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W numerze:

W Auli Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego odby³o siê Walne
Zebranie Delegatów Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”. Podsumowuj¹c miniony
rok Piotr Duda podkreœli³, ¿e wiêkszoœæ zwi¹zkowych problemów w regionie
uda³o siê za³atwiæ podczas negocjacji. Przewodnicz¹cy zapowiedzia³, ¿e Zwi¹zek
bêdzie patrzy³ rz¹dowi na rêce.

Patrzeæ rz¹dowi na rêce Z okazji Barbórki
sk³adam wszystkim

górnikom oraz pracownikom
zak³adów oko³ogórniczych

¿yczenia bezpiecznej
i spokojnej pracy
oraz powodzenia
w ¿yciu osobistym.

Niech Œwiêta Barbara
nieustannie otacza swoj¹ opiek¹

Was i Wasze rodziny.

Szczêœæ Bo¿e

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

ZOZ-y spó³kami
pracowniczymi?
Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzê-
du Marsza³kowskiego przygotowa³ ju¿ "sce-

nariusz" ewentualnych przekszta³ceñ. Œl¹ski
Urz¹d Marsza³kowski jest organem za³o¿y-
cielskim dla 56 placówek zdrowotnych.
Plany "prywatyzacji pracowniczej" dotycz¹
przychodni specjalistycznych tzw. publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej.

Czytaj na stronie 3

Modlitwa o bezpieczn¹
pracê
O bezpieczn¹ pracê i szczêœliwe powroty do
domów modlili siê górnicy wraz z rodzina-
mi podczas 17. Pielgrzymki Górników na

Jasn¹ Górê. Pielgrzymkê tradycyjnie zorga-
nizowa³  Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarnoœæ”.   Czytaj na stronie 4
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

Kole¿ance

Gra¿ynie Welon

w imieniu kole¿anek i kolegów
z Regionalnego Sekretariatu Metalowców „S”

sk³ada

Krzysztof Piêtak

BT Gliwice
29 listopada o godz. 13 przed urzê-

dami miejskim i powiatowym w Gli-
wicach odbêdzie siê pikieta zorgani-
zowana przez MOZ NSZZ "S" przy
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gli-
wicach oraz KZ NSZZ "S" przy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Soœnicowicach.

Powodem zaplanowanej akcji jest
brak reakcji w³adz samorz¹dowych na
postulaty p³acowe za³óg obu placówek,
w których wynagrodzenia s¹ bardzo
niskie i od kilku lat maj¹ tendencjê
spadkow¹. W 2008 roku po wzroœcie
p³acy minimalnej w DSP w Soœnico-
wicach uposa¿enie  ok. 30 proc. za³o-
gi bêdzie zbli¿one do tej p³acy. Zanie-
dbania w³adz w zakresie wymaganych
standardów, doprowadzi³y do tego, ¿e
w przysz³ym roku nie bêdzie mo¿na
tych p³ac regulowaæ.

BT Jastrzêbie Zdrój
W siedzibie jastrzêbskiego BT od-

by³o siê spotkanie prezydenta miasta
Mariana Janeckiego i z wiceprezy-
denta Franciszka Piksy z przedsta-
wicielami Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ "S" Miasta Jastrzêbie Zdrój.
W jego trakcie prezydent zapozna³ ze-
branych z za³o¿eniami do miejskiego
bud¿etu na 2008 rok i z zamierzenia-
mi w³adz miasta w przysz³ym roku.

Spotkania w³odarzy Jastrzêbia ze
zwi¹zkowcami "S" organizowane s¹
od trzech lat dwa razy w roku.

BT Rybnik
Po przeprowadzonych wyborach

uzupe³niaj¹cych do KZ NSZZ "S"
Rybnickich S³u¿b Komunalnych od-
by³o siê pierwsze po³¹czone spotka-
nie przedstawicieli Komisji z Komisj¹
Rewizyjn¹. W spotkaniu uczestniczy-
li przewodnicz¹cy MKK NSZZ "S"
Pracowników Samorz¹dowych i S³u¿b
Publicznych Leszek Monis i kierow-
nik rybnickiego BT Stefan Kubera.
Zwi¹zkowcy omówili prawa i obo-
wi¹zki w³adz oraz cz³onków Komisji
oraz ich ewentualny udzia³ w szkole-
niu w Wiœle.

***
21 listopada w siedzibie rybnickie-

go BT odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli KZ NSZZ "S" Miejskiego Za-
rz¹du Budynków w Raciborzu z przed-
stawicielami Biura, w trakcie którego

zwi¹zkowcy wymieniali doœwiadcze-
nia w zakresie prowadzenia negocja-
cji z samorz¹dowcami.

***
W dniach od 22 do 23 listopada w

Parlamencie Europejskim w Brukseli
odby³o siê spotkanie zorganizowane
pod patronatem Komisji Europejskiej
i francuskiego Ministerstwa ds. Euro-
pejskich dotycz¹ce odpowiedzialnoœci
przedsiêbiorstw w Europie i dialogu
ekonomicznego dla promocji stosun-
ków przemys³owych. W spotkaniu
uczestniczy³ przedstawiciel Œl¹sko-
D¹browskiej "S" Tadeusz Kukie³ka,
przewodnicz¹cy KZ NSZZ "S" Elek-
trowni Rybnik S.A.

BT Zawiercie
Utworzenie oddzia³owej organiza-

cji zwi¹zkowej w o³awskiej fabryce
planuje "Solidarnoœæ" Electrolux Po-
land w Siewierzu. Deklaracje wst¹pie-
nia do zwi¹zku z³o¿y³o tam kilkuna-
stu pracowników. Obecnie trwaj¹ przy-
gotowania do przeprowadzenia wal-
nego zabrania, które planowane jest na
pocz¹tek grudnia.

- Nie jest mo¿na sprawne rozwi¹-
zywanie bie¿¹cych problemów pra-
cowniczych z odleg³oœci dwustu kilo-
metrów - mówi Dariusz Bednarz,
przewodnicz¹cy "S" Electrolux Po-
land. - Tymi sprawami bêdzie siê na
miejscu zajmowaæ organizacja oddzia-
³owa. I liczê, ¿e za³oga szybko odczu-
je efekty jej pracy.

Electrolux Poland, bêd¹cy spó³k¹-
córk¹ szwedzkiego koncernu ma za-
k³ady rozrzucone na po³udniu kraju
(najwiêkszym jest fabryka w Siewie-
rzu), a centralê w Warszawie.    (zaw)

11,3 proc...
... wynios³o na koniec paŸdziernika bezrobocie w naszym kraju. Spad³o z

11,6 proc. we wrzeœniu - informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy wynios³a w koñcu

paŸdziernika 1 mln 720,9 tys. osób i by³a ni¿sza ni¿ przed miesi¹cem o 56,9 tys.
W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta
by³a ni¿sza o 580,9 tys. osób.

Najni¿sze bezrobocie odnotowa³y województwa: wielkopolskie (7,9 proc.),
ma³opolskie (8,7 proc.) oraz mazowieckie (9,2 proc.). W woj. œl¹skim bez pracy
by³o 9,8 proc. mieszkañców.

Najwy¿sze bezrobocie utrzymywa³o siê nadal w województwach: warmiñ-
sko-mazurskim (18,8 proc.) i zachodniopomorskim (16,2 proc.).

- Czy zgadza siê Pan z opini¹, ¿e sto-
³eczni politycy przypominaj¹ sobie
o Œl¹sku przed Barbórk¹, gdy przed
sejmem demonstruj¹ górnicy albo
gdy zdarzy siê jakaœ wielka katastro-
fa, jak w kopalni Halemba czy w
hali wystawowej w Katowicach?

Piotr Duda, przewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej „S”: Dziwiê siê
politykom, ¿e tylko w takich momen-
tach sobie o nas przypominaj¹. Obawiam
siê, ¿e politycy z centrali odreagowuj¹
czasy, kiedy w PRL Œl¹sk uchodzi³ za
oczko w g³owie rz¹dz¹cych. To nie na-
sza wina, ¿e serce gospodarki bije na Œl¹-
sku. Problemy naszego regionu - oby ich
by³o jak najmniej - negatywnie oddzia-
³uj¹ na ca³¹ Polskê. Co funkcjonuje Ÿle
tutaj - ma negatywny wp³yw na gospo-
darkê kraju. Gdy nie dowioz¹ wêgla, Ÿle
funkcjonuje kolej - trudno normalnie pra-
cowaæ. A Œl¹sk to nie tylko górnictwo i
hutnictwo. Tak¿e najwiêkszy w kraju
przemys³ motoryzacyjny: Isuzu, Fiat,
Opel. Nie chcemy wcale byæ traktowani
lepiej ni¿ inni. Wystarczy, jeœli bêdzie-
my traktowani normalnie.(…)
- Kiedy politycy zrozumiej¹, ¿e prze-

mys³u informatycznego czy moto-
ryzacyjnego nie warto przeciwsta-
wiaæ górnictwu, tylko nale¿y roz-
wijaæ jedno i drugie?

- Mam nadziejê, ¿e taki cud siê kiedyœ
zdarzy. Niestety, czêœæ polityków po-

pada ze skrajnoœci w skrajnoœæ. Potrze-
ba wypadkowej, uœwiadomienia sobie,
¿e jednakowo niezbêdna jest informa-
tyka jak górnictwo. Ojciec bêdzie mia³
pracê w kopalni, syn w bran¿y infor-
matycznej. Walczymy o to, ¿ebyœmy
stali siê zapleczem energetycznym nie
tylko w Polsce, ale dla ca³ej Unii Euro-
pejskiej. Niemiecki profesor Wolff bada
mo¿liwoœæ produkowania z wêgla do-
datkowych noœników energii, prace nad
t¹ technologi¹ s¹ zaawansowane. Dziêki
nowym technologiom polskie z³o¿a
wêgla powinny staæ siê zabezpiecze-
niem energetycznym dla Europy.
- Na Œl¹sku powszechne wydaje siê

przekonanie, ¿e za lata eksploata-
cji regionowi coœ siê nale¿y od w³a-
dzy centralnej. Czego Œl¹sk potrze-
buje bardziej: ca³oœciowego pro-
gramu rozwoju regionu, progra-
mów bran¿owych?

Nauczeni ciê¿kiej pracy, co u nas prze-
chodzi z ojca na syna, niczego nie chce-
my za darmo. Wystarczy nie psuæ spo-
koju, jak zreszt¹ w ca³ej gospodarce, któ-
ra siê rozwija. Jeœli bêdzie realizowany
program restrukturyzacji bran¿y górni-
czej, przyjêty we wspó³pracy ze zwi¹z-
kami zawodowymi - nie bêdzie zgrzy-
tów. Jeœli Waldemar Pawlak mówi, ¿e
interesuje go dialog szczery a¿ do bólu
- nie widzê problemu. (…)

Niczego za darmo

nie chcemy
(Tygodnik Solidarnoœæ, rozmawia £ukasz Perzyna,

23 listopada 2007 r.)

Wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

OJCA

naszej Kole¿ance

Gra¿ynie Welon

w imieniu pracowników Biura Terenowego
oraz kole¿anek i kolegów z naszego terenu

sk³ada

Alicja B³aszczyk

Naszej drogiej Kole¿ance

Gra¿ynie Welon

wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci

OJCA

w imieniu kole¿anek i kolegów
z I Œl¹skiego Urzêdu Skarbowego w Sosnowcu

Miros³awa Piaskowska

Wiceprzewodnicz¹cemu Terenowej Sekcji NSZZ „Solidarnoœæ”
Powiatu Tarnogórskiego oraz przewodnicz¹cemu

KZ NSZZ „Solidarnoœæ” Huty Cynku Miasteczko Œl¹skie

Koledze Jankowi Jelonkowi

najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

OJCA

 w imieniu Terenowej Sekcji NSZZ „Solidarnoœæ”
Powiatu Tarnogórskiego

sk³ada

przewodnicz¹cy Andrzej Ba³chan

21 listopada (Ruda Œl¹ska).
Up³yn¹³ rok od katastrofy w ko-
palni Halemba, w której od wy-
buchu metanu i py³u wêglowego
zginê³o 23 górników. W pierwsz¹
rocznicê tragedii na cmentarzu ko-
munalnym w Rudzie Œl¹skiej - Ha-
lembie ods³oniêto tablicê z nazwi-
skami wszystkich poleg³ych w ko-
palni górników. W koœciele Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej odprawiono
Msze œw. w intencji zabitych.

***
21 listopada (Warszawa). Komi-
sja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ"
zdecydowa³a, ¿e 14 grudnia w
Szczecinie odbêdzie siê ogólno-
polska manifestacja w obronie
miejsc pracy w Stoczni Szczeciñ-
skiej Nova. Komisja Krajowa
zwróci³a siê równie¿ do rz¹du o
szybk¹ interwencjê w celu ratowa-
nia zagro¿onej Stoczni. Zwi¹z-
kowcy spotkali siê równie¿ z Ja-
ros³awem Kaczyñskim, preze-
sem PiS. Podsumowano wynik
wyborów i dotychczasow¹ wspó³-
pracê pomiêdzy "S" a PiS. Zwi¹z-
kowcy zwracali uwagê, na trudno-
œci w porozumieniu siê z niektó-
rymi dzia³aczami PiS, czy na brak
reakcji przedstawicieli rz¹du na sy-
gna³y dotycz¹ce nieprawid³owoœci
w przedsiêbiorstwach nale¿¹cych
do skarbu pañstwa. Przedstawicie-
le "S" dziêkowali równie¿ za
wszystkie sprawy, które uda³o siê
pozytywnie za³atwiæ. Zwi¹zkow-
cy i przedstawiciele PiS wyrazili
wolê wspó³pracy w inicjatywach
zmierzaj¹cych do poprawy sytu-
acji pracowników.

***
22 listopada (Warszawa). - "Soli-
darnoœæ" Pracowników Telekomu-
nikacji zorganizowa³a pikietê.
Zwi¹zkowcy protestowali przed
budynkiem Zarz¹du TP S.A., a na-
stêpnie przed siedzib¹ Urzêdu Ko-
munikacji Elektronicznej. Protest
zwi¹zkowców zwi¹zany by³ z pro-
wadzonym przez "Solidarnoœæ"
sporem zbiorowym, a jego g³ów-
ne postulaty to utrzymanie dotych-
czasowych warunków pracy w
spó³ce i podwy¿szenie wynagro-
dzeñ wszystkim pracownikom TP
S.A.

***
26 listopada (Katowice). Fiaskiem
zakoñczy³y siê negocjacje zwi¹z-
kowców, w tym równie¿ "Solidar-
noœci", z zarz¹dem Kompanii Wê-
glowej w sprawie wzrostu wyna-
grodzeñ. Decyzja o ewentualnym
strajku w koncernie zapadnie w
czwartek 29 listopada.

***
27 listopada (Warszawa). Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zaskar-
¿y³ do Trybuna³u Konstytucyjne-
go przepisy ró¿nicuj¹ce wiek eme-
rytalny kobiet i mê¿czyzn. Obec-
nie wiek emerytalny mê¿czyzn
wynosi w Polsce 65 lat, a kobiet
60. Wed³ug RPO, powinien byæ on
równy dla obu grup - kobiety po-
winny przechodziæ na emeryturê
póŸniej. Rzecznik argumentuje
swój wniosek konstytucyjn¹ za-
sad¹ równoœci wobec prawa, za-
tem te¿ równych praw mê¿czyzn i
kobiet. Zdaniem rzecznika, nie jest
mo¿liwe wskazanie racjonalnych
argumentów usprawiedliwiaj¹-
cych utrzymanie w ustawie o eme-
ryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych regula-
cji okreœlaj¹cych wiek emerytal-
ny na podstawie kryterium p³ci.

W imieniu Komisji Zak³adowej
NSZZ "Solidarnoœæ" przy Urzêdzie
Skarbowym w Sosnowcu serdecz-
nie zapraszam na Mszê Œwiêt¹ za
œp. W³adys³awa Molêckiego.

Msza Œwiêta bêdzie odprawio-
na 7 grudnia 2007 r. o godzinie
16.30 w Koœciele pw. Niepokala-
nego Poczêcia NMP w Sosnowcu
- Sielcu, ul. Skautów 1.

Po Mszy ksi¹dz Edward Dar-
³ak zaprasza na spotkanie na Ple-
banii.                    Alicja B³aszczyk
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Samorz¹d województwa œl¹-
skiego chce, by lecznictwo
ambulatoryjne znalaz³o siê w
rêkach pracowników. Wydzia³
Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
Urzêdu Marsza³kowskiego
przygotowa³ ju¿ „scenariusz”
ewentualnych przekszta³ceñ.
Œl¹ski Urz¹d Marsza³kowski
jest organem za³o¿ycielskim
dla 56 placówek zdrowotnych.

Plany "prywatyzacji pracowni-
czej" dotycz¹ przychodni specjali-
stycznych tzw. publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej.

- Zak³adamy, ¿e pracownicy doj-
rzej¹ do tego, by wzi¹æ placówki w
swoje rêce. Na si³ê nic nie bêdziemy
robili. Chcielibyœmy zacz¹æ od tych
zak³adów, które maj¹ dodatni wynik
finansowy - powiedzia³ wicemarsza-
³ek województwa œl¹skiego Grze-
gorz Szpyrka, podczas Walnego Ze-
brania Delegatów Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"Solidarnoœæ". Goœciem WZD by³
równie¿ dyrektor œl¹skiego oddzia-
³u Narodowego Funduszu Zdrowia
Marek Szewczyk.

S³owa wicemarsza³ka wywo³a³y
poruszenie wœród zwi¹zkowców i
burzliw¹ dyskusjê.

Przede wszystkim - zdaniem
przedstawicieli "S" - pojêcie "pry-

watyzacji pracowniczej" jest sym-
boliczne i w polskim prawie nie ist-
nieje.

- Mo¿na mówiæ jedynie o spó³-
kach prawa handlowego, w których
wiêkszoœciowym udzia³owcem s¹

pracownicy - powiedzia-
³a Ma³gorzata Benc, kie-
ruj¹ca Biurem Tereno-
wym "S" w Zawierciu. -
Taki status powoduje, ¿e
je¿eli placówki popadn¹
w zad³u¿enie bêd¹ podle-
ga³y prawu upad³oœcio-
wemu.

Gdzie miejsce
dla pracowników?

- Czy s³u¿ba zdrowia
ma byæ bran¿¹ przekszta³-
can¹, prywatyzowan¹? A
gdzie udzia³y, akcje dla
pracowników - pyta³a Da-
nuta Jemio³a z BT w Ja-
strzêbiu Zdroju i delegat-
ka z Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistyczne-
go nr 2 w Jastrzêbiu. Obu-
rzenie zwi¹zkowców wy-
wo³a³a zapowiedŸ "mo¿-
liwoœci wykupu przez
pracowników udzia³ów
prywatyzowanych spó³-
ek". - Czyli do prywaty-
zacji bêdziemy jeszcze
dop³acaæ. Na takich prze-

kszta³ceniach zyska tylko Urz¹d
Marsza³kowski  - doda³a Danuta Je-
mio³o. Zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e
sprzêt do ratowania ¿ycia i zdrowia
ludzkiego, w który wyposa¿one s¹

placówki, by³ czêsto kupowany
dziêki pracy i wyrzeczeniom pra-
cowników. Nie wyobra¿aj¹ sobie

sytuacji, ¿e "znów" zostaliby zmu-
szeni do jego kupna.

- Zgodnie z prawem maj¹tek ten
jest w³asnoœci¹ w³adz samorz¹do-
wych, które maj¹ mo¿liwoœæ stwo-
rzenia preferencyjnych warunków
do przekazania jego czêœci tworzo-
nej spó³ce - podkreœli³ wicemarsza-
³ek i doda³, ¿e nie ma mo¿liwoœci
bezp³atnego oddania maj¹tku pra-
cownikom.

Zdaniem wicemarsza³ka prze-
kszta³cenia w s³u¿bie zdrowia s¹
nieuniknione, a jednym z najwiêk-
szych problemów jest brak równo-
œci pomiêdzy publicznymi i prywat-
nymi placówkami medycznymi. Pu-
bliczne nie maj¹ mo¿liwoœci pobie-
rania op³at za œwiadczone us³ugi, co
sprawia, ¿e trudniej im konkurowaæ.
Grzegorz Szpyrka podkreœli³, ¿e s¹
dwa rozwi¹zania: Czekanie w nie-
skoñczonoœæ na zmiany ustawowe
lub wziêcie spraw w swoje rêce.

- Albo ustawodawca zmieni pra-
wo i pozwoli zak³adom publicznym
przekszta³ciæ siê, tak by mog³y kon-

kurowaæ z niepublicznymi. Albo
podejmiemy dzia³ania, które dopro-
wadz¹ do przekszta³ceñ, w taki spo-
sób by nie wyrz¹dziæ krzywdy pra-
cownikom - doda³ wicemarsza³ek.

Potrzebne gwarancje pra-
cownicze

Jednak zdaniem zwi¹zkowców
"do wziêcia spraw w swoje rêce"

potrzebne s¹ przede wszystkim
gwarancje pracownicze. Przejêcie
pracowników na mocy art. 23' Ko-
deksu pracy nie zapewnia ani pra-
cy, ani p³acy.

- Ju¿ tyle razy na w³asnych ple-
cach przechodziliœmy przejmowanie
pracowników na zasadzie 231. To nie
jest ¿adna gwarancja. To tylko prze-
jêcie pracowników, którzy za mie-
si¹c lub dwa mog¹ straciæ zatrudnie-
nie - mówili. Zwrócili równie¿ uwa-
gê na fakt, ¿e w zespole Wydzia³u
Zdrowia i Polityki Spo³ecznej UM
ds. przekszta³ceñ ZOZ-ów zabrak³o
przedstawicieli strony spo³ecznej.

ZOZ-y spó³kami pracowniczymi?

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê tworzenia spó³ek
prawa handlowego, w których wiêkszoœciowym

udzia³owcem bêd¹ pracownicy

Przewodnicz¹ca RSOZ Ewa Fica
podkreœli³a, ¿e zwi¹zkowców

najbardziej interesuj¹ informacje
dotycz¹ce ewentualnej

restrukturyzacji zatrudnienia
w placówkach medycznych

- Stan zdrowia miesz-
kañców województwa
œl¹skiego jest niezado-
walaj¹cy i gorszy od
przeciêtnego w kraju -
alarmowa³a podczas
WZD Gra¿yna Drew-
niak, zastêpca dyrekto-
ra ds. organizacyjnych
Wydzia³u Zdrowia i Po-
lityki Spo³ecznej Urzê-
du Marsza³kowskiego.
- Wiêkszy ni¿ w innych
regionach kraju jest
równie¿ stopieñ zacho-
rowalnoœci na choroby
zawodowe.

Gra¿yna Drewniak
podkreœli³a, ¿e œl¹skie
nale¿y do województw,
w których nastêpuje

Nasze województwo siê starzeje

proces starzenia siê mieszkañców.
W strukturze wiekowej wzrasta
udzia³ osób po 65 roku ¿ycia. W
najbli¿szych latach nast¹pi wiêc
wzrost zapotrzebowania na œwiad-
czenia medyczne w kierunku pie-
lêgnacyjno-opiekuñczym. Bardzo
wa¿ne bêdzie tworzenie oddzia-
³ów "d³ugoterminowych" wraz z
rehabilitacj¹.

Gra¿yna Drewniak zwróci³a
uwagê na koniecznoœæ dostosowa-
nia us³ug medycznych do potrzeb
mieszkañców i poprawy œwiad-
czeñ specjalistycznych, w szcze-
gólnoœci kardiologii i onkologii.
Za najczêstsze przyczyny zgonów
mieszkañców województwa œl¹-
skiego uzna³a choroby uk³adu kr¹-
¿enia, nowotworowe i urazy.

W trakcie dyskusji ze zwi¹z-
kowcami Dyrektor Œl¹skiego
Oddzia³u Narodowego Fundu-
szu Zdrowia Marek Szewczyk
zapewni³, ¿e w województwie
œl¹skim w przysz³ym roku
wzroœnie tzw. wartoœæ punkto-
wa us³ug medycznych.
Wzrosn¹ te¿ nak³ady na opie-
kê medyczn¹, ale wiêkszoœæ z
nich przeznaczona zostanie na
p³ace.

S³owa wicemarsza³ka województwa
œl¹skiego Grzegorza Szpyrki
wywo³a³y dyskusjê na temat

kierunku przekszta³ceñ
Samodzielnych Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej

Wicemarsza³ek Grzegorz
Szpyrka podkreœli³, ¿e nie wy-
obra¿a sobie prywatyzacji szpi-
tali, chocia¿ niektóre "ton¹ w
d³ugach". Zwróci³ jednak uwa-
gê, na koniecznoœæ wytypowa-
nia kilku szpitali wysokospe-
cjalistycznych, które bêd¹ stra-
tegiczne dla województwa.

- Wspó³praca ze zwi¹zka-
mi jest potrzebna, by unik-
n¹æ niepotrzebnych niedo-
mówieñ i niepokojów spo-
³ecznych - powiedzia³a prze-
wodnicz¹ca RSOZ NSZZ
"S" Ewa Fica. Podkreœli³a,
¿e gwarancje pracownicze
powinny zostaæ podpisane
jeszcze przed przekszta³ce-
niem placówki. - Osoby, któ-
re bêd¹ przejmowa³y zak³ad
powinny uczciwie poinfor-
mowaæ pracowników, samo-
rz¹dowców i zwi¹zkowców
o swoich zamierzeniach -
doda³a przewodnicz¹ca.

Dyrektorzy
na kontrakty

Niepokój delegatów s³u¿-
by zdrowia budzi równie¿
zad³u¿enie wielu szpitali.
Jak podkreœlali,  winê za
trudn¹ sytuacjê placówek
ponosz¹ równie¿ samorz¹-
dy, które w porê nie zare-

agowa³y. Kolejnym powa¿nym pro-
blemem jest bulwersuj¹cy brak od-
powiedzialnoœci osób kieruj¹cych
placówkami medycznymi. Zdaniem
przewodnicz¹cej RSOZ, jednym z
korzystniejszych rozwi¹zañ mog³o-
by byæ podpisywanie z dyrektora-
mi szpitali kontraktów mened¿er-
skich. Celowe nara¿enie placówki
na straty powinno wi¹zaæ siê z po-
wa¿nymi konsekwencjami.

- S³u¿b¹ zdrowia powinny zarz¹-
dzaæ praktycy, którzy maj¹ do-
œwiadczenie, a nie osoby z klucza
partyjnego - doda³a Ewa Fica.

Agnieszka Konieczny
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O bezpieczn¹ pracê i szczê-
œliwe powroty do domów
modlili siê górnicy wraz z ro-
dzinami podczas 17. Piel-
grzymki Górników na Jasn¹
Górê. Pielgrzymkê tradycyj-
nie zorganizowa³  Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Do Czêstochowy przyjecha³o
ponad 4 tys. górników reprezen-
tuj¹cych kopalnie wêgla kamien-
nego, brunatnego, soli, siarki, rud
miedzi cynku i o³owiu. Obecni
byli równie¿ energetycy i po raz
pierwszy pracownicy z gdañskie-
go przedsiêbiorstwa "Petrobaltic",
zajmuj¹cego siê wydobyciem
ropy i gazu z dna Ba³tyku.

W pielgrzymce uczestniczyli
przedstawiciele Komisji Krajowej
NSZZ "S" oraz Rady SGiE z prze-
wodnicz¹cym Kazimierzem
Grajcarkiem. Uœwietni³o j¹ 40.
pocztów sztandarowych NSZZ
"S".

Pielgrzymi zebrali siê w po³o-
¿onym nieopodal Jasnej Góry ko-
œciele p.w. œw. Barbary, sk¹d  przy
dŸwiêkach orkiestry Kopalni Wê-
gla Brunatnego "Turów" przeszli
w procesji do jasnogórskiego
klasztoru. Przedtem
z³o¿yli kwiaty pod po-
mnikiem Prymasa Ty-
si¹clecia kardyna³a
Stefana Wyszyñskie-
go.

- Przychodzimy z
pieœni¹ na ustach mo-
dliæ siê do Najœwiêt-
szej Marii Panny o
lepsze jutro dla pol-
skiego górnictwa, bo
tak naprawdê nie wia-
domo, jak bêdzie - po-
wiedzia³ do zebranych
przewodnicz¹cy SGiE
Kazimierz Grajcarek -
Przede wszystkim
modlimy siê o bez-
pieczn¹ pracê, o to
¿eby nasze rodziny w
spokoju mog³y prze-
¿yæ kolejny rok.

W trakcie nabo¿eñ-
stwa, koncelebrowa-
nego przez ks. bisku-
pa Józefa Zawitkow-
skiego, paulin ojciec
Jan Zinówko, który przed wst¹-
pieniem do zakonu pracowa³ jako
górnik, prosi³  œw. Barbarê o wsta-
wiennictwo u Króla Wszechœwia-
ta, by Bo¿a Opatrznoœæ przywró-
ci³a etos pracy polskiego górnika
i pozwoli³a tej grupie zawodowej
¿yæ w godnych warunkach. Za-
wierzy³ modlitwie ofiary œmiertel-
nych wypadków w zak³adach gór-
niczych i wspomnia³ ubieg³o-
roczn¹ tragediê w kopalni"Halem-
ba". Górnicy z "Halemby" w da-
rze o³tarza przywieŸli ze sob¹ na-
stawkê na biurko z zegarem. Bi-
skup Zawitkowski uzna³ ten dar za

ci¹g³e przypomnienie, ¿e czas
ucieka. Obieca³, ¿e za górników,
którzy odeszli na wieczn¹ szych-
tê wci¹¿ bêdzie mówi³ "Wieczny

odpoczynek" i modli³ siê, o to, by
byli w niebie.

- Jesteœcie ludŸmi, którzy odwa-
¿aj¹ siê a¿ do wnêtrza ziemi wcho-
dziæ i odbieraæ matce ziemi, to, co
jest skarbem, aby dzieliæ siê z
braæmi i dzieæmi. To trzeba mieæ

wielk¹ odwagê. Nie wiem, jak to
prze¿ywacie dnia ka¿dego, mo¿e
mo¿na siê przyzwyczaiæ, ale gdy-
by mój tata by³ górnikiem, to chy-
ba bym codziennie, gdy mówi³
"Szczêœæ Bo¿e, zostañcie z Bo-
giem",  chyba bym go nie puœci³ -
mówi³ w homilii biskup Zawit-
kowski - Trzeba mieæ wielk¹ mi-
³oœæ i trzeba mieæ wielk¹ wia-
rê.(...) Jesteœcie mocni nie tylko
prac¹, ale jesteœcie mocni wiar¹.
Jesteœcie chyba ostatni¹ ostoj¹
wiary.

- Dziêkujê w imieniu wszyst-
kich górników, ¿e z takim szacun-

Modlitwa

o bezpieczn¹ pracê Metropolita Górnoœl¹ski abp
Damian Zimoñ zosta³ uhonoro-
wany tytu³em doktora honoris
causa Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach.

Uroczystoœæ odby³a siê na Wydzia-
le Teologicznym œl¹skiej uczelni,
gdzie metropolita katowicki prowa-
dzi wyk³ady i seminaria, a tak¿e pe³-
ni funkcjê Wielkiego Kanclerza. Se-
nat Uniwersytetu Œl¹skiego podj¹³
uchwa³ê o nadanie tytu³u 26 czerwca

2007 roku. Tytu³ doktora honoris cau-
sa wieñczy obchody jubileuszu 50-
lecia kap³añstwa ks. abp. Damiana Zi-
monia.

Abp Damian Zimoñ przyj¹³ œwiê-
cenia kap³añskie w 1957 roku w Ka-
towicach. W 1985 roku mianowany
zosta³ biskupem katowickim, a w
1992 roku arcybiskupem metropolit¹
katowickim. Jest m.in. przewodnicz¹-
cym Komisji Duszpasterstwa Konfe-
rencji Episkopatu Polski, cz³onkiem

Pielgrzymkê uœwietni³o 40 pocztów
sztandarowych

W trakcie 17. Pielgrzymki Górników na Jasn¹ Górê
pielgrzymi modlili siê o bezpieczn¹ pracê

 i szczêœliwe powroty

Doktorat

dla metropolity

18 uczniów szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych
wziê³o udzia³ w wojewódzkich
eliminacjach ogólnopolskiego
konkursu historycznego-lite-
rackiego  „Stan wojenny - re-
presje wobec spo³eczeñstwa
polskiego w latach 1981-89”,
zorganizowanego przez oœwia-
tow¹ „Solidarnoœæ”.

Eliminacje odby³y siê w siedzibie
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go NSZZ "S".

To ju¿ trzecia edycja konkursu. Tym
razem jego tematyka zwi¹zana jest z
og³oszeniem przez NSZZ "S" 2007
roku rokiem represjonowanych. Dwie
poprzednie zorganizowane zosta³y w
25. rocznicê powstania "S" i w 25.
rocznicê wprowadzenia stanu wojen-
nego.

W przeciwieñstwie do zespo³owych
konkursów z lat ubieg³ych, w tym roku
uczniowie rywalizuj¹ indywidualnie.

-  Pytania s¹ trudne - nie ukrywa
przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji
Oœwiaty Lech Ordon. - W przygoto-
waniu do konkursu podstawow¹ lite-
ratur¹ s¹ szkolne podrêczniki, jak rów-

Uczniowie o represjach

W eliminacjach wojewódzkich trzeciej edycji
konkursu historyczno-literackiego organizowanego przez

oœwiatow¹ „S” wziê³o udzia³ 18 uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu
Polski, Komisji Duchowieñstwa i
Rady ds. Ekumenizmu. Metropolita
katowicki jest pierwszym ksiêdzem
wœród doktorów honoris causa Uni-
wersytetu Œl¹skiego

W uzasadnieniu wniosku o nada-
nie tytu³u przypomniano zas³ugi ar-
cybiskupa dla rozwoju kulturalnego
Œl¹ska oraz zaanga¿owanie przy two-
rzeniu w Katowicach Wydzia³u Teo-
logicznego. - Honorujemy osobê, któ-
ra poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ wyraŸ-

nie i trwale wp³ywa na ¿ycie spo³ecz-
ne Górnego Œl¹ska. Arcybiskup Da-
mian Zimoñ  jest osobowoœci¹ obda-
rzon¹ darem wielce skutecznego od-
dzia³ywania na spo³ecznoœæ Œl¹za-
ków. Skupia siê na najbardziej wa¿-
kich, ale i niezwykle bolesnych pro-
blemach spo³ecznych wielkoprzemy-
s³owego regionu poddanego transfor-
macji ustrojowej i spo³ecznej - powie-
dzia³ rektor Uniwersytetu Œl¹skiego
prof. Janusz Janeczek.               red.

nie¿ opracowania wspó³czesnych hi-
storyków, pracowników Instytutu Pa-
miêci Narodowej i Polskiej Akademii
Nauk. Swoj¹ wiedz¹ uczniowie bêd¹
siê dzieliæ w testach, pisz¹c prace lite-
rackie i udzielaj¹c ustnych odpowie-
dzi.

Lech Ordon podkreœla, ¿e wszyscy
jurorzy, zaanga¿owni jednoczeœnie w
merytoryczne przygotowanie konkur-

su, s¹ cz³onkami "S", nauczycielami -
praktykami, a zarazem egzaminatora-
mi Okrêgowej Komisji Egzaminacyj-
nej.

13 grudnia w Katowicach odbêdzie
siê ogólnopolski fina³ konkursu. Pyta-
nia z jego wszystkich etapów zebrane
zostan¹ w poradniku metodycznym dla
nauczycieli historii.

Beata Gajdziszewska

kiem ksi¹dz biskup mówi o ich
pracy (...) Zaskarbi³eœ sobie serca
górników - te s³owa wdziêczno-
œci przekaza³ biskupowi kapelan

SGiE ksi¹dz pra³at Bernard
Czernecki.

Nabo¿eñstwo zakoñczy³o od-
czytanie listu gratulacyjnego od
uczestników pielgrzymki do me-
tropolity katowickiego abp. Da-
miana Zimonia z okazji 50. rocz-
nicy œwiêceñ kap³añskich. Po
mszy w Kaplicy Cudownego Ob-
razu odby³a siê uroczystoœæ zawie-
rzenia Matce Bo¿ej górników i ich
rodzin.

Beata Gajdziszewska
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- Wiêkszoœæ problemów udawa-
³o nam siê za³atwiæ podczas roz-
mów i negocjacji z rz¹dem czy
pracodawcami - mówi³ prze-
wodnicz¹cy Piotr Duda podsu-
mowuj¹c mijaj¹cy rok w Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”. W
swoim wyst¹pieniu podczas
Walnego Zebrania Delegatów
zapowiedzia³, ¿e Œl¹sko-D¹-
browska „S” „bêdzie patrzeæ
rz¹dowi na rêce”.

W Auli Wydzia³u Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Œl¹skiego odby³o siê
Walne Zebranie Delegatów (WZD) Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci. WZD
jest najwy¿sz¹ w³adz¹ regionu. Do jego
kompetencji nale¿y miêdzy innymi
przyjmowanie sprawozdania z rocznej
dzia³alnoœci w³adz zwi¹zku. Omawiaj¹c
ten okres przewodnicz¹cy Piotr Duda
podkreœli³, ¿e wszystkie obowi¹zki na-
³o¿one na Zarz¹d Regionu przez po-
przednie Walne Zebrania  uda³o siê zre-
alizowaæ. Jak mówi³, dzia³o siê to przy
znacznie okrojonym sk³adzie prezydium
ZR. - Jeszcze 5 lat temu to by³o 13 osób,
teraz tylko 5. Ale w ¿aden sposób nie
odbi³o siê to na efektywnoœci.

Negocjacje, wsparcie i akcje
Przewodnicz¹cy Piotr Duda zwróci³

uwagê, ¿e w omawianym okresie w na-
szym regionie nie odbywa³o siê wiele
strajków czy manifestacji. - Wiêkszoœæ
problemów udawa³o nam siê za³atwiæ
podczas rozmów i negocjacji z rz¹dem,
czy pracodawcami - mówi³. Kiedy to siê
nie udawa³o, to dla protestuj¹cych ko-
misji zawsze by³o wsparcie. Nie tylko w

regionie, ale i w kraju - tak by³o np. w
przypadku pomocy dla protestuj¹cych
za³óg Huty Aluminium Konin czy fa-
bryki Faurecia.

Piotr Duda przypomnia³ akcje, w ja-
kie Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ" siê
zaanga¿owa³a. By³y to miêdzy innymi
organizowane wspólnie ze strukturami
krajowymi kampanie "Oddajcie Nam
Niedziele", "Firma Przyjazna Pracow-
nikom", "Polska Przyjazna Pracowni-
kom" i "Niskie p³ace barier¹ wzrostu".

Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ" samo-
dzielnie organizowa³a te¿ konferencje po-
œwiêcone popularyzacji bezpiecznej pra-
cy, szkolenia antymobbingowe, a tak¿e

aktywnie uczestniczy³a w europejskich
programach, np. Pierwszej Szychcie.

Widzieæ cz³owieka w reformach
Odnosz¹c siê do relacji Œl¹sko-D¹-

WZD: patrzeæ rz¹dowi na rêce

Goœciem obrad by³a G³ówna Inspektor Pracy
Bo¿ena Borys-Szopa, jeszcze w marcu zesz³ego roku

wiceprzewodnicz¹ca Œl¹sko-D¹browskiej „S”

Wœród odnaczonych Medalem Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego znalaz³ siê Eugeniusz
Karasiñski - przewodniczacy Stowarzyszenia

Represjonowanych w Stanie Wojennym
Regionu Sl¹sko-D¹browskiego

- Przed nami ciê¿ka droga, aby dopilnowaæ realizacji
porozumienia zawartego kilka miesiêcy temu z rz¹dem -

mówi³ podczas WZD Piotr Duda

Obrady poprzedzi³a Msza œwiêta od-
prawiona w katowickim Koœciele Ma-
riackim. Przewodniczy³ jej kapelan Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" ks.
pra³at Stanis³aw Pucha³a. On te¿ pod-
czas obrad przekaza³ s³owo pasterskie-
go pozdrowienia delegatom od metro-
polity katowickiego abpa Damiana Zi-
monia. Przypomnia³ te¿ s³owa Jana
Paw³a II wypowiedziane w Gdañsku
na Zaspie w czerwcu 1987 r.:  "Jeden
drugiego brzemiona noœcie" - to zwiê-
z³e zdanie Aposto³a jest inspiracj¹ dla
miêdzyludzkiej i spo³ecznej solidarno-
œci. Solidarnoœæ - to znaczy: jeden i dru-
gi, a skoro brzemiê, to brzemiê niesio-
ne razem, we wspólnocie. A wiêc ni-
gdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni
przeciw drugim. I nigdy "brzemiê"
dŸwigane przez cz³owieka samotnie.

browskiej "Solidarnoœci" z polityk¹, Piotr
Duda podkreœli³, ¿e zwi¹zek musi byæ
otwarty na wspó³pracê z
ró¿nymi ugrupowaniami.
- Wspó³czujê tym, którzy
"doczepili" siê tylko do
jednej opcji. Teraz nie
wiedz¹ jak siê zachowaæ -
mówi³. - Przed nami ciê¿-
ka droga, aby dopilnowaæ
realizacji porozumienia za-
wartego kilka miesiêcy
temu z rz¹dem, dotycz¹ce-
go podwy¿ek wynagro-
dzeñ czy wczeœniejszych
emerytur. ̄ yczê temu rz¹-
dowi jak najlepiej - jeœli
rz¹dowi siê uda, to i nam
siê uda. Niech zrealizuj¹
program, omawiany choæ-
by dziœ podczas expose:
nowe miejsca pracy - ow-
szem, byle nie za 500 z³o-
tych, niech po³¹cz¹ libera-
lizm z solidaryzmem. Bêdziemy patrzeæ
rz¹dowi na rêce, w jaki sposób bêdzie
wspó³pracowaæ ze zwi¹zkami i czy bê-
dzie widzia³ w swoich reformach cz³o-
wieka - zapowiada³ Duda.

 Przewodnicz¹cy poinformowa³ te¿ o
sukcesach osi¹gniêtych w rozwoju
zwi¹zku. - W ostatnich kilkunastu mie-
si¹cach powsta³o 40 nowych komisji, do
"Solidarnoœci" w naszym regionie przy-
st¹pi³o ok. 2 tys. cz³onków - mówi³ Piotr
Duda.

Wspó³praca „S” i PIP
Goœciem obrad by³a G³ówna Inspek-

tor Pracy Bo¿ena Borys-Szopa, jeszcze
w marcu zesz³ego roku wiceprzewodni-
cz¹ca Œl¹sko-D¹browskiej "S". - Nie
wyobra¿am sobie, ¿e mog³o by mnie tu
dziœ zabrakn¹æ. Dziêkujê za poparcie no-

Delegaci zdecydowali m. in. o uczczeniu wydarzeñ 1968 r.
w naszym regionie

wej ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy. Dziêki niej Inspekcja przejê³a kon-

trolê nad legalnoœci¹ zatrudnienia. S¹ ju¿
znacz¹ce efekty naszych dzia³añ, do koñ-
ca paŸdziernika przeprowadziliœmy 6 tys.
kontroli. Co drugi pracodawca wci¹¿ na-

Odznaczeni Medalami Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”:
Z³oty Medal:
Eugieniusz Karasiñski - przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"S", zg³oszony przez Prezydium ZR,
Jan Jonaczyk - KZ Fazos,
Marek Czuchnowski - KZ Zach Chemet.
Srebrny Medal:
Jan Makara - MKZ Zamet Tarnowskie Góry,
Stanis³aw K³osiñski - MKZ Zamet Tarnowskie Góry,
Piotr Nowak - KZ Nitro-Erg Krupski M³yn.
Br¹zowy Medal:
Longin Gatys - KZ HMN Miasteczko Œl¹skie,
Damian Piegza - KZ HMN Miasteczko Œl¹skie,
Stefania Dragon - KZ HMN Miasteczko Œl¹skie,
Ryszard Brzozowiec - MKZ Wêz³a PKP Tarnowskie Góry.

rusza przepisy.
G³ówna Inspektor Pracy podkreœli³a,

¿e w momencie obejmowania urzêdu
najistotniejsze by³o dla niej zwalczenie
zjawiska niewyp³acania wynagrodzeñ.
Ten proceder obni¿y³ siê znacz¹co, co-
raz mniej jest pracodawców, wobec któ-
rych wydajemy nakazy p³acowe - mó-
wi³a Bo¿ena Borys-Szopa, podkreœlaj¹c
te¿, ¿e relacje PIP ze stron¹ spo³eczn¹
uk³adaj¹ siê bardzo dobrze. - Ze strony
zwi¹zków, w tym oczywiœcie z "Soli-
darnoœci", wp³ywa bardzo wiele wnio-
sków o kontrolê. Liczê na dalsz¹ wspó³-
pracê.

Zdrowy zwi¹zkowy rozs¹dek
Reprezentuj¹cy Komisjê Krajow¹

Marian Krzaklewski swoje wy-
st¹pienie poœwiêci³ coraz po-
wszechniejszemu zjawisku za-
wierania umów na czas okreœlo-
ny. -  Europa ¿yje elastycznoœci¹
przy zachowaniu zabezpieczenia
socjalnego. Uda³o siê to w Danii,
ale dziêki 100 latom dobrego
przebiegu dialogu spo³ecznego -
mówi³.

- Piastowa³em swój urz¹d na
prze³omie kadencji Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" - mówi³
w swoim wyst¹pieniu wicewo-
jewoda œl¹ski Artur Warzocha.
- Mia³em wiêc przyjemnoœæ
wspó³pracowaæ z obecnym i po-
przednim zarz¹dem Zwi¹zku. Je-
steœcie - jako œrodowisko spo³ecz-
ne i zwi¹zkowe - przyk³adem dla
polityków. Potraficie bowiem
osi¹gaæ porozumienia nawet w

bardzo trudnych sporach, dochodziæ
swoich praw i jednoczeœnie wykorzysty-
waæ m¹droœæ i doœwiadczenia dawnych
liderów -  U schy³ku pe³nienia przeze

mnie funkcji wicewojewody œl¹skiego,
chcê serdecznie podziêkowaæ za bardzo
dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê ze Œl¹sko-
D¹browsk¹ "Solidarnoœci¹" oraz za g³o-
sy zdrowego rozs¹dku, na które ze stro-
ny Pañstwa mog³em liczyæ.

1968 r. i 212 KK
W przyjêtych podczas obrad doku-

mentach zwi¹zkowcy zdecydowali o
specjalnym uczczeniu wydarzeñ 1968 r.
w naszym regionie. W innym apelu
zwrócili siê do parlamentarzystów o pil-
ne wprowadzenie zmian w Kodeksie
Karnym w rozdziale dotycz¹cym prze-
stêpstw przeciwko czci i nietykalnoœci
cielesnej. "Art. 212 KK mówi¹cy, i¿ za
pomówienie skutkuj¹ce poni¿eniem lub
utrat¹ zaufania publicznego mo¿na zo-
staæ skazanym nawet na 2 lata wiêzie-
nia, jest anachroniczny. Ten zapis sytu-
uje nasz kraj w jednym rzêdzie ze zwal-
czaj¹cymi swobodê wypowiedzi pañ-
stwami autorytarnymi" - uznali w apelu
delegaci.

 Zwi¹zkowcy zaapelowali te¿ o zmia-
nê systemu naliczania waloryzacji rent i
emerytur, "tak aby coroczna waloryza-
cja by³a oparta na przeliczeniu emerytu-
ry i renty o aktualn¹ kwotê bazow¹".  W
innym dokumencie zwrócili siê o obni-
¿enie wieku emerytalnego pracowników
pogotowia. W kolejnym zaapelowali o
wzrost p³ac w nauce i szkolnictwie wy-
¿szym.                 Wojciech Gumu³ka

Bez pomocy drugich. Nie mo¿e byæ
walka silniejsza od solidarnoœci.  Nie
mo¿e byæ program walki ponad pro-
gramem solidarnoœci. Inaczej - rosn¹
zbyt ciê¿kie brzemiona. I rozk³ad tych
brzemion narasta w sposób niepropor-
cjonalny. Gorzej jeszcze: gdy mówi siê:
naprzód "walka" - choæby w znacze-
niu walki klas - to bardzo ³atwo drugi,
czy drudzy pozostaj¹ na "polu spo³ecz-
nym" przede wszystkim jako wrogo-
wie. Jako ci, których trzeba zwalczyæ,
których trzeba zniszczyæ. Nie jako ci, z
którymi trzeba szukaæ porozumienia -
z którymi wspólnie nale¿y obmyœlaæ,
jak "dŸwigaæ brzemiona". "Jeden dru-
giego brzemiona noœcie". - Obyœmy po-
trafili to zrozumieæ i tak¹ postawê przy-
j¹æ - apelowa³ ks. Pucha³a.
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Pracowników wszystkich grup
zawodowych po³¹czonych szpi-
tali w Bêdzinie i Czeladzi upoko-
rzy³a podwy¿ka wynagrodzeñ w
wys. od 20 do 60 z³, w zale¿noœci
od wykszta³cenia i sta¿u pracy.

W trakcie strajku ostrzegawczego dy-
rektor placówek zadeklarowa³, ¿e bêdzie
kontynuowa³ negocjacje p³acowe z ko-
mitetem strajkowym i s³owa dotrzyma³.

Podczas kolejnych rozmów zak³ado-
wa "Solidarnoœæ", uwzglêdniaj¹c trudn¹
sytuacjê finansow¹ placówki, wyst¹pi³a

Tramwaje Œl¹skie potrzebuj¹
ogromnych pieniêdzy na odno-
wienie infrastruktury. Jest szan-
sa na pozyskanie pomocowych
œrodków unijnych, które jednak
nie trafi³yby bezpoœrednio do
spó³ki, lecz do gmin.

W zwi¹zku z tym, pojawi³a siê pro-
pozycja, by gminy przejê³y tramwajow¹
infrastrukturê i w jej odnowê zainwesto-
wa³y otrzymane z Unii pieni¹dze. Pro-
blem w tym, ¿e gminy, aby pozyskaæ
okreœlon¹ sumê ze œrodków unijnych,
musz¹ dysponowaæ tak¹ sam¹ kwot¹
w³asn¹.

- W rozmowach z przedstawicielami
Unii rozwa¿ana jest propozycja, by 75
proc. stanowi³y œrodki unijne, a 25 proc.
œrodki gminne. Gdyby ten zamys³ zosta³
zaakceptowany, to najpilniejsze inwesty-

Zdaniem nowego szefa rz¹du PO-
PSL mo¿liwe jest zwiêkszenie
wynagrodzeñ w sektorze publicz-
nym, obni¿enie podatków oraz
wydatków i zrównowa¿enie bu-
d¿etu. Warunki to „uwolnienie
przedsiêbiorczoœci”.

Expose premiera Donalda Tuska
trwaj¹ce 3 godz i 5 min  to rekord. Tusk
pobi³ Jerzego Buzka, który przemawia³
2,5 godz. Ide¹ przewodni¹ by³a nie ca³-
kiem nowa obietnica, ¿e wszystkim bê-
dzie lepiej. Dobra by³a retoryka, wiele
atrakcyjnych, deklaracji. Prawie ¿adnych
ostrych s³ów. Ani s³owa o podatku linio-
wym i innych rozwi¹zaniach liberalnych.
Premier, powo³uj¹c siê na s³owa Jana
Paw³a II  zapewni³, ¿e "nie bêdzie w
Polsce wolnoœci bez solidarnoœci, a soli-
darnoœci bez mi³oœci."

 Pierwsze trzy kwadranse poœwiêco-
ne by³y  prezentacji ogólnych przemy-
œleñ, g³ównie na temat s³owa "zaufanie".
Brak zaufania Polaków do "poprzedniej
w³adzy" zaowocowa³ przyspieszonymi
wyborami. Okazanie zaufania Platformie
Obywatelskiej oznacza, ¿e "daliœmy so-
bie wielk¹ szansê". PO ma ze swej  stro-
ny zaufanie do Polaków po ich "patrio-
tycznym wysi³ku" wyborczym 21 paŸ-
dziernika .Zadaniem ciesz¹cego siê za-
ufaniem rz¹du jest"wyzwolenie pozy-
tywnej energii Polaków oraz trzymanie
siê z daleka od wszelkich konfliktów".

Dialog - kogo z kim?
W drugiej, du¿o d³u¿szej czêœci expo-

se, premier przeczyta³ to, co napisali mu
doradcy. Przeplata³y siê w¹tki gospodar-
cze i polityki spo³ecznej. Nowy rz¹d wie,
¿e "istniej¹ obiektywne konflikty intere-
sów w ka¿dym narodzie", ale bêdzie te
interesy godziæ, "zamiast siê nimi ¿ywiæ".
Premier oferowa³ dialog, ale obywatel-
ski, nie spo³eczny. Nie sprecyzowa³ kim
s¹ strony tego dialogu, ani razu nie pad³a
nazwa Komisji Trójstronnej ds. Spo³ecz-
no-gospodarczych. Podobno jest kon-
cepcja  dialogu  poza formami instytu-
cjonalnymi, jako swobodnej dyskusji,
wymiany pogl¹dów itp. Nie wiadomo,
czy jest w takim dialogu miejsce dla
zwi¹zków zawodowych i prezentowa-
nie interesów pracowniczych. Premier
obieca³ tylko, ¿e bêdzie przestrzegane
prawo pracy. Pracodawców Tusk zapew-
ni³, ¿e uzyskaj¹ wszystkie mo¿liwe u³a-
twienia. Zlikwidowane zostan¹ skompli-
kowane procedury i biurokratyczne prze-
szkody utrudniaj¹ce dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹. Dziêki temu polska gospodarka
utrzyma wysokie tempo wzrostu gospo-
darczego, zagro¿onego spadkiem. Tyle,
¿e  zagro¿enia wynikaj¹ z niekorzystnych
zjawisk ekonomicznych na œwiecie, a na-
sza gospodarka jest otwarta na œwiat.

Wynagrodzenia i emerytury
Trudno bêdzie zrealizowaæ obietnice

zasadniczo sprzeczne -  obni¿yæ podatki

i  zmniejszyæ deficyt bud¿etowy, a  jed-
noczeœnie  podwy¿szyæ wynagrodzenia
w sektorze publicznym. Wszystkim pra-
cownikom  "bud¿etówki" - zapowiedzia³
premier - nale¿¹ siê p³ace wy¿sze o ok.
10 proc. Przede wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom s³u¿by zdrowia.
Podstaw¹ do reformy emerytur ma byæ
wiêksza aktywizacja zawodowa obywa-
teli. Z jednej strony u³atwienie startu za-
wodowego m³odzie¿y, z drugiej - wspar-
cie dla pracowników powy¿ej 50 lat, aby
eliminowaæ wczeœniejsze przechodzenie
na emerytury. "Starsze pokolenie nie
mo¿e byæ traktowane jako obci¹¿enie dla
bud¿etu". Tusk zapowiedzia³ szybk¹ li-
kwidacjê emerytur pomostowych. Inne
zapowiedzi premiera odnosi³y siê do po-
lityki demograficznej w celu "zwiêksze-
nia liczby urodzeñ". Rz¹d bêdzie pamiê-
taæ o najs³abszych grupach spo³ecznych,
o niepe³nosprawnych, ale"nie bêdzie
ustêpowaæ przed naciskami silnych grup
spo³ecznych".  Nie podpisze te¿ unijnej
Karty Praw Podstawowych, przy³¹cza-
j¹c siê do brytyjskich zastrze¿eñ do czê-
œci socjalnej tego dokumentu.

Prywatyzacja i górnictwo
 Konieczna jest prywatyzacja pozosta-

³ego maj¹tku skarbu pañstwa za wyj¹t-
kiem kilkunastu przedsiêbiorstw strate-
gicznych, które nie bêd¹ sprywatyzowa-
ne. Wœród nich - premier wymieni³ kon-

Zapewnienie Polsce cudu
gospodarczego - to zdaniem
naszych internautów priory-
tet rz¹du PO-PSL.

Dos³ownego wywi¹zania siê
przez gabinet Donalda Tuska z
przedwyborczych obietnic chce 42
proc. odpowiadaj¹cych na nasz¹
sondê. Wielu oczekuje te¿ dobre-
go wykorzystania unijnych œrod-
ków (19 proc.) i walki z bezrobo-
ciem (16 proc.). Za mniej istotne
uznano z kolei rozliczenie po-
przedników i przyœpieszenie pry-
watyzacji.

,Kolejarska „Solidarnoœæ” chce
rozmawiaæ z nowym Ministrem
Infrastruktury Cezarym Grabar-
czykiem.

Lista spraw do omówienia jest d³uga
a ich waga ciê¿ka. Polityka rz¹du wzglê-
dem Polskich Kolei Pañstwowych, od-
d³u¿enie PKP i podwy¿ki wynagrodzeñ
- to najwa¿niejsze problemy, z którymi
bêdzie musia³ zmierzyæ siê rz¹d Donal-
da Tuska. "Solidarnoœæ" postuluje, by
w 2008 r. œrednia p³aca we wszystkich
spó³kach grupy PKP nie by³a ni¿sza od
œredniej krajowej.

Na rozpoczêcie dialogu nowy mini-

Rozszerza siê liczba placówek
akceptuj¹cych zwi¹zkowe karty
rabatowe „Grosik” na terenie po-
wiatu zawierciañskiego.

W tym tygodniu podpisano umowê
na 5-procentowe rabaty w sklepach sie-
ci Intermarche, jeden z najwiêkszych
sklepów w mieœcie, a nieco wczeœniej
trzy umowy o wspó³pracy z lokalnymi
handlowcami zawar³ Janusz Nowak,
pe³nomocnik "Solkarty" i jednoczeœnie
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" Ospel
Wierbka.

- Cieszy rosn¹ca liczba placówek w
których dziêki zwi¹zkowym kartom ra-
batowym mo¿na zrobiæ tañsze zakupy -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej "S"

Pora na spe³nienie obietnic

W nowej sondzie zamieszczonej
na stronie www.solidarnosc-kat.pl

pytamy teraz o akcjê "Oddajcie
nam niedziele".

ZapowiedŸ cudu
cern KGHM.  Zabrak³o informacji o
elektroenergetyce. Tymczasem kr¹¿¹
pog³oski, ¿e rz¹d ma zamiar odst¹piæ od
konsolidacji tej bran¿y i prywatyzowaæ
nie przez gie³dê, lecz sprzedawaæ po-
szczególne zak³ady inwestorom strate-
gicznym.O górnictwie poinformowa³ na
pytanie pos³anki  PiS - rz¹d ma powa¿-
niej ni¿ dot¹d potraktowaæ wêgiel jako
element bezpieczeñstwa energetyczne-

go kraju., "kopalnie i górnicy to jeden z
atutów polskiej gospodarki", to powin-
na byæ szansa, a nie k³opot. W relacjach
z górnikami rz¹d ma staraæ siê  o zaufa-
nie, ale "nie bêdzie ulegaæ grupowym
interesom".

 Teresa Wójcik

Expose premiera Tuska trwa³o ponad 3 godziny

Bardzo niepokoi mnie, ¿e w expo-
se premier nie wspomnia³ o dialogu
spo³ecznym - powiedzia³ Janusz
Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ". -
Mówi³ o dialogu obywatelskim z in-
stytucjami pozarz¹dowymi, ale nic o
dialogu pomiêdzy pracodawcami,
zwi¹zkami zawodowymi i rz¹dem.
To na takim dialogu i zawartych w
rezultacie porozumieniach opar³ siê
sukces gospodarczy Irlandii i Hisz-
panii - uwa¿a przewodnicz¹cy "S".

Podczas expose premier zapowie-
dzia³, ¿e traktat konstytucyjny UE zo-
stanie podpisany z uwzglêdnieniem
protoko³u brytyjskiego, to oznacza
ograniczanie Karty Praw Podstawo-
wych o rozdzia³ pod tytu³em "Soli-
darnoœæ" dotycz¹cy przede wszyst-
kich praw pracowniczych. - W kam-
panii wyborczej premier Tusk sta-
nowczo deklarowa³ poparcie dla Kar-
ty Praw Podstawowych, nie dotrzy-
ma³ wiêc s³owa - mówi Œniadek.

o wyp³atê do 15 grudnia jednorazowych
dodatków do wynagrodzeñ pracowni-
ków. Zgodnie z propozycj¹ zwi¹zkow-
ców, lekarze mieliby otrzymaæ po1000
z³, pielêgniarki po 800 z³, a inny perso-
nel szpitalny po 500 z³.

Pracodawca na razie nie akceptuje tych
kwot. Zaproponowa³ 600 z³ dla lekarzy,
400 dla pielêgniarek i 250 dla pozosta-
³ych pracowników. Zwi¹zkowcy "S"
maj¹ nadziejê, ¿e kolejne spotkanie z dy-
rekcj¹ przyniesie satysfakcjonuj¹ce roz-
wi¹zania p³acowe dla za³ogi.

B.G.

Wci¹¿ bez porozumienia

ster dosta³ od zwi¹zkowców ponad mie-
si¹c. Ju¿ w styczniu oka¿e siê, czy sko-
rzysta³ z kredytu zaufania, jakim zosta³
obdarzony.

- Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e jesteœmy zby-
wani, na pocz¹tku 2008 r. podejmiemy
mo¿liwe dzia³ania statutowe, nie wyklu-
czaj¹c strajku - mówi przewodnicz¹cy
Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "So-
lidarnoœæ" Henryk Grymel.

Przewodnicz¹cy ma jednak nadziejê,
¿e obu stronom uda siê dojœæ do porozu-
mienia w drodze negocjacji i nie bierze
pod uwagê rozpoczêcia akcji strajkowej
w okresie zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia.                              ak

Kolejarska „S”

chce rozmawiaæ

cje w infrastrukturê mog³yby zostaæ zre-
alizowane - informuje Janusz Sikora,
szef "Solidarnoœci" w Tramwajach Œl¹-
skich.

Przewodnicz¹cy wskazuje, ¿e przy-
sz³oœæ Tramwajów uzale¿niona jest nie
tylko od odnowy infrastruktury, ale rów-
nie¿ od zakupu nowego taboru oraz od
kapitalnych remontów starego. Nasza
firma powoli odzyskuje p³ynnoœæ finan-
sow¹ - zauwa¿a - Mo¿e z czasem staæ j¹
bêdzie na zakup nowych tramwajów, bo
w¹tpliwy komfort jazdy w wys³u¿onych
pojazdach na w³asnej skórze odczuwaj¹
motorniczowie i pasa¿erowie. Ale i za-
³oga ma pewne oczekiwania wobec pra-
codawcy. Z pewnoœci¹ nie zaspokoi³a ich
ostatnia nieznaczna podwy¿ka wynagro-
dzeñ. Równie¿ jej podzia³ wœród pracow-
ników móg³ budziæ w¹tpliwoœci.

B.G.

Tramwaje oczekuj¹

na pomoc unijn¹

w Zawierciu. - To z jednej strony zwiêk-
sza atrakcyjnoœæ karty "Grosik", a z dru-
giej pozwali zaoszczêdziæ przy zbli¿aj¹-
cych siê œwi¹tecznych zakupach, bêd¹-
cych czêsto powa¿nym obci¹¿eniem ro-
dzinnych bud¿etów.

Pe³nomocnicy "Solkarty" - Janusz
Nowak i Witold Siwek, na co dzieñ prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" Odlewni
¯eliwa - zapowiadaj¹, ¿e nie powiedzie-
li jeszcze ostatniego s³owa i liczba skle-
pów i punktów us³ugowych honoruj¹-
cych zwi¹zkowe karty bêdzie ros³a. Przy-
st¹pienie do programu "Grosik" dla han-
dlowców oznacza nie tylko pozyskanie
nowych klientów, ale jest tak¿e form¹
promocji - umowy s¹ podpisywane tyl-
ko z placówkami, które przestrzegaj¹
praw pracowniczych.                     (zaw)

„Grosik” powszechny
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Czujesz, ¿e w miejscu pracy jesteœ lub ktoœ z Twoich wspó³pracowników

jest dyskryminowany, molestowany lub mobbingowany?

Zapraszamy na bezp³atne szkolenie

 „Upowszechnienie norm prawa dotycz¹cych dyskryminacji

a kszta³towanie prawid³owych relacji miêdzyludzkich

w stosunkach pracy”.

Najbli¿sze szkolenia: 5 grudzieñ 2007 r. – siedziba ZR w Katowicach.

Szczegó³y pod nr telefonu 032 353 84 25 w. 223

„Solidarnoœæ” w Tesco domaga

siê 30 proc. podwy¿ki p³ac dla

pracowników.

Podczas niedawnego spotkania z za-
rz¹dem Tesco strona zwi¹zkowa przed-
stawi³a swoje oczekiwania. Zak³adowa
"S" domaga siê 30 proc. podwy¿ki p³ac
dla pracowników, dodatku za pracê w
niedzielê, dodatku za pracê dla pracow-
ników z d³ugim sta¿em i stworzenie sys-
temu motywacyjnego.

- Wyst¹piliœmy o podwy¿ki, bo obec-
ne wynagrodzenia nie pozwalaj¹ pra-
cownikom Tesco na godne ¿ycie - mówi
Katarzyna Sawicka, przewodnicz¹ca
KZ NSZZ "S" w Tesco.

Bior¹c pod uwagê specyfikê wy-
stêpuj¹cych wraz z wiekiem zmian w
zakresie mo¿liwoœci psychofizycz-
nych cz³owieka, mo¿na przyj¹æ na-
stêpuj¹ce definicje:

Prace w szczególnych warun-

kach - s¹ to prace wykonywane w

pe³nym wymiarze czasu pracy, w

szczególnych warunkach œrodowi-

ska pracy, w których wystêpuj¹ czyn-

niki ryzyka determinowane si³ami

natury lub procesami technologicz-

nymi, je¿eli nie zosta³y one wyelimi-

nowane przez zastosowanie œrodków

profilaktyki technicznej, organiza-

cyjnej i medycznej, które stawiaj¹

przed pracownikami wymagania

przekraczaj¹ce poziom ich mo¿liwo-

œci jeszcze przed osi¹gniêciem wie-

ku emerytalnego.

Zasadne jest ustalenie wieku, w

którym pracownik mo¿e, ale nie

musi, zaprzestaæ wykonywania

pracy w warunkach szczególnych.
Zgodnie z wynikami przeprowa-

dzanych badañ, za czynniki szczegól-
nie obci¹¿aj¹ce w odniesieniu do osób
starszych wiekiem uwa¿a siê d³ugo-
trwa³e (w tym szczególnie jednocze-
sne) nara¿enie ich zdrowia zwi¹zane
ze sta³ym wykonywaniem ciê¿kiej
pracy fizycznej, oraz pracy w gor¹-
cym lub zimnym mikroklimacie.
Dodatkowo niekorzystne jest wspó³-
istnienie z tymi czynnikami obci¹¿e-
nia wynikaj¹cego z pracy w wymu-
szonej pozycji cia³a oraz pracy zmia-
nowej nocnej.

Pozosta³e czynniki œrodowiska pra-
cy maj¹ charakter czynników szko-

dliwych (np. czynniki chemiczne,
py³y, ha³as, drgania, promieniowanie)
i nie maj¹ charakteru szczególnego w
odniesieniu do osób starszych wie-
kiem. Najwy¿sze dopuszczalne po-
ziomy stê¿enia i natê¿enia czynników
szkodliwych dla zdrowia w œrodowi-
sku pracy s¹ uregulowane w rozpo-
rz¹dzeniu ministra pracy i polityki
spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
(Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zm.).
Zawiera ono nastêpuj¹c¹ definicjê:

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie

czynnika szkodliwego jest to wartoœæ

stê¿enia, którego oddzia³ywanie na

pracownika w ci¹gu 8-godzinnego

dobowego i przeciêtnego tygodnio-

wego wymiaru czasu pracy, okreœlo-

nego w Kp, przez okres jego aktyw-

noœci zawodowej nie powinno spo-

wodowaæ ujemnych zmian w jego

stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia

jego przysz³ych pokoleñ.

Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem w
przypadku pracy w kontakcie z czyn-
nikami szkodliwymi pracodawca jest
obowi¹zany do przestrzegania usta-
lonych wartoœci najwy¿szych dopusz-
czalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników
szkodliwych dla zdrowia w œrodowi-
sku pracy.

Pracodawca ma w zwi¹zku z tym
obowi¹zek podjêcia wszelkich dzia-
³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia,
aby praca nie by³a wykonywana w
warunkach szkodliwych. Wynika to
bezpoœrednio z przepisów Kp (art.
207 § 2) , zgodnie z którymi praco-
dawca jest zobowi¹zany do zapew-
nienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i tech-
niki. Obowi¹zek ten powinien byæ
realizowany przez pracodawcê przez
podjecie dzia³añ zmierzaj¹cych do
ograniczenia ryzyka zawodowego
przez w³aœciw¹ organizacje pracy
oraz stosowanie koniecznych œrod-
ków profilaktycznych ( § 39 rozpo-
rz¹dzenia MP i PS z dnia 26 wrze-
œnia 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bhp - Dz. U. nr 169, poz. 1650
zm: Dz. U. nr 49, poz.330 z 2007 r.).

Dzia³ania te powinny byæ podejmo-
wane zgodnie z zasadami profilakty-
ki, miedzy innymi przez stosowanie
nowych rozwi¹zañ technicznych, za-
stêpowanie niebezpiecznych proce-
sów technologicznych, urz¹dzeñ, sub-
stancji i innych materia³ów - bezpiecz-
nymi lub mniej niebezpiecznymi, a
tak¿e stosowanie odpowiednich œrod-

ków ochrony zbiorowej i œrodków
ochrony indywidualnej. Uregulowa-
nia prawne zobowi¹zuj¹ wiêc praco-
dawców do podejmowania œrodków
umo¿liwiaj¹cych pracownikom, w
tym osobom w starszym wieku, kon-
tynuowanie zatrudnienia w zadawa-
laj¹cych warunkach pracy oraz do
identyfikowania wystêpuj¹cych za-
gro¿eñ i ich ograniczenia - do elimi-
nacji w³¹cznie - drog¹ profilaktyki
technicznej, organizacyjnej i medycz-
nej.

Szczególne regulacje prawne doty-
cz¹ce obni¿enia wieku emerytalnego
mog¹ wiêc dotyczyæ jedynie osób
wykonuj¹cych prace w warunkach
szczególnych, w których wystêpuj¹
czynniki ryzyka determinowane si³a-
mi natury lub procesami technolo-
gicznymi, które nie zosta³y wyelimi-
nowane przez zastosowanie œrodków
profilaktyki technicznej, organizacyj-
nej i medycznej, które stawiaj¹ przed
pracownikami wymagania przekra-
czaj¹ce poziom ich mo¿liwoœci jesz-
cze przed osi¹gniêciem wieku eme-
rytalnego.

Obni¿enie wieku emerytalnego
mo¿e byæ równie¿ uzasadnione w
przypadku wykonywania prac, o
szczególnym charakterze.

Prace o szczególnym charakterze

- s¹ to prace wykonywane w pe³nym

wymiarze czasu pracy, zwi¹zane ze

szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz

wymagaj¹ce szczególnej sprawnoœci

psychofizycznej, których mo¿liwoœæ

nale¿ytego wykonywania w sposób

niezagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu pu-

blicznemu, zdrowiu lub ¿yciu w³a-

snemu lub innych osób obni¿a siê

przed osi¹gniêciem wieku emerytal-

nego na skutek pogorszenia spraw-

noœci psychofizycznej spowodowane-

go naturalnym procesom starzenia

siê.

Zakoñczenie pracy w warunkach
szczególnych lub o szczególnym cha-
rakterze nie musi oznaczaæ zakoñcze-
nia aktywnoœci zawodowej. Jest to
szczególnie wa¿ne w zwi¹zku z wy-
d³u¿aj¹cym siê czasem ¿ycia. Rów-
nie¿ praktyka potwierdza, ¿e utrzy-
mywanie aktywnoœci zawodowej
wp³ywa na ogó³ korzystnie na samo-
poczucie osób starszych wiekiem.

(HC)

Podczas spotkania strona pracodaw-
cy przedstawi³a dzia³ania podjête na rzecz
pracowników w 2007 r. i plany na nad-
chodz¹cy okres. W najbli¿szym czasie
pracodawca planuje 10 proc. zni¿kê na
zakupy rodzinne i bony œwi¹teczne. Na-
tomiast od 1 stycznia wzrosn¹ pensje tych
pracowników, których wynagrodzenia s¹
na poziomie p³acy minimalnej. W Tesco
dotyczy to 5 proc. zatrudnionych.

Strony ustali³y kolejn¹ turê rozmów
na styczeñ 2008 r. Zarz¹d po ustosunko-
waniu siê do postulatów zwi¹zkowych
przedstawi propozycje podwy¿ek wy-
nagrodzeñ i strony ustal¹ zasady podwy¿-
szenia p³ac.

Dzia³ Informacji KK

Do rejestru ponadzak³adowych

uk³adów zbiorowych pracy w Mi-

nisterstwie Pracy i Polityki Spo-

³ecznej zosta³ wpisany uk³ad zbio-

rowy dla pracowników Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznych.

- Wejœcie w ¿ycie zapisów tego uk³a-
du bardzo poprawi przede wszystkim
sytuacjê materialn¹ pracowników - uwa-
¿a El¿bieta Pisarczyk, szefowa Sekcji
Krajowej NSZZ "Solidarnoœci" Sanepi-
dów. Jej zdaniem zapisy s¹ uk³adu s¹ bar-
dzo korzystne dla pracowników. Wyne-
gocjowany uk³ad zbiorowy gwarantuje
pracownikom Sanepidu m.in. dodatki za
stopnie naukowe, dodatki za sta¿ pracy
(po piêciu latach pracy - 5 proc.), nagro-
dy jubileuszowe, wy¿sze odprawy eme-

rytalne. Bardzo wa¿ne dla pracowników
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
bêd¹ równie¿ dodatki za tzw. stan goto-
woœci. - Dotychczas pracownicy, którzy
dy¿urowali i musieli byæ gotowi na ka¿-
de wezwanie nie dostawali ¿adnego wy-
nagrodzenia. Teraz bêd¹ ujêci w wy¿szej
premii regulaminowej - mówi Pisarczyk.

Zwi¹zkowcom uda³o siê równie¿ za-
pisaæ w uk³adzie podstawowe normy
przydzia³u odzie¿y i obuwia ochronne-
go. - To dla pracowników Sanepidów
bardzo wa¿ny zapis, poniewa¿ my czê-
sto pracujemy w terenie - dodaje szefo-
wa Sekcji Krajowej Sanepidów.

Negocjacje uk³adu zosta³y zakoñczo-
ne pod koniec sierpnia tego roku. W ca-
³ej Polsce Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczne zatrudniaj¹ 18 tys. pracowników.

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarz¹du Regionu

Prace

w szczególnych warunkach

lub o szególnym charakterze

Pracownicy Tesco

chc¹ godnie zarabiaæ

Sanepid ma uk³ad

zbiorowy
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Tygodnik Solidarnoœæ - pierw-

sze niezale¿ne pismo w PRL -

ukaza³ siê po raz tysiêczny.

Numer 1. "Tygodnika Solidar-
noœæ" ukaza³ siê 3 kwietnia 1981 r.
w nak³adzie 500 tys. egzemplarzy.
To by³ pierwszy w powojennej Pol-
sce niezale¿ny od w³adzy komuni-
stycznej tytu³. Nadal podlega³ cen-
zurze, ale za Tygodnikiem sta³a po-
têga 10-milionowego Zwi¹zku, re-
dakcja mog³a wiêc podejmowaæ te-
maty dot¹d zakazane. Pierwszym re-
daktorem naczelnym zosta³ Tadeusz

Mazowiecki. Na ³amach Tygodni-
ka mog³a drukowaæ ca³a plejada
ówczesnych autorytetów i najlep-
szych dziennikarzy, m.in. Stefan Ki-

sielewski, Tomasz Strzembosz,
Waldemar Kuczyñski, Krzysztof

Wyszkowski i Zbigniew Roma-

szewski. Pojawi³a siê seria artyku-
³ów odk³amuj¹cych historiê XX wie-
ku, odbywa³y siê dyskusje redakcyj-
ne z udzia³em wybitnych ekspertów

na najwa¿niejsze tematy. Drukowa-
no sporo materia³ów na temat dzia-

³alnoœci NSZZ "Solidar-
noœæ". Tygodnik by³ do-
stêpny w kioskach, przed
którymi ustawia³y siê ko-
lejki, oraz w prenumera-
cie. Cena jednego egz. wy-
nosi³a 7 z³, do wydania
ostatniego numeru przed
stanem wojennym (37)
cena wzros³a o 1 z³.

Po reaktywacji w czerw-
cu 1989 roku (nr 38) gaze-
ta pod kierunkiem Tade-
usza Mazowieckiego uka-
zywa³a siê ju¿ w mniej-
szym nak³adzie (100 tys.
egz., cena 140 z³). Po po-
wo³aniu w sierpniu 1989
roku Mazowieckiego na
fotel premiera, z redakcji
wraz z nim do rz¹du ode-
sz³o kilka czo³owych po-
staci.

Kolejnymi naczelnymi
Tygodnika byli Jaros³aw

Kaczyñski (1989-1991), Andrzej

Gelberg (1991-2001) i Je-

rzy K³osiñski (2002 do
dziœ). Zmienia³ siê sk³ad
redakcji, format (najpierw
A3, teraz A4), zmienia³a siê
te¿ linia programowa. Ale
Tygodnik zawsze pozosta-
wa³ pismem solidarnoœcio-
wym, miejscem wa¿nych,
czêsto trudnych dyskusji na
tematy polityczne, spo³ecz-
ne i gospodarcze. To w Ty-
godniku formowa³y siê zrê-
by przysz³ego programu
wyborczego AWS, to w³a-
œnie z tym pismem do
œmierci zwi¹zany by³ Zbi-

gniew Herbert.
- Dziœ tygodnik jest

przede wszystkim pismem
zwi¹zkowo-pracowniczym
- mówi Jerzy K³osiñski. -
Wed³ug najnowszych ba-
dañ a¿ 90 proc. delegatów

na ostatni krajowy zjazd "Solidarno-
œci" czerpie informacje o Zwi¹zku z

1000 numerów Tysola

Ruszy³ sezon na karczmy

piwne. Goœciem tegorocznej

Karczmy Piwnej, zorganizo-

wanej przez NSZZ „Solidar-

noœæ” z kopalni „Knurów” dla

swoich cz³onków, by³ ksi¹dz

Tadeusz Isakowicz-Zaleski,

laureat Nagrody Literackiej

im. Józefa Mackiewicza za

ksi¹¿kê „Ksiê¿a wobec bez-

pieki” i znany promotor idei

autolustracji duchowieñstwa.

 - Mia³em sugestie, ¿eby nie za-
praszaæ ksiêdza, bo to, zdaniem nie-
których, "kontrowersyjna postaæ" -
mówi Krzysztof Leœniowski, prze-
wodnicz¹cy "S" z kopalni "Knu-
rów". - Ale ksi¹dz jest bardzo otwar-
tym cz³owiekiem i wci¹¿ mocno
uto¿samia siê z NSZZ "Solidar-
noœæ", której kapelanem by³ 20 lat
temu w Nowej Hucie. Ksi¹dz Zale-
ski jest kojarzony z kwesti¹ autolu-

stracji ksiê¿y, ale to tylko czêœæ jego
dzia³alnoœci. Ponadto prowadzi
Fundacjê imienia Brata Alberta, jest
duszpasterzem Ormian na po³u-
dniow¹ czêœæ Polski, pisuje równie¿
felietony do kilku gazet.

Podczas Karczmy ksi¹dz otrzy-
ma³ okolicznoœciow¹ szpadê gór-
nicz¹ oraz kufel z logo "Solidarno-
œci". Zwierzy³ siê przy tym ze swo-
jej, jak¿e przyjemnej, s³abostki. -
Osobiœcie bardzo lubiê piwo i czer-

wone wino. A przede wszystkim
ceniê górnicz¹ tradycjê, z któr¹ mia-
³em ju¿ do czynienia w trakcie pe³-
nienia pos³ugi na parafii w Chrza-
nowie podczas stanu wojennego -
stwierdzi³ ksi¹dz Zaleski.

Krótk¹ relacjê z Karczmy mo¿-
na równie¿ przeczytaæ na stronie
internetowej ksiêdza Zaleskiego
pod adresem: www.isakowicz.pl.

Marek Jurkowski

Ksi¹dz Zaleski

na Karczmie

Goœciem tegorocznej Karczmy Piwnej NSZZ „Solidarnoœæ”

kopalni „Knurów” by³ ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Na zdjêciu - w towarzystwie Krzysztofa Leœniowskiego,

przewodnicz¹cego KZ NSZZ „S” KWK „Knurów”

Pierwszy numer

Tygodnika Solidarnoœæ

Ok³adka jubileuszowego Tygodnika

naszego tygodnika. Przez nasz¹ fir-
mê przewinê³o siê przez ten okres
oko³o tysi¹ca redaktorów, dziennika-
rzy i innych pracowników. Ale naj-
wa¿niejsze, ¿e mamy spore grono
czytelników, którzy czytaj¹ nas sys-
tematycznie od pocz¹tku, utrzymuj¹c
niekiedy korespondencjê z redakcj¹
do dziœ. I za to im szczególnie dziê-
kujemy - mówi K³osiñski.

Z okazji tysiêcznego numeru gra-
tulacje ca³ej redakcji przes³a³ szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotr Duda. - To piêkny jubileusz, z
którego ca³a redakcja i wszyscy cz³on-
kowie naszego Zwi¹zku mog¹ byæ
dumni. ̄ yczê, by Tygodnik w kolej-
nych latach umacnia³ sw¹ pozycjê na
rynku i by³ wa¿nym Ÿród³em wiedzy
i kszta³towania opinii nie tylko dla
cz³onków "Solidarnoœci" - napisa³.
Specjalne stanowisko przyjê³a te¿ Ko-
misja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ. -
Tygodnik pozosta³ wierny idei wol-
noœci, solidarnoœci i walki o godnoœæ
zwyk³ego cz³owieka - czytamy w sta-
nowisku KK.                     oprac. wg


