyn wapnia, który powstaje w
wyniku reakcji, utlenia siê w ab-
sorberze w wyniku kontaktu z po-
wietrzem.

Zawiesina p³ucz¹ca zawiera
obok wêglanu wapnia znaczne ilo-
œci gipsu. W wyniku jej cyrkulacji
w obiegu absorbera, zostaje zapew-
nione ca³kowite wykorzystanie
wprowadzonego sorbentu oraz od-
powiedni wzrost kryszta³ów gipsu.
Nastêpnie czêœæ produktu reakcji
zostaje odprowadzona z absorbera
i kierowana do przeróbki. Po od-
wodnieniu na filtrach powstaje
gips - jako produkt koñcowy.

Strumieñ wody obiegowej ze
wstêpnego odwodniania gipsu zo-
staje zawrócony do absorbera, po
uprzednim odprowadzeniu œcie-
ków. Trzeba je odprowadzaæ w
sposób ci¹g³y, bo dziêki temu za-
pobiega siê wzrostowi stê¿eñ nie-
po¿¹danych substancji wprowa-
dzonych do zawiesiny przez spali-
ny lub sorbent, takich jak dwutle-
nek siarki.

Po wydzieleniu SO
2
  nastêpuje

drugi etap procesu, który z jednej
strony podtrzymuje spadek stê¿e-
nia wymagany dla wymiany masy
SO

2
 a z drugiej strony prowadzi do

powstania odpowiedniego, ³atwe-
go do zagospodarowania produk-
tu koñcowego. Ostatnim etapem
procesu absorpcji jest krystalizacja
gipsu.

Jako sorbentu u¿ywa siê m¹czki
kamienia wapiennego. Tê substan-
cjê wybrano ze wzglêdu na jego
korzystn¹ cenê. W absorberze ze
spalin, obok dwutlenku siarki usu-
wane s¹ te¿ takie zwi¹zki jak: trój-
tlenek siarki, chlorowodór, fluoro-
wodór, kwas siarkowy a tak¿e
resztki py³u lotnego.

Metoda, któr¹ pos³u¿y siê Ja-
worzno III", jest czêsto stosowana
w elektrowniach ca³ego œwiata. Nie
jest nowoœci¹ technologiczn¹, lecz
w stosunku do pierwszych urz¹-
dzeñ z lat 70. zosta³a znacznie roz-
winiêta i ulepszona. W elektrowni
"Jaworzno III" zostan¹ zastosowa-
ne najnowsze osi¹gniêcia myœli
technologicznej.

Oprac. El¿bieta Budzyñska

Dziêki nowej inwestycji wszystkie bloki energetyczne elektrowni „Jaworzno III”
bêd¹ spe³niaæ zaostrzone wymogi ochrony œrodowiska
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- Problem z zaliczeniem lat

dzia³alnoœci w podziemiu do

wymiaru renty czy emerytury

jest wci¹¿ aktualny i dotyka

tysiêcy osób...

Niestety. W stanie wojennym wie-
lu z nich nie pracowa³o w "oficjal-
nych" zak³adach pracy, bo mieli
wilczy bilet lub schodzili do pod-
ziemia, ukrywaj¹c siê przed orga-
nami œcigania PRL. W wielu
przypadkach oznacza to kilka lat
przerwy w odprowadzaniu sk³ad-
ki ZUS. Teraz, po kilkunastu la-
tach, okazuje siê ¿e te lata istot-
nie mog¹ wp³yn¹æ na obliczanie
wysokoœci emerytur i rent, przez
zani¿enie podstawy tego œwiad-
czenia.
- Mo¿na temu zapobiec?

Oczywiœcie. Ustawa z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 30 grudnia
1998 r.), w rozdziale 2. zatytu³o-
wanym "Okresy uwzglêdniane
przy ustalaniu prawa do œwiad-
czeñ i ich wysokoœci", stwierdza,
i¿ za okres sk³adkowy uznaje siê

m. innymi okres (art.6.1.pkt.10)
"œwiadczenia pracy po 1956 r. na
rzecz organizacji politycznych i
zwi¹zków zawodowych, nielegal-
nych w rozumieniu przepisów

obowi¹zuj¹cych do
kwietnia 1989 r.".
Fakt ten (œwiadcze-
nia pracy), mo¿na
udowodniæ wg art.
117 ust.4 w/w usta-
wy, który brzmi:
"okresy, o których
mowa w art. 6 ust.
1 pkt 10 i art. 7 pkt
4, mog¹ byæ udo-
wodnione doku-
mentami lub zezna-
niami œwiadków.
Oceny tych doku-
mentów i zeznañ
dokonuje, w drodze
decyzji, Kierownik
Urzêdu do Spraw
Kombatantów i
Osób Represjono-
wanych zgodnie z
przepisami o kom-
batantach oraz nie-
których osobach
bêd¹cych ofiarami
represji wojennych
i okresu powojen-

Dane osoby pisz¹cej Kierownik Urzêdu ds. Kombatantów
i  Osób Represjonowanych
00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2/4

Proœba o wydanie decyzji potwierdzaj¹cej (podaæ czas pracy w pod-
ziemiu) okres œwiadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i
zwi¹zków zawodowych nielegalnych, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt. 10 w/w ustawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U nr 162 poz.1118
z póŸn. zm.).

W okresie od... do..., pracowa³em/am na rzecz nielegalnego wów-
czas NSZZ "Solidarnoœæ" jako... . Praca moja polega³a na... . W zwi¹z-
ku z powy¿szym, zgodnie z ustaw¹ o emeryturach i rentach z FUS
okres od... do... jest okresem sk³adkowym.

Na potwierdzenie moich s³ów za³¹czam oœwiadczenia (potwierdzo-
ne notarialnie) nastêpuj¹cych osób:... .  W za³¹czeniu: oœwiadczenia
(minimum 2 osób) oraz kserokopia dowodu osobistego osoby sk³a-
daj¹cej proœbê (ksero poœwiadczone za zgodnoœæ z orygina³em).

Emerytury opozycjonistów

mog¹ byæ wy¿sze

Prokuratura Okrêgowa w Katowi-
cach z³o¿y³a odwo³anie od wyro-
ku w sprawie pacyfikacji kopalñ
„Wujek” i „Manifest Lipcowy” w
grudniu 1981 r.

Prokuratura uzna³a, ¿e kary pozbawie-
nia wolnoœci, jakie otrzymali cz³onko-
wie plutonu specjalnego, s¹ "ra¿¹co nie-

wspó³mierne do stopnia szkodliwoœci
pope³nionych przez nich czynów".

W maju br. katowicki S¹d Okrêgowy
skaza³ na 11 lat wiêzienia by³ego dowód-
cê plutonu specjalnego ZOMO Romu-
alda Cieœlaka. 14 by³ych zomowców

otrzyma³o kary 3 lat i 2,5 roku pozba-
wienia wolnoœci. By³y zastêpca Komen-
danta G³ównego MO w Katowicach
Marian Okrutny zosta³ uniewinniony.

Prokuratura zarzuci³a s¹dowi pope³nie-
nie b³êdów w ustaleniach faktycznych i
zakwestionowa³a uniewinnienie Okrutne-
go. Zdaniem prokuratury skazani zomow-
cy powinni mieæ orzeczony zakaz zajmo-

wania stanowisk zwi¹zanych z ochron¹
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Podczas pacyfikacji kopalñ "Wujek" i
"Manifest Lipcowy" zginê³o 9 górników,
a kilkudziesiêciu zosta³o rannych.

ak

Agencje ochrony zatrudniaj¹ w
Polsce ponad 200 000 osób. Pra-
cuje w nich 60 proc. wszystkich
zatrudnionych.

Dzia³ Rozwoju Zwi¹zku NSZZ "Soli-
darnoœæ" przeanalizowa³ sytuacjê pracow-
ników sektora ochrony. Przeprowadzo-
no wywiady z 3580 pracownikami ochro-
ny. W trakcie badania przedstawiciele
NSZZ "Solidarnoœæ" odwiedzili 323
obiekty w Warszawie. Przeprowadzili in-
dywidualne rozmowy z pracownikami
ochrony na temat sytuacji ka¿dego z re-
spondentów. Bezpoœredni kontakt przed-
stawicieli "S" z ankietowanymi umo¿li-
wi³ dog³êbn¹ jakoœciow¹ analizê relacji
pracodawca - pracownik. Pytania doty-
czy³y warunków pracy, wynagrodzenia,
kwestii formalnych zatrudnienia, sposo-
bu traktowania przez pracodawcê, ocze-
kiwañ zwi¹zanych z systemem pracy,
mo¿liwoœci rozwoju zawodowego.

Wywiady wykaza³y, ¿e ³amanie prze-
pisów Kodeksu pracy to nagminne prak-
tyki firm ochrony. Badanie stanowi³o je-
den z elementów szeroko zakrojonej ak-
cji Zwi¹zku, maj¹cej przyczyniæ siê do
uzdrowienia sytuacji w sektorze us³ug
ochrony.

Przedstawiciele pracowników podkre-
œlali, ¿e s¹ zdesperowani i bêd¹ walczyæ o
lepsze wynagrodzenia, poprawê warun-
ków pracy i poszanowanie prawa do przy-
nale¿noœci zwi¹zkowej. Dzisiaj zarabiaj¹
ok. 5 z³ na godzinê, sami ponosz¹ koszty
uzyskania licencji oraz wymaganych
szkoleñ i badañ specjalistycznych. Zatrud-
niani czêsto na umowê zlecenie nie maj¹
prawa do urlopu, œwiadczeñ socjalnych i
innych wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
Aby utrzymaæ rodzinê musz¹ pracowaæ
od 300 do 500 godzin w miesi¹cu.

- Niektórzy nasi koledzy nawet nie
wracaj¹ do domów, zamieszkali w samo-
chodach, maj¹ tam œpiwory, butle z ga-
zem do podgrzewania posi³ków, garde-
robê. W miejscach pracy czêsto nie maj¹
dostêpu do ciep³ej wody i toalety. S¹ prze-
mêczeni, a za najdrobniejsze uchybienie
spotykaj¹ ich drakoñskie kary finansowe
i dyscyplinarne - mówili pracownicy firm
ochroniarskich.

Bran¿a ochrony rozwija siê szybko na
ca³ym œwiecie. Firmy ochroniarskie kon-
kuruj¹ ze sob¹ za pomoc¹ niskich p³ac i
z³ych warunków pracy. Na takie metody
nie mo¿e byæ przyzwolenia.

Barbara Napieralska

Zbyt niskie wyroki

Zdaniem Prokuratury Okrêgowej w Katowicach,
kary pozbawienia wolnoœci, na jakie w maju br. skazani zostali
cz³onkowie plutonu specjalnego, s¹ „ra¿¹co niewspó³mierne
do stopnia szkodliwoœci pope³nionych przez nich czynów”

Ochroniæ ochroniarzy

- Niezaliczone do emerytury lata
w opozycji to wci¹¿ bolesny problem

dla wielu dzia³aczy podziemia
- podkreœla Eugeniusz Karasiñski

nego". (W ramce poni¿ej prezen-

tujemy przyk³adowy wzór takiego

pisma.)

- A co, jeœli sk³adaj¹cy posiada

status pokrzywdzonego?

Jeœli ma taki status w rozumieniu
art. 6 ust. z dnia 18 grudnia 1998
r. o Instytucie Pamiêci Narodowej
- Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu  i
udostêpnione mu przez IPN doku-
menty potwierdzaj¹ równie¿ fakt
pracy na rzecz organizacji poli-
tycznych i zwi¹zków zawodo-
wych w tamtym okresie, powinien
te dokumenty do³¹czyæ do proœ-
by. A tak¿e ka¿dy inny dokument
pozwalaj¹cy na ustalenie stanu
faktycznego.
- Jak d³ugo powinno trwaæ roz-

patrywanie tej sprawy?

Tego typu podanie musi byæ roz-
patrzone i decyzja wydana, w try-
bie kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego w terminie 1 miesi¹-
ca. W sprawach szczególnie trud-
nych 2 miesi¹ce.
Takie urzêdowe poœwiadczenie
dostarczamy do ZUS, który musi
ww. okres zaliczyæ nam do okre-
su sk³adkowego.
- Dziêkujê za rozmowê.

Z Eugeniuszem Karasiñskim, przewodnicz¹cym Stowarzyszenia
Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego, rozmawia Wojciech Gumu³ka.
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Rodzina, która do Parku
Wodnego w Tarnowskich
Górach wybierze siê z kart¹
Grosik mo¿e zaoszczêdziæ
nawet kilkanaœcie z³otych.

Od 22 paŸdziernika na cz³on-
ków Zwi¹zku czekaj¹ tam atrak-
cyjne zni¿ki. Podpisanie umowy
pomiêdzy Agencj¹ Inicjatyw Go-
spodarczych, która zarz¹dza
obiektem a zwi¹zkow¹ spó³k¹

Solkarta, poprzedzi³y d³ugie i
trudne negocjacje.

- Umowa zadawala obie strony
- mówi Miros³aw Truchan cz³o-
nek Prezydium Œl¹sko-D¹brow-

skiej "S" i pe³nomocnik Solkarty
w naszym regionie. Miros³aw Tru-
chan podkreœla, ¿e tarnogórski
park wodny jest najprawdopodob-
niej jedynym w Polsce, w którym
dzia³a "Solidarnoœæ". - Podpisanie

Do Parku Wodnego

najlepiej z kart¹ Grosik

Warunki korzystania z Parku Wodnego

w Tarnowskich Górach dla posiadaczy karty Grosik:
Dzieñ powszedni:

Przed rabatem: Bilet normalny - 12 z³, bilet ulgowy - 9,5 z³

Po rabacie: Bilet normalny - 7 z³ (plus 5 min. gratis), bilet ulgowy - 6 z³ (plus 5 min. gratis).

Weekend:

Przed rabatem:  Bilet normalny - 14 z³, bilet ulgowy - 12 z³,

Po rabacie: Bilet normalny - 9,5 z³ (plus 5 min. gratis), bilet ulgowy - 7 z³ (plus 5 min.

gratis).

Podpisanie umowy upowa¿niaj¹cej posiadaczy karty Grosik
do korzystania z rabatów w Parku Wodnym w Tarnowskich
Górach. (Od lewej): Wojciech Giergiel - cz³onek Zarz¹du
Agencji Inicjatyw Gospodarczych, Boles³aw Var Bogya

de Csepy z „S” kopalni „Soœnica”, Roman Utracki - Prezes
Zarz¹du AIG, Miros³aw Truchan z Prezydium ZR

oraz Jan Ba³chan - przewodnicz¹cy Terenowej Sekcji
Problemowej „S” w Tarnowskich Górach

Grosik to program rabatowy
upowa¿niaj¹cy zwi¹zkowców
do korzystania ze zni¿ek i pro-
mocji. Partnerami programu s¹
sklepy, apteki i punkty us³ugo-
we. Do wprowadzenia Grosika
na terenie ca³ej Polski Komisja
Krajowa powo³a³a spó³kê Sol-
karta. Jej pe³nomocnikami w
naszym regionie s¹ Miros³aw
Truchan z Prezydium ZR i Bo-
les³aw Var Bogya de Csepy z
"S" kopalni "Soœnica". Spó³ka
uruchomi³a stronê internetow¹.
Pod adresem www.solkarta.pl
mo¿na znaleŸæ informacje o
punktach, które ju¿ przyst¹pi³y
do programu.

umowy nie budzi³o moralnych
w¹tpliwoœci, gdy¿ w parku prze-
strzegane s¹ prawa zwi¹zkowe i
pracownicze.

Z umowy zadowolony jest rów-
nie¿ prezes Agencji Inicjatyw Go-
spodarczych Roman Utracki. -
Cz³onkowie Zwi¹zku bêd¹ mogli
korzystaæ z naszych us³ug po
atrakcyjnych cenach. Wiemy, jak
du¿¹ organizacj¹ jest Œl¹sko-D¹-
browska "Solidarnoœæ". Mamy
nadziejê, ¿e wyraŸnie wzroœnie
iloœæ klientów parku - mówi Ro-
man Utracki.

Posiadacze karty Grosik otrzy-
maj¹ równie¿ 10-procentowy
upust w restauracji znajduj¹cej siê
na terenie parku. Na zni¿kê: 3 z³
dla osoby doros³ej i z³otówkê dla
dziecka mog¹ równie¿ liczyæ
wchodz¹c na 45-minutowy seans
do jaskini solnej. Kolejne atrak-
cje parku to sauna i si³ownia. O
mo¿liwoœæ skorzystania z nich
nale¿y spytaæ w kasach. Umowa
obejmuje posiadacza karty Grosik
i dwie inne osoby.

Park Wodny w Tarnowskich
Górach istnieje od 7 lat. W boga-
tej ofercie obiektu znajduje siê
m.in.: basen sportowy, basen do
nauki p³ywania, basen rw¹ca rze-
ka, basen z fal¹ morsk¹, basen ze-
wnêtrzny oraz zje¿d¿alnie, jacuz-
zi i solanka.

Agnieszka KoniecznyW atrakcyjnej ofercie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie i mi³o spêdzi czas


