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Pomoc spo³eczna oczekuje pomocy

29 listopada przed gliwickim urzêdem miejskim i starostwem powiatowym przeciwko

upokarzaj¹cym warunkom pracy i p³acy protestowali pracownicy pomocy spo³ecznej.

Demonstrantów wsparli zwi¹zkowcy „Solidarnoœci” z ca³ego regionu.

Górnicy zgodzili siê

na prywatyzacjê Holdingu
52 proc. za³ogi Katowickiego
Holdingu Wêglowego S.A. po-
par³o projekt wejœcia KHW na
gie³dê poprzez upublicznienie
mniejszoœciowego pakietu akcji
spó³ki.
Zgodnie z zawartym jeszcze
przed referendum porozumie-
niem, do koñca stycznia 2008 r.
zarz¹d KHW i zwi¹zki zawodo-
we maj¹ podpisaæ umowê spo³eczn¹, stwarzaj¹c¹ pracow-
nikom gwarancje zatrudnienia i wzrostu p³ac.

Czytaj na stronie 3

Samorz¹dy, aglomeracja

i przekszta³cenia
Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" Piotr Duda
przes³a³ nowemu wojewodzie œl¹-
skiemu list gratulacyjny. Przekaza³
w nim ¿yczenia "konsekwencji oraz
wra¿liwoœci na problemy regionu w
pe³nieniu tej odpowiedzialnej s³u¿-
by. Liczê te¿ na efektywny dialog z
partnerami spo³ecznymi oraz udan¹
wspó³pracê pomiêdzy Œl¹skim

Urzêdem Wojewódzkim a Œl¹sko-D¹browsk¹ „Solidarno-
œci¹”

Czytaj na stronie 5

Bêdzie referendum
w Kompanii!

Górnicza „Solidarnoœæ”, wraz
ze Zwi¹zkiem Zawodowym
Górników w Polsce, ZZ Prze-
róbka i ZZ „Kadra” zdecydo-
wa³a o przeprowadzeniu refe-
rendum strajkowego w Kom-
panii Wêglowej.
G³osowanie odbêdzie siê w
poniedzia³ek 10 grudnia. Je-
œli wiêkszoœæ górników opo-

wie siê za protestem, to 17 grudnia w kopalniach Kompa-
nii zostanie przeprowadzony 24-godzinny strajk ostrzegaw-
czy.

Czytaj na stronie 3



RÓ¯NOœci2 Nr 48 (633) • 4 grudnia 2007 r.

Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Dyktando Uchatki
Tekst jubileuszowego Dyktanda 2007 pisanego

w Katowicach w sobotê 1 grudnia przez blisko tysi¹c osób

Pó³ d¿d¿em, pó³ susz¹ bêd¹c, w pó³œnie pogr¹¿ony,
w³aœniem mia³ w okamgnieniu w mróz siê przepoczwarzyæ,
kiedy mój wspó³lokator, z tych niewydarzonych,
chrz¹kn¹³ niby przypadkiem tu¿-tu¿ przy mej twarzy.

Chc¹c nie chc¹c i rad nierad, nie jestem bezuchy,
widzê, skonfundowany, choæ siê oczy pl¹cz¹,
pejza¿ spod Igo³omi popstrzony przez muchy
i konterfekt Nietzschego odzianego w poncho.

Tak z³orzeczy³ zazwyczaj, bo zaw¿dy przegrywa³,
choæ kole¿ków mia³ przecie nieg³upich sk¹din¹d:
ry¿y skrzypek, co hurtem crescenda móg³ grywaæ,
ornitolog amator, majster-klepka pilot.

Muzyk chow-chow hodowa³, p³owo¿ó³te zwierzê,
ponaddwuipó³letnie, superrozczochrañca,
które na równi w uczuæ burzy czci³ prawie ¿e
z rondem capriccioso a-moll u Saint-Saënsa.

Drugi z druhów, zrzêdliwy doœæ ekspingpongista,
chy¿y, hardy, o cerze sczernia³ej z latami,
œwietnie tañczy³ jive'a, paso doble, twista,
a w marzeniach prze¿ywa³ rendez-vous z ptakami.

Lotnik buja³ w przestworzach, w jakim b¹dŸ naprêdce
skleconym wehikule, tak na ³apu-capu.
Napowietrzne swe harce dedykowa³ Helce,
pó³-Rosjance z abchask¹ prababk¹ spod Baku.

BT Tarnowskie Góry
28 listopada odby³o siê spotkanie

przedstawicieli komisji zak³adowych
z powiatu tarnogórskiego, w którym
uczestniczy³ cz³onek Prezydium ZR
Miros³aw Truchan.

Tematami spotkania by³y m.in.
sprawy zwi¹zane z podwy¿kami p³ac
w powiatowym Szpitalu Wielospecja-
listycznym im. B. Hagera oraz akcja
protestacyjna zaplanowana przez Re-
gionaln¹ Sekcjê Pomocy Spo³ecznej
NSZZ "S" przed Urzêdem Miejskim
i starostwem.

Zebrani uzgodnili, ¿e spotkanie
op³atkowe odbêdzie siê 17 grudnia o
godz. 10. Poprzedzi je uroczyste
otwarcie wyremontowanych po-
mieszczeñ Biura.

BT Katowice
KZ NSZZ "S" Wojewódzkiego

Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie zwraca siê o pomoc dla
WPKiW w organizacji Wigilii dla
bezdomnych. Wigilia zaplanowana
zosta³a na 21 grudnia o godz. 15. w
restauracji "Brasiliana".

- WPKiW planuje ugoœciæ posi³-
kiem 500 bezdomnych. Ju¿ mamy
300 zg³oszeñ - mówi przewodnicz¹-
cy Komisji Andrzej Batog - Bêdzie-
my niezwykle wdziêczni za ka¿d¹
pomoc, za produkty spo¿ywcze o d³u-
gich terminach wa¿noœci. Podaruje-
my je bezdomnym w gwiazdowych
prezentach. Niech przynajmniej w
okresie Bo¿ego Narodzenia poczuj¹
wsparcie i ludzk¹ bezinteresownoœæ.

Kontakt pod nr. tel. (0032)
3498374, 0508150480, zbiórka w
Dziale Marketingu WPKiW pok. nr.
1.

BT Pszczyna
28 listopada odby³y siê wybory

uzupe³niaj¹ce do ZOZ NSZZ "S" Pra-
cowników Nadleœnctwa Kobiór. Ko-
niecznoœæ przeprowadzenia wyborów
na przewodnicz¹cego zwi¹zana by³a
z faktem, ¿e Marian Pigan, poprzed-
ni lider Komisji zosta³ przewodnicz¹-
cym Krajowej Sekcji Pracowników
Leœnictwa. Nowym przewodnicz¹-
cym zosta³ Henryk Kozak.

***
28 listopada odby³o siê ostatnie ze-

branie cz³onków ZOZ NSZZ „S”
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Wola”.
Wszyscy, z wyj¹tkiem przewodnicz¹-
cej Ireny Stanek, nie przedstawiaj¹c
¿adnych merytorycznych podstaw i
uwag do pracy zwi¹zkowej przewod-
nicz¹cej, podjêli decyzjê o likwidacji
organizacji. Zebrani stwierdzili, ¿e sy-
tuacja w zak³adzie jest bardzo dobra i
funkcjonowanie zwi¹zku jest bezce-
lowe.

Organizacja powsta³a z wielkim
trudem w 2003 roku. W jej tworze-

nie zaanga¿owa³ siê poprzedni kie-
rownik pszczyñskiego BT Janusz
Ba³aj. Od pocz¹tku zwi¹zek by³ sol¹
w oku pani prezes, tym bardziej, ¿e
jego szeregi zasilili wszyscy pracow-
nicy Spó³dzielni.

- W 2004 roku uda³o siê wyperswa-
dowaæ "zwi¹zkowe fanaberie" 6
czlonkom. Przewodnicz¹ca podda-
wana by³a nieustannym szykanom,
ale twardo opiera³a siê mobbingowi.
Wobec jej oporu pani prezes zajê³a siê
indywidualnie cz³onkami zwi¹zku,
niejednokrotnie szafuj¹c obietnicami
bez pokrycia - mówi Katarzyna Mi-
toraj z pszczyñskiego BT. - Tu¿ przed
rozpadem organizacji usuniêto z ko-
misji socjalnej przedstawicieli zwi¹z-
ku, a sami cz³onkowie za¿¹dali zwro-
tu wp³aconych przez nich sk³adek za
okres przynale¿noœci zwi¹zkowej. Z
podobnym wnioskiem wyst¹pili ci
pracownicy, którzy z przynale¿noœci
zrezygnowali w 2004 roku. Nie po-
zosta³o nic innego, jak tylko podj¹æ
uchwa³ê o zakoñczeniu dzia³alnoœci.

BT Sosnowiec
KZ NSZZ "S" przy Urzêdzie Skar-

bowym w Sosnowcu przeprasza za
zmianê terminu Mszy œw. za œp. W³a-
dys³awa Molêckiego, która mia³a zo-
staæ odprawiona 7 grudnia o godz.
16.30 w Koœciele pw. Niepokalane-
go Poczêcia NMP w Sosnowcu-Siel-
cu przy ul. Skautów 1.

Nabo¿eñstwo w intencji œp. W³a-
dys³awa Molêckiego zostanie odpra-
wione w tym koœciele 12 grudnia o
godz. 17.

***
Z okazji Górniczego Œwiêta pragnê

przekazaæ w imieniu pracowników
BT w Sosnowcu oraz cz³onków
NSZZ "S" z obszaru dzia³ania Biura
wszystkim górnikom z KWK "Kazi-
mierz Juliusz", w Sosnowcu, KWK
"Jowisz" w Wojkowicach, C.Z.O.K.
CzeladŸ-KWK "Siemianowice" oraz
by³ym pracownikom KWK "Saturn"
w Czeladzi ¿yczenia b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego, aby Wasza ciê¿ka pra-
ca by³a bezpieczna i dobrze wynagra-
dzana, a w ka¿dym dniu dopisywa³o
Wam zdrowie

Kierownik BT w Sosnowcu
Alicja B³aszczyk

***
W Szpitalu Wielospecjalistycznym

w D¹browie Górniczej odby³o siê ko-
lejne szkolenie poœwiêcone mobbin-
gowi i dyskryminacji w miejscu pra-
cy. Wziêli w nim udzia³ nie tylko
cz³onkowie "S" w szpitalu, ale rów-
nie¿ przedstawiciele innych zak³adów
z terenu miasta.

- Szkolenia te ciesz¹ siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem - podkreœla
przewodnicz¹ca "S" w szpitalu El¿-
bieta ̄ uchowicz.

Serdecznie  zapraszamy na Adwen-
towy Dzieñ Skupienia  cz³onków Nie-
zale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego ,,Solidarnoœæ” w dniu
15 grudnia 2007r. na Jasn¹ Górê. Ad-
went jest wyj¹tkowym czasem sku-
pienia w tym roku przybli¿my wiêc
sobie raz jeszcze pojêcia zwi¹zane z
tym nadzwyczajnym okresem zachê-
caj¹cym nas do g³êbokiej refleksji nad
tajemnic¹ Chrystusa - tajemnic¹  za-
wsze now¹, która nie wyczerpuje siê

Program obchodów
26. rocznicy pacyfikacji KWK „Wujek”

Katowice, 15- 16 grudnia 2007 r.

15 grudnia 2007 r.

godz.19.00 Multimedialny Koncert „Lombard
w ho³dzie Solidarnoœci - Drogi do wolnoœci”
(GCK, pl. Sejmu Œl¹skiego, Katowice)

16 grudnia 2007 r.

godz.12.00 Msza œw. w koœciele pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego (ul. Piêkna 8, Katowice)

13.30 Przemarsz pod Pomnik-Krzy¿
14.00 Uroczystoœci pod Pomnikiem-Krzy¿em

(ul. Wincentego Pola, Katowice)
- Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej

Huty Katowice
- Apel poleg³ych, sk³adanie wieñców

i kwiatów

50 lat...
... temu, 3 grudnia 1957 o godz. 16.00 nadawanie swojego programu rozpoczê-

³a Telewizja Katowice.
Od pocz¹tku istnienia by³a najbardziej licz¹c¹ siê regionaln¹ stacj¹ telewizyjn¹

w Polsce. Zasiêgiem obejmowa³a po³udniow¹ i zachodni¹ czêœæ kraju oraz miej-
scowoœci nadgraniczne po stronie czechos³owackiej. W obszarze jej nadawania
mieszka³o wówczas 4,5 miliona osób. Telewizjê ogl¹da³o siê wtedy na radziec-
kich Leningradach, Rubinach, Ekranach, Znamiach, Rekordach. W sklepach za-
czê³y siê te¿ pojawiaæ rodzime Belwedery.

W roku 1957 liczbê telewizorów w woj. katowickim szacowano na oko³o 2,5
tysi¹ca sztuk, ale tylko niewielka ich czêœæ znajdowa³a siê w rêkach prywatnych.
Ówczesna widownia telewizyjna gromadzi³a siê wiêc g³ównie w domach kultury,
klubach prasy i ksi¹¿ki i œwietlicach.

W 1966 r. obok stoj¹cej ju¿ anteny nadawczej w Bytkowie uruchomiono nowe
studio nadawcze. Tam te¿ do tej pory mieszcz¹ siê telewizyjne redakcje. Studia
zamiejscowe s¹ te¿ w Czêstochowie i Bielsku-Bia³ej. Obecnie Telewizja Katowi-
ce nadaje dziennie kilka godzin programu emitowanego w kanale TVP Info.

Napisano

z czasem Ten dzieñ niech bêdzie cza-
sem budzenia nadziei. W tegorocz-
nym dniu skupienia Ojciec Kamil
Szustak zachêca do refleksji nad te-
matem ,,Maryjo Pomó¿ Nam Ujrzeæ
Jezusa ,"oczekuje na wspólne spotka-
nie i modlitwê u stóp Jasnogórskiej
Patronki Œwiata Pracy.

Zbigniew Bonarski
Komisja Krajowa

NSZZ "Solidarnoœæ"

Zaproszenie

29 listopada (Strasburg). Parlament
Europejski zatwierdzi³ Kartê Praw
Podstawowych Unii Europejskiej i
zwróci³ siê do Polski o jej przyjêcie.
Proklamowanie Karty, zdaniem Par-
lamentu, podkreœli jej wyj¹tkowy
charakter i znaczenie. Przypomnijmy,
Karta Praw Podstawowych, choæ w
zdecydowanej wiêkszoœci odzwier-
ciedla jedynie prawa zapisane ju¿
wczeœniej w innych dokumentach
miêdzynarodowych, to jednak po-
zwoli obywatelom Unii Europejskiej
na dochodzenie swoich praw przed
s¹dami krajowymi. NSZZ "S" wie-
lokrotnie upomina³ siê o przyjêcie
Karty Praw Podstawowych przez
Polskê. Niestety, wbrew wczeœniej-
szym deklaracjom premier Donald
Tusk w expose zapowiedzia³, ¿e Pol-
ska przyjmie Kartê z uwzglêdnieniem
tzw. protoko³u brytyjskiego. Oznacza
to, ¿e Polska nie przyjmie rozdzia³u
dotycz¹cego praw pracowniczych.

***
1 grudnia (Zabrze). - Chcia³bym
przekazaæ wszystkim górnikom na
Œl¹sku i w ca³ym kraju serdeczne
pozdrowienia i zapewniæ, ¿e ze stro-
ny rz¹du bêdziemy podejmowaæ ró¿-
ne formy aktywnoœci, aby górnictwo,
a w szczególnoœci górnictwo wêgla
kamiennego, sta³o siê szans¹ dla na-
szej gospodarki - podkreœla³ w trak-
cie wizyty w kopalni "Soœnica-Ma-
koszowy" wiceminister gospodarki
Waldemar Pawlak. - Dziœ w dobie
drogich noœników energii na œwiecie,
mo¿e to byæ nasz wielki atut - pod-
kreœli³.

***
3 grudnia (Gdañsk). Prezydium Sek-
cji Krajowej Oœwiaty i Wychowania
NSZZ "Solidarnoœæ" z niepokojem
przyjê³o informacjê o rz¹dowej kon-
cepcji wprowadzania bonu edukacyj-
nego. Zdaniem przedstawicieli oœwia-
towej "S" takie eksperymenty wpro-
wadzane w wielu krajach nie spraw-
dzi³y siê. - W sytuacji utrzymuj¹cego
siê niskiego poziomu bud¿etowego
finansowania oœwiaty w naszym kra-
ju (ok. 3 proc. PKB), rozmowy o
wprowadzaniu bonu edukacyjnego
wydaj¹ siê bezzasadne. Miêdzynaro-
dowe zalecenia mówi¹ o finansowa-
niu takiej oœwiaty jak w Polsce co
najmniej na poziomie 5 proc. PKB,
jest to tak¿e wieloletni postulat na-
szego Zwi¹zku - uwa¿a Stefan Ku-
bowicz, przewodnicz¹cy oœwiatowej
"S". Zamiast rozmów o bonie edu-
kacyjnym NSZZ "Solidarnoœæ" pro-
ponuje rozpoczêcie negocjacji o prze-
kazywaniu œrodków na wynagrodze-
nia nauczycieli w postaci dotacji ce-
lowej.

***
3 grudnia (Bytom). W przededniu
Barbórki na Œl¹sku goœci³ premier
Donald Tusk. Podczas spotkania ze
zwi¹zkowcami i za³og¹ kopalni "Bo-
brek-Centrum" stwierdzi³, ¿e "polski
wêgiel mo¿e byæ gwarancj¹ polskie-
go bezpieczeñstwa energetycznego".
Potwierdzi³, ¿e rz¹d nie planuje ja-
kichkolwiek zmian w systemie eme-
rytalnym dla górników. Premier Tusk
odwiedzi³ tez ratowników z Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego,
a tak¿e by³ goœciem na obiedzie u jed-
nej ze œl¹skich rodzin.

***
4 grudnia (Warszawa). Zapowiada
siê rewolucja w prawach pracowni-
czych. Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e pracownicy mog¹ ¿¹daæ
rekompensaty korzyœci utraconych z
tytu³u bezprawnego zwolnienia. Po-
niesiona przez by³ego pracownika
szkoda musi pozostawaæ w zwi¹zku
przyczynowym ze zwolnieniem.
Wiêcej o tej sprawie napiszemy w ko-
lejnym numerze naszego Tygodnika.



Zwróæ uwagê 3Nr 48  (633) • 4 grudnia 2007 r.

52 proc. za³ogi Katowickiego

Holdingu Wêglowego S.A.

popar³o projekt wejœcia KHW

na gie³dê poprzez upublicz-

nienie mniejszoœciowego pa-

kietu akcji spó³ki.

W referendum wziê³o udzia³
15.456 górników na blisko 20 tys.
zatrudnionych w holdingu. Za wej-
œciem KHW na gie³dê opowiedzia-
³o siê 8.038 pracowników, a 7418
by³o przeciwnych.

Funkcjonuj¹cy od 14 lat na pol-
skim rynku wêglowym KHW jest
pierwsz¹ spó³k¹ wêglow¹ Polsce,
która rozpoczê³a proces prywaty-
zacyjny. Umo¿liwi³a go rz¹dowa
"Strategia dla górnictwa", dopusz-
czaj¹ca czêœciow¹ prywatyzacjê
przez gie³dê, przy zachowaniu
wiêkszoœciowego pakietu Skarbu
Pañstwa i akceptacji za³ogi. Pro-
gram inwestycyjny KHW siêga
wysokoœci ok. 1,8 mld z³. 300 mln
z tej kwoty to œrodki z obligacji,
które zostan¹ w nied³ugim czasie
wyemitowane przez holding. Od
20 do 30 proc. akcji KHW ma szan-
sê trafiæ na gie³dê pod koniec 2008
roku. Zgodnie z za³o¿eniami,
oprócz istniej¹cych ju¿ dwóch cen-
trów wydobywczych "Œl¹sk-Wu-
jek" i "Mys³owice-Weso³a", w ci¹-
gu od 3 do 5 lat powstanie trzecie
"Staszic-Murcki-Wieczorek".

Do 2015 roku holding na zapla-
nowane inwestycje (m.in. budowê
szybów w kopalniach "Weso³a",
"Murcki" i "Staszic" oraz rozdzie-
lenie pól w kopalni "Wujek") po-
trzebuje 3,5 mld z³, z czego 2,5
mld jest w stanie wygospodarowaæ
ze œrodków w³asnych.

Rocznie kopalnie KHW wydoby-
waj¹ od 16 do 17 mln ton wysokiej
jakoœci wêgla energetycznego.W
bie¿¹cym roku po trzech kwarata-
³ach holding wypracowa³ zysk ze
sprzeda¿y wêgla w wys. 52,3 mln
z³ w tym 48 mln z³ zysku brutto i ze
wzglêdów ksiêgowych tylko 3,2
mln zysku netto. W ub. roku zysk
netto wynosi³ ok. 100 mln z³.

Beata Gajdziszewska

Zgodnie z zawartym jeszcze
przed referendum porozumie-
niem, do koñca stycznia 2008 r.
zarz¹d KHW i zwi¹zki zawodo-
we maj¹ podpisaæ umowê spo-
³eczn¹, stwarzaj¹c¹ pracowni-
kom gwarancje zatrudnienia i
wzrostu p³ac. W porozumieniu
zarz¹d holdingu zobowi¹za³ siê
do wyst¹pienia do ministra go-
spodarki o parafowanie umowy
i udzielenie gwarancji, ¿e wiêk-
szoœciowym w³aœcicielem pa-
kietu akcji KHW pozostanie
Skarb Pañstwa.

Referenda w Kompanii i Holdingu

Powi¹zany z Polskim
Stronnictwem Ludowym
Eugeniusz Postolski zo-
sta³ wiceministrem gospo-
darki odpowiedzialnym za
górnictwo. 55-letni Postol-
ski pochodzi z Sulechowa.
Ukoñczy³ Akademiê Gór-
niczo-Hutnicz¹ w Krako-
wie. W kopalni "Makoszo-
wy" przeszed³ wszystkie
szczeble górniczej kariery,
dochodz¹c do stanowiska
dyrektora. PóŸniej by³ m.
in. prezesem Katowickie-
go Holdingu Wêglowego i
wiceprezesem Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w Ka-
towicach.  Niedawno szefowa³
Górnikowi Zabrze. Jest ¿onaty,
ma trójkê dzieci.

Szef Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr Duda

- Jak ocenia Pan pozytywn¹ de-

cyzjê górników z KHW doty-

cz¹c¹ prywatyzacji holdingu?

Uwa¿am, ¿e dopiero po podpisa-
niu przez organizacje zwi¹zkowe
paktu spo³ecznego i gwarancji nie-
zbywalnoœci akcji holdingu przez
Skarb Pañstwa, pracownicy powin-
ni decydowaæ o ewentualnej pry-
watyzacji KHW.
- Dlaczego zatem, zwi¹zki zawo-

dowe podpisa³y wstêpne poro-

zumienie z zarz¹dem, w któ-

rym zgodzi³y siê na podpisanie

umowy spo³ecznej dopiero po

referendum?

S¹dzê, ¿e niektórzy zwi¹z-
kowcy nie zrozumieli istoty
sprawy. Ja na takie porozu-
mienie siê nie zgadza³em i
go nie podpisa³em. Oba-
wiam siê, ¿e ci, którzy to
uczynili os³abili si³ê
zwi¹zków zawodowych.
- Przed referendum pre-

zes KHW przes³a³ ka¿-

demu pracownikowi list. Jaka

by³a jego treœæ?

W liœcie t³umaczy³ potrzebê pozy-
skania z gie³dy pieniêdzy na inwe-
stycjê i rozwój holdingu. Pomyœla-
³em sobie, ¿e zarz¹d KHW jest bar-
dzo zdeterminowany i bardzo mu

zale¿y, by referendum wysz³o na
"tak". Podobne listy otrzyma³o 20
tys. pracowników. Wczeœniej orga-
nizowane by³y szkolenia na temat

prywatyzacji, która pozwoli nam
¿yæ w krainie szczêœliwoœci. Dla
górników szkolenia odbywa³y siê
w kopalniach, dla pracowników
nadzoru w oœrodkach wypoczyn-
kowych, a dla dzia³aczy zwi¹zko-
wych... w Londynie. "S" nie wziê-
³a w nich udzia³u.
- Wypowiedzi niektórych polity-

ków PO sugeruj¹, ¿e Skarb

Pañstwa wczeœniej czy póŸniej

sprzeda akcje KHW...

- Akcje Skarbu Pañstwa powinny
byæ do¿ywotnie, ale wiadomo,
zmieniaj¹ siê rz¹dy i ministrowie,
mo¿e równie¿ zmieniæ siê "Stra-Górnicza „Solidarnoœæ”, wraz

ze Zwi¹zkiem Zawodowym

Górników w Polsce, ZZ Prze-

róbka i ZZ „Kadra” zdecydo-

wa³a o przeprowadzeniu refe-

rendum strajkowego w Kom-

panii Wêglowej.

G³osowanie odbêdzie siê w ponie-
dzia³ek 10 grudnia. Jeœli wiêkszoœæ
górników opowie siê za protestem,
to 17 grudnia w kopalniach Kompa-
nii zostanie przeprowadzony 24-go-
dzinny strajk ostrzegawczy.

Górnicze centrale zwi¹zkowe po-
wo³a³y wspólny Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy. Zwi¹zkowcy w
wydanym komunikacie zapowie-
dzieli, ¿e dalsze dzia³ania Komitetu
uzale¿nione s¹ od konstruktywnego
podejœcia Zarz¹du Kompanii Wêglo-
wej S.A. do realizacji ¿¹dañ dotycz¹-
cych podwy¿ek wynagrodzeñ".

Wystosowali równie¿ apel do gór-
niczych za³óg i zwi¹zków zawodo-
wych o czynne poparcie dzia³añ
Komitetu Protestacyjno-Strajkowe-
go.

- Górnictwo te¿ pracuje na
wzrost gospodarczy kraju. Miliar-

Z Ryszardem Baczyñskim, przewodnicz¹cym Miêdzyzak³adowej
Komisji Zwi¹zkowej NSZZ „Solidarnoœæ” Katowickiego Holdingu

Wêglowego rozmawia Beata Gajdziszewska

Os³abili si³ê zwi¹zków
tegia dla górnictwa", zak³adaj¹ca
zachowanie wiêkszoœciowego pa-
kietu Skarbu Pañstwa w spó³kach
wêglowych. Niezbywalnoœæ tego
pakietu  powinna byæ odpowied-
nio mocno zagwarantowana np.
ustawowo. Sprzeda¿ akcji KHW
by³aby najgorsz¹ rzecz¹, jaka mo-
g³aby spotkaæ polskie górnictwo.
One powinny pozostaæ w rêkach
pañstwa, poniewa¿ górnictwa g³ê-
binowe, ponosz¹ce ogromne kosz-
ty wydobycia musi byæ wspiera-

ne przez bud¿et. Bran¿a
pozostawiona sama
sobie, ekonomicznie
nie ma najmniejszych
szans, a ludzie nie-
wolnikami te¿ nie
bêd¹. Jesteœmy w Uni
Europejskiej i p³ace
górników musz¹ ro-
sn¹æ, niezale¿nie od
tego, czy zarz¹dom
spó³ek i rz¹dowi to siê
podoba, czy te¿ nie.

M³odzi górnicy w KHW zarabiaj¹
1200 z³ miesiêcznie i bardzo po-
wa¿nie zastanawiaj¹ siê nad odej-
œciem z kopalñ. Poza tym, nie wy-
obra¿am sobie, by górnictwo mo-
g³o funkcjonowaæ w formie pry-
watnej, przy kotwicy cenowej na
wêgiel i nie maj¹c wp³ywu na po-
zosta³e koszty materia³owe oraz
na podwy¿ki p³ac dla pracowni-
ków. Z ca³¹ pewnoœci¹ "S" nie
wyrazi zgody  na ewentualne pla-
ny sprzeda¿y wiêkszoœciowego
pakietu akcji KHW.
- Dziêkujê za rozmowê.

dy z³otych wypracowywane przez
górników odprowadzane s¹ do bu-
d¿etu pañstwa. Przy obecnej ko-

niunkturze na wêgiel, staæ nas na
proponowane przez nas podwy¿ki.
Tylko Wasze poparcie dla naszych

Górnicy zgodzili siê na

prywatyzacjê Holdingu

Bêdzie referendum w Kompanii!

¿¹dañ mo¿e spowodowaæ za³atwie-
nie naszych postulatów - napisali
w apelu.

Szef górniczej
"S" Dominik Ko-
lorz wskazuje, i¿
dwuletnie podwy¿-
ki w przemyœle oraz
inflacja sprawi³y, ¿e
pracownicy bran¿y
górniczej stracili
po³owê tego, co w
tym czasie zyska³y
inne bran¿e.

Górnicza "S" od
15 listopada og³osi-
³a pogotowie straj-
kowe w kopalniach
nale¿¹cych do Kom-
panii. Zwi¹zkowcy
domagaj¹ siê pod-
wy¿ek p³ac o 6,9
proc. jeszcze w tym
roku oraz zwi¹ksze-
nia ekwiwalentu bar-
bórkowego do 500
z³. Oczekuj¹ te¿, ¿e

w przysz³ym roku p³ace wzrosn¹ o
14 proc. w stosunku do roku bie-
¿¹cego.        Beata Gajdziszewska

Od 15 listopada górnicza „Solidarnoœæ”

prowadzi pogotowie strajkowe

e wszystkch kopalniach Kompanii

Wêglowej

przes³a³ nowemu wiceministrowi
list gratulacyjny. ¯yczy³ w nim
sukcesów w nadzorowaniu bran-
¿y i dobrego dialogu ze zwi¹zka-
mi zawodowymi.
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Pracownicy pomocy spo³ecz-

nej to jedna z najgorzej op³a-

canych grup zawodowych.

Ci, którzy pomagaj¹ innym

niejednokrotnie sami potrze-

buj¹ pomocy.

29 listopada przeciwko skrajnie
niskim p³acom i z³ym warunkom
pracy protestowali pracownicy i
zwi¹zkowcy z gliwickiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej i z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Soœnicowi-
cach. Wsparli ich hutnicy i górni-
cy oraz zwi¹zkowcy "S" ze s³u¿by
zdrowia i  pogotowia ratunkowe-
go. Przed gliwickim Urzêdem
Miejskim zebra³o siê ponad 200
osób, które nastêpnie przemasze-
rowa³y przed siedzibê Starostwa
Powiatowego. W ten sposób de-
monstranci zamanifestowali obu-
rzenie przeciwko traktowaniu
przez samorz¹dowców pracowni-
ków pomocy spo³ecznej jak ludzi
drugiej kategorii. Na transparen-
tach znalaz³y siê has³a œwiadcz¹ce
o ogromnej determinacji pikietuj¹-
cych: "Nie chcemy resztek ze sto-
³u starosty", "¯¹damy godnych
p³ac", "Pomagamy innym, a sami
potrzebujemy pomocy".

- Pomoc spo³eczna to dzia³ka
trudna i niechciana przez kolejne

rz¹dy - powiedzia³ przed gliwickim
Urzêdem Miejskim przewodnicz¹-
cy Regionalnej Sekcji Pomocy

Spo³ecznej NSZZ "S" Waldemar
Paw³owski. Doda³, ¿e to pierwsza
tego typu akcja, ale na pewno nie
ostatnia. - Jak trzeba bêdzie to jesz-
cze tu wrócimy. Kolejna demon-
stracja mo¿e nie mieæ pokojowe-
go charakteru.

Zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e na
pocz¹tku lat 90-tych p³ace pracow-
ników pomocy spo³ecznej by³y
zbli¿one do œredniej p³acy krajo-
wej, obecnie spad³y do 30-40 proc.
tej p³acy.

- Bagatelizowanie naszych pro-
blemów prowadzi do odchodzenia
wykwalifikowanej kadry z zawo-
du - powiedzia³a przewodnicz¹ca
"S" w Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Gliwicach El¿bieta £uków.

Sekretarz Œl¹sko-D¹browskiej
"S" Bogdan Biœ pyta³ starostê po-
wiatu gliwickiego, czy zdaje sobie
sprawê jak niewiele zarabiaj¹ pra-
cownicy tej grupy zawodowej. -
Czy pan wie, ile w przeliczeniu  na
euro wynosi 30 z³. podwy¿ki, któ-
re pan zaproponowa³. Panie staro-

10 grudnia obchodzony jest

Europejki Dzieñ Praw Cz³o-

wieka. W tym dniu na moœcie

granicznym w S³ubicach

zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”

zaprotestuj¹ przeciwko ³ama-

niu praw pracowniczych i

zwi¹zkowych w handlu.

Organizatorem demonstracji jest
Krajowy Sekretariat Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeñ NSZZ "Solidar-
noœæ". Miejsce manifestacji nie jest
przypadkowe, gdy¿ wezm¹ w niej
udzia³ zwi¹zkowcy z niemieckie-
go zwi¹zku zawodowego Ver.di.
Akcjê popar³a Komisja Krajowa
"S".

- Protest skierowany jest szcze-
gólnie przeciwko sieciom handlo-
wym Lidl i Biedronka, które na-
gminnie ³ami¹ prawa pracownicze
i zwi¹zkowe - mówi Alfred Buja-

ra, przewodnicz¹cy Krajowego
Sekretariatu Banków, Handlu i
Ubezpieczeñ NSZZ "S". - Te sieci
uwa¿ane s¹ za najgorzej traktuj¹-
ce pracowników w Polsce i w Eu-
ropie.

Podczas manifestacji zwi¹zkow-
cy zwróc¹ uwagê na fakt, ¿e pra-
cownicy handlu s¹ Ÿle op³acani i

Takie motto towarzyszy³o IV

Miejskiemu Festiwalowi Pieœni

Patriotycznej, który zorganizo-

wany zosta³ w Szkole Podsta-

wowej nr 11 w Rybniku przez

Miêdzyzak³adow¹ Organizacjê

Zwi¹zkow¹ NSZZ „Solidar-

noœæ” Pracowników Oœwiaty w

Rybniku we wspó³pracy z SP nr

11 i SP nr 1.

W imprezie wziê³o udzia³ 56 wy-
konawców ze szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych.

Uczestników festiwalu oklaskiwa-
li m.in. pose³ Grzegorz Janik, prze-
wodnicz¹cy Regionalnej Sekcji
Oœwiaty i Nauki NSZZ "S" Les³aw
Ordon i rybniccy samorz¹dowcy.

- Festiwal pokazuje, ¿e pieœni pa-
triotyczne ciesz¹ siê wci¹¿ popular-
noœci¹. S¹ œpiewane z prawdziw¹
przyjemnoœci¹ i wielkim zaanga¿o-
waniem, po³¹czonym z solidnym

przygotowaniem muzycznym - mówi
przewodnicz¹ca MOZ Pracowników

Oœwiaty w Rybniku Urszula Grzon-
ka.                                             B.G.

Nie chc¹ resztek

ze sto³u starosty

- To by³a pierwsza demonstracja pracowników

pomocy spo³ecznej, ale na pewno nie ostatnia

- zapowiedzieli zwi¹zkowcy

Spod urzêdu miejskiego pikietuj¹cy przemaszerowali

ulicami Gliwic pod siedzibê starostwa powiatowego

Zwi¹zkowcy z Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Gliwicach doma-
gaj¹ siê 200-z³otowej podwy¿ki
od listopada i corocznej 150-z³o-
towej premii z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego. Walcz¹ te¿
o gwarancjê corocznych podwy-
¿ek, co najmniej o wskaŸnik in-
flacji i spe³niania ustawowego
wymogu dotycz¹cego proporcji
zatrudnienia, tak by jeden pra-
cownik socjalny przypada³ na 2
tys. mieszkañców.

Pracownicy z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Soœnicowicach
oczekuj¹ 300 z³ podwy¿ki od
grudnia, gwarancji corocznej
waloryzacji p³ac o wskaŸnik in-
flacji powiêkszony o 5 proc. i
utrzymania wskaŸnika zatrudnia-
nia 0,6 pracownika na jednego
mieszkañca DPS.

Protest polsko-niemiecki

Akcja rozpocznie siê o godzi-
nie 12.00 na moœcie granicznym
w S³ubicach. Najpierw demon-
stranci przejd¹ pod sklep Biedron-
ki. O godz. 13.30 powróc¹ na
przejœcie graniczne, a nastêpnie
przemaszeruj¹ na niemieck¹ stro-
nê, gdzie odbêdzie siê dalsza czêœæ
protestu.

Zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" wyjad¹ do S³ubic autoka-
rem spod siedziby BT w Sosnow-

pracuj¹ w trudnych warunkach.
Bêd¹ domagaæ siê wprowadzenia
ca³kowitego zakazu handlu w nie-
dziele i równego traktowania pra-
cowników zatrudnionych w tych
samych sieciach w krajach nale¿¹-
cych do UE.

ak

cu, o godz. 6.00. Wszystkich chêt-
nych prosimy o kontakt:

Alicja B³aszczyk, kierownik BT
w Sosnowcu, tel. 032 266 47 64

Gra¿yna Wyczyñska, przewod-
nicz¹ca Regionalnej Sekcji Handlu
i Spó³dzielczoœci Spo¿ywców
NSZZ "S", tel. 0 606 371 475, gra-
ziawyczyn@wp.pl

Biuro Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeñ
"S" tel. 032 253 83 62

Regionalna Sekcja Pomocy
Spo³ecznej NSZZ "S", Miêdzy-
zak³adowa Organizacja Zwi¹z-
kowa przy Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej "S" w Gliwicach
oraz KZ "S" w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Soœnicowicach
dziêkuj¹ wszystkim kole¿an-
kom i kolegom z ró¿nych bran¿
za liczny udzia³ w pikiecie.

Od 5 do 7 grudnia w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Soœnico-
wicach odbêdzie siê referen-
dum. W ten sposób pracownicy
placówki zdecyduj¹ o terminie
wszczêcia sporu zbiorowego z
pracodawc¹.

- Pracownicy zdecyduj¹, czy
spór zbiorowy rozpocznie siê
niezw³ocznie, czy te¿ przesuniê-
ty zostanie na marzec - wyjaœnia
Waldemar Paw³owski.

sto pan ¿yje w matrixie - mówi³
Bogdan Biœ. Tym s³owom wtóro-
wali demonstranci, gwi¿d¿¹c i
krzycz¹c "Ciê¿ka praca, marna p³a-
ca".

¯aden z przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych nie wyszed³, by
porozmawiaæ z pikietuj¹cymi.

Delegacja zwi¹zkowców uda³a
siê wiêc z petycj¹ do starosty po-
wiatu. OdpowiedŸ, któr¹ otrzyma-
li Waldemar Paw³owski skomento-
wa³ jako lakoniczn¹ i nic nie wno-
sz¹c¹.

Agnieszka Konieczny

To m¹drze, ¿e w œpiewie

jest Ojczyzna

Laureaci festiwali wraz z zaproszonymi goœæmi

Dzieci z ogromnym zaanga¿owaniem œpiewa³y pieœni patriotyczne



W REGIONIE 5Nr 48 (633) • 4 grudnia 2007 r.

Zygmunt £ukaszczyk zosta³ po-
wo³any na stanowisko wojewo-
dy œl¹skiego.

Nowy wojewoda ma 46 lat, pocho-
dzi ze Œl¹ska. Z wykszta³cenia jest fi-
zykiem, ukoñczy³ te¿
podyplomowe studia
ekonomiczne. W wy-
borach w 2005 r. bez-
skutecznie kandydowa³
z ramienia PO na sena-
tora. W ostatnich wy-
borach nie startowa³.
Mieszka w ̄ orach. Jest
¿onaty, ma córkê.

Jak zapowiada, prio-
rytetem jego dzia³añ
bêdzie przekazywanie
czêœci kompetencji administracji pañ-
stwowej, g³ównie samorz¹dom. Z
tym wi¹zaæ siê bêdzie tak¿e odchu-
dzanie administracji, wynikaj¹ce ze
zmniejszaj¹cych siê kompetencji.
Zygmunt £ukaszczyk podkreœla te¿,
¿e uproszczony ma byæ tak¿e - w czê-

œci bêd¹cej dziœ po stronie wojewo-
dy, który pe³ni rolê "kasjera" - me-
chanizm uruchamiania unijnych œrod-
ków. Wojewoda bêdzie te¿ wspiera³
prace nad ustaw¹ aglomeracyjn¹, a
tak¿e kontynuowa³ przekszta³cenia

pañstwowych firm.
Przewodnicz¹cy

Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr
Duda przes³a³ nowe-
mu wojewodzie œl¹-
skiemu list gratula-
cyjny. Przekaza³ w
nim ¿yczenia "konse-
kwencji oraz wra¿li-
woœci na problemy
regionu w pe³nieniu
tej odpowiedzialnej

s³u¿by. Liczê te¿ na efektywny dia-
log z partnerami spo³ecznymi oraz
udan¹ wspó³pracê pomiêdzy Œl¹skim
Urzêdem Wojewódzkim a Œl¹sko-D¹-
browsk¹ „Solidarnoœci¹” - napisa³
Piotr Duda w liœcie do Zygmunta
£ukaszczyka.

Zakoñczy³ siê trwaj¹cy od paŸ-

dziernika spór zbiorowy w gli-

wickiej fabryce Opla. Za³oga

dostanie podwy¿kê i dwie jed-

norazowe premie.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w
zesz³ym tygodniu, pomiêdzy dyrekcj¹
zak³adu a "Solidarnoœci¹" i innymi dzia-
³aj¹cymi tam zwi¹zkami zawodowymi
pracownicy zatrudnieni w fabryce do-
stan¹ od stycznia 2008 r. podwy¿kê w
wysokoœci 500 z³ brutto. Jeszcze w
grudniu tego roku za³oga dostanie 800-
z³otow¹ premiê z tytu³u wyprodukowa-
nia w zak³adzie milionowego samocho-
du. Z kolei w lutym pracownicy dostan¹
400 z³ brutto kolejnej premii.

Zarz¹d i zwi¹zki porozumia³y siê
równie¿ co do przeniesienia ok. 350
pracowników tymczasowych w struk-
tury fabryki. Pracownicy ci musz¹ jed-
nak spe³niaæ pewne warunki - praco-
waæ co najmniej pó³ roku w agencji

Urzêdowanie ministra zdrowia,

Ewy Kopacz (PO) rozpoczê³o siê

od gaszenia po¿arów. Co naj-

mniej dwóch. Trzeba zapewniæ

pracownikom s³u¿by zdrowia

podwy¿ki œrednio o 15 proc.

zgodnie z obietnic¹ premiera

Donalda Tuska. Trzeba coœ zro-

biæ z nakazanym przez Uniê Eu-

ropejsk¹ skróceniem czasu pra-

cy lekarzy.

Polscy lekarze generalnie pracuj¹ o
wiele za d³ugo wed³ug dyrektywy Unii
Europejskiej, która okreœla maksymal-
ny dopuszczalny czas pracy na 48 go-
dzin tygodniowo. Dla lekarzy - nieza-
le¿nie od tego, czy pracuj¹ w sektorze
publicznym czy prywatnym - oznacza
to, ¿e czas dy¿uru musi byæ wliczony
do tygodniowego czasu pracy.

Rygory dyrektywy

Tak orzek³ ostatecznie Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Strasbur-
gu w 2003 r. I dyrektywa UE i wyrok
Trybuna³u  w Polsce powinny obowi¹-
zywaæ od  daty naszego przyst¹pienia
do Unii. Tylko powinny, bo nadal czas
pracy (i dy¿urów lekarskich) regulo-
wa³y polskie przepisy, zasadniczo ró¿-
ni¹ce siê od unijnych. Dyrektorzy szpi-
tali próbowali wybrn¹æ z tej sytuacji
na w³asna rêkê - wprowadzali np.
zmianowy czas pracy. Ale to by³y w
najlepszym razie pó³œrodki zamiast ko-
niecznej zmiany ustawowej. Tyle, ¿e
wymaga³o to  zwiêkszenia zatrudnie-
nia i zwiêkszenia œrodków na placów-
ki s³u¿by zdrowia. Wreszcie w 2007 r.
parlament w przyspieszonym tempie
przeg³osowa³ odpowiedni¹ noweliza-
cjê ustawy o zak³adach opieki zdro-
wotnej, która ma wejœæ w ¿ycie 1 stycz-
nia 2008 r. Czas pracy lekarzy dziêki
tej nowelizacji okreœlono zgodnie z
prawem Unii Europejskiej. W dyrek-
cjach szpitali  zaczêto liczyæ - i okaza-
³o siê, ¿e jeœli plan dy¿urów ma byæ
zgodny z nowymi przepisami - to w
skali kraju zabraknie nam oko³o 10 -

13 tys lekarzy. Wprawdzie prawo unij-
ne przewiduje, ¿e konkretny lekarz
mo¿e siê zgodziæ na liczbê godzin dy-
¿urów ponad ustawow¹ normê (tzw.
kauzula opt-out), aby dorobiæ do
skromnej p³acy. Ale to bardzo kosz-
towne rozwi¹zanie - w skali kraju po-
trzeba na nie rocznie dodatkowo 0,75
mld z³otych. Równie¿ kosztowne by-
³oby zreszt¹ zatrudnienie tych braku-
j¹cych 10 do 13 tys  lekarzy, których
co gorsza  trudno znaleŸæ. Do wejœcia
w ¿ycie ustawy pozosta³ nieca³y mie-
si¹c.

W poszukiwaniu

kompromisu i pieniêdzy

Rz¹d Platformy pocz¹tkowo chcia³
odroczenia wejœcia w ¿ycie nowych
przepisów, najlepiej na rok, potem na
pó³ roku. Jednak jak siê dowiedzieli-
œmy - w rozmowach z Sekretariatem
S³u¿by Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ"
Ministerstwo Zdrowia godzi siê, aby
przepisy o dy¿urach lekarskich wesz³y
w ¿ycie od 1 stycznia 2008 r. Pozosta-
je kwestia œrodków finansowych na ich
realizacjê.

Wspomniane rozmowy ze zwi¹z-
kowcami NSZZ "Solidarnoœæ" odby-
³y siê 3 grudnia br. Przedstawili oni -
zgodnie ze stanowiskiem Sekretariatu
- pe³en zakres problemów dotycz¹cych
s³u¿by zdrowia, jednoczeœnie podkre-
œlaj¹c swoj¹ gotowoœæ do dialogu. Mi-
nister Ewa Kopacz zapewni³a, ¿e
wszelkie zmiany niezbêdne w syste-
mie s³u¿by zdrowia odbywaæ siê bêd¹
z poszanowaniem dialogu spo³eczne-
go oraz ustaw o komisji trójstronnej i
zwi¹zkach zawodowych. Zapewni³a,
¿e dopóki ca³y system ochrony zdro-
wia nie zostanie zracjonalizowany - nie
zostan¹ wprowadzone dodatkowe ob-
ci¹¿enia dla pacjentów. Resort ma d¹-
¿yæ do zwiêkszenia faktycznej roli sa-
morz¹du terytorialnego w tym syste-
mie  - przede wszystkim  zwiêkszy siê
odpowiedzialnoœæ samorz¹du za pod-
leg³e mu placówki s³u¿by zdrowia.
Zwi¹zkowcom obiecano, ¿e przygo-

towywane przekszta³cenia bêd¹ prze-
biegaæ z poszanowaniem praw pra-
cowników i pacjentów.

Obietnice...

Ca³y ten trudny proces wymaga zbu-
dowania wzajemnego zaufania. Przed
rozmowami z "Solidarnoœci¹"  mini-
ster zdrowia i jej wspó³pracownicy
odbyli tak¿e spotkania z przedstawi-
cielami innych zwi¹zków zawodo-
wych dzia³aj¹cych w s³u¿bie zdrowia.
Ministerstwo nie przedstawi³o jeszcze
ani za³o¿eñ naprawczych, ani konkre-
tów dotycz¹cych poprawy finansowa-
nia, zgodnie z obietnic¹ podwy¿ek z³o-
¿on¹ w expose premiera Tuska. We-
d³ug wstêpnych ocen przedstawionych
na posiedzeniu sejmowej komisji zdro-
wia, aby podwy¿ki o 10 - 15 proc. dla
s³u¿by zdrowia by³y realne, w bud¿e-
cie na rok 2008 trzeba znaleŸæ ponad
4 mld z³otych. Rz¹d wiêc szuka
oszczêdnoœci. Na razie g³ównie pro-
ponuj¹c ciêcia wydatków na admini-
stracjê centraln¹. Ograniczenie œrod-
ków na Kancelariê Sejmu, Senatu, Pre-
zydenta oraz Premiera, a tak¿e na ca³¹
administracjê to oszczêdnoœæ ok. 4 mld
z³. Nie wystarczy. Obiecane podwy¿-
ki dla bud¿etówki to koszt dodatkowo
ok. 8 mld z³. A zwi¹zki zawodowe w
s³u¿bie zdrowia s¹ w wiêkszoœci nie-
cierpliwe. Ogólnopolski Zwi¹zek Za-
wodowy Lekarzy stwierdza, ¿e nie bê-
dzie ¿adnych ustêpstw i sk³onnoœci do
kompromisu, dopóki rz¹d nie zwiêk-
szy radykalnie pieniêdzy na s³u¿bê
zdrowia. W trudnej sytuacji minister
Kopacz zaproponowa³a szefowej
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodo-
wego  Pielêgniarek i Po³o¿nych Do-
rocie Gardias stanowisko podsekre-
tarza stanu w swoim resorcie. Gardias
odmówi³a. Zdaniem OZZPiP rz¹d
d¹¿y do  prywatyzacji placówek s³u¿-
by zdrowia. A jeœli tak, to warunkiem
zgody tego zwi¹zku jest m.in. przyjê-
cie pakietu os³onowego dla pracowni-
ków. To znów kwestia kosztów.

Teresa Wójcik

Rada nadzorcza wroc³aw-
skiego Hutmenu przyjê³a
strategiê na najbli¿sze lata.
Najwa¿niejsze jej za³o¿enia to
przeniesienie produkcji do
Czechowic-Dziedzic i zago-
spodarowanie gruntu we
Wroc³awiu.

- Nie mo¿emy cieszyæ siê z tego,
¿e nasze szczêœcie jest budowane na
nieszczêœciu innych - tak plany wy-
gaszenia produkcji we Wroc³awiu i
przeniesienia jej do Walcowni Meta-
li "Dziedzice" komentuje przewodni-
cz¹cy "S" w tym zak³adzie Boles³aw
Jonkisz.

Walcownia nale¿y do najlepszych
zak³adów w grupie kapita³owej Ro-
mana Karkosika. Jednak zarobki
zatrudnionych w niej pracowników

wci¹¿ pozostawiaj¹ wiele do ¿ycze-
nia.

W najtrudniejszej sytuacji znalaz³a
siê Huta Metali Nie¿elaznych "Szo-
pienice", która w tym roku przynio-
s³a ponad 67 mln strat. Zgodnie ze
strategi¹ zak³ad czeka g³êboka re-
strukturyzacja. Zwi¹zkowcy oba-
wiaj¹ siê redukcji zatrudnienia.

W³aœcicielem Hutmenu, Impexme-
talu, Boryszewa i Alchemii jest jeden
z najbogatszych polskich przedsiê-
biorców Roman Karkosik. W naszym
regionie do zak³adów poœrednio lub
bezpoœrednio bêd¹cych w rêkach
Karkosika nale¿¹: huta "Batory",
Walcownia Metali "Dziedzice", Huta
Metali Nie¿elazanych "Szopienice" i
huta "Bankowa". Do tego grona ma
do³¹czyæ równie¿ Huta Metali "£abê-
dy".                                               ak

Negocjatorzy z „S” i innych zwi¹zków dzia³ajacych w Oplu,

w marynarce mediator Micha³ Kuszyk

Jednorazowe dodatki w wyso-
koœci od 200 do 600 z³ otrzy-
maj¹ pracownicy Szpitala Po-
wiatowego w Zawiercie, usta-
lono podczas poniedzia³kowe-
go spotkania zwi¹zków zawo-
dowych z dyrekcj¹ placówki.

Pieni¹dze na dodatkowe wyp³aty
pochodz¹ s¹ z tzw. nadwykonañ, czyli
wiêkszej od zakontraktowanej przez
NFZ liczby zabiegów. S³owem szpi-
tal leczy³ wiêcej pacjentów ni¿ zak³a-
da³ plan.

- Nadwykonanie przynios³o pó³
miliona z³otych, z tego na wynagro-
dzenia przeznaczono 287 tys. - mówi
Ma³gorzata Grabowska, przewod-
nicz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - To
w du¿ej mierze dziêki zaanga¿owa-
nia za³ogi wykonano wiêcej procedur.
I to mimo prowadzonych jednocze-
œnie protestów p³acowych.

Dodatkowe pieni¹dze pracownicy
otrzymaj¹ w dwóch ratach: tu¿ przed
Bo¿ym Narodzeniem oraz na pocz¹t-
ku stycznia, wraz z wyp³at¹ za gru-

dzieñ. W szpitalu zatrudnione jest
ponad 600 osób, zatem œrednia wy-
sokoœæ dodatku wyniesie 470 z³.

Jednoczeœnie zwi¹zkowcy uzgod-
nili z dyrekcj¹ szpitala tekst porozu-
mienia w sprawie zaleg³ych premii,
który podpisz¹ w najbli¿szych dniach.
Chodzi o pieni¹dze "zamro¿one" w
2005 r., kiedy to od lutego do grudnia
nie wyp³acano regulaminowych pre-
mii.

- Dyrekcja pocz¹tkowo twierdzi³a,
¿e program naprawczy nie pozwala
na wyrównanie tych zaleg³oœci. Gdy
jednak zapowiedzieliœmy walkê o pie-
ni¹dze pracowników w s¹dzie, ugo-
da okaza³a siê mo¿liwa - wyjaœnia
Ma³gorzata Benc, szefowa zawier-
ciañskiego Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S".

Zaleg³e premie bêd¹ wyp³acane
za³odze od lipca przysz³ego roku, w
maksymalnie dziesiêciu ratach. Jeœli
kondycja finansowa szpitala pozwo-
li zarobione trzy lata wczeœniej pie-
ni¹dze wyp³acane bêd¹ krócej, byæ
mo¿e nawet jednorazowo.

(zaw)

Nowa strategia dla Hutmenu

Dodatkowe pieni¹dze

dla Zawierciañskiego szpitala

Zaufanie czy niepewnoœæ

pracy tymczasowej Adecco i uzyskaæ
pozytywn¹ ocenê prze³o¿onych. Za-

rz¹d firmy zadeklarowa³ te¿, ¿e udzia³
w strukturze zatrudnienia pracowni-
ków tymczasowych bêdzie wynosi³
ok. 5 proc. Osoby te bêd¹ mog³y póŸ-
niej podpisaæ umowy o pracê bezpo-
œrednio z gliwick¹ fabryk¹.

Koniec sporu w Oplu

Samorz¹dy, aglomeracja

i przekszta³cenia

- To dobre porozumienie. Jeœli do
niego nie dosz³oby, to kolejnym eta-

pem musia³oby byæ referendum i
strajk - komentuje szef "Solidarnoœci"
w zak³adzie S³awomir Ciebiera.  - A
ten nie by³by korzystny dla ¿adnej
strony sporu.

Wojciech Gumu³ka
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Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Mieszkañców miast z pewno-

œci¹ cieszy, kiedy w ich po-

bli¿u powstaj¹ nowe punkty

us³ugowe. Nie zawsze jednak

chc¹, by powstawa³y one

kosztem nielicznych tere-

nach zielonych.

Mieszkañcy Osiedla Tysi¹clecia
- i tak ju¿ najwiêkszej dzielnicy
wybudowanej po drugiej wojnie w
Katowicach - nie chc¹ rozrastaæ siê
bez koñca. W najbli¿szym czasie
maj¹ tam powstaæ kolejne bloki
mieszkalne i us³ugowo-mieszkalne.
Rozpoczê³a siê ju¿ budowa dwóch
14-piêtrowych bloków przy rondzie
S³awika. Wkrótce maj¹ powstaæ
cztery 17-piêtrowe wie¿owce miê-
dzy ul. Henryka Brodatego i Cho-
rzowsk¹. Teren miêdzy ul. Cho-
rzowsk¹ i U³añsk¹ te¿ ma siê wzbo-
gaciæ o nowe obiekty - budynki
mieszkaniowe i hotelowe. Do UM
Katowice trafiaj¹ kolejne wnioski
o prawo do budowy na Tysi¹cleciu.

Mieszkañców miast z pewnoœci¹
cieszy, kiedy w ich pobli¿u powstaj¹
nowe punkty us³ugowe. Problem w
tym, ¿e na tym katowickim osiedlu
s¹ one lokowane na terenach dot¹d
zielonych. Mieszkañcy osiedla maj¹
pretensjê do SM "Piast" , która ad-
ministruje osiedlem, ¿e tak chêtnie
wyprzedaje ostatnie chyba ju¿ dzia³-
ki zielone kolejnym deweloperom.
Na Tysi¹cleciu przybywa coraz wiê-
cej sklepów i punktów œwiadcz¹-
cych us³ugi dla ludnoœci, ale coraz
mniej jest miejsc, gdzie mo¿na by
pójœæ na spacer i siê zrelaksowaæ.
Ostatnio zlikwidowano zagajnik

przy rondzie S³awika, który by³ ulu-
bionym miejscem spacerów miesz-
kañców osiedla.

Posiadacze mieszkañ s¹ oburze-
ni polityk¹ prowadzon¹ przez SM
"Piast". Nie dziwi ich, ¿e wiele spó³-
ek budowlanych chcia³oby budo-
waæ w tak atrakcyjnym miejscu.
Uwa¿aj¹ jednak, ¿e "Piast" nieroz-
wa¿nie pozbywa siê terenów zielo-
nych. Spó³dzielnia powinna braæ
pod uwagê potrzeby mieszkañców
i ich prawo do relaksu. Nikt  prze-
cie¿ nie chce mieszkaæ w dzielnicy
pozbawionej drzew i trawników.
Oburzeni mieszkañcy Tysi¹clecia
uwa¿aj¹, ¿e je¿eli dalej bêd¹ pozba-
wiani kolejnych enklaw przyrody,
bêdzie trudno mieszkaæ na tym osie-
dlu. Wtedy straci równie¿ ekono-
micznie SM "Piast", bo mieszkania,
którymi administruje, ju¿ nie bêd¹
tak atrakcyjne.

O sprawie Osiedla Tysi¹clecia
sporo rozpisywa³a siê œl¹ska pra-
sa. W bataliê w³¹czy³ siê równie¿
"Dziennik Zachodni". Postulaty
mieszkañców wspar³y w³adze mia-
sta. Ostatecznie uchwalono pro-
jekt, który ma na celu uchronienie
enklaw zieleni, jakie pozosta³y na
osiedlu. W³adze Katowic zadecy-
dowa³y, ¿e wkrótce powstanie
szczegó³owy plan zagospodarowa-
nia dla Tysi¹clecia.

Niestety, zgodnie z wszystkimi
procedurami, plan mo¿e zostaæ
uchwalony dopiero na pocz¹tku
2009 roku. Ten okres jest obowi¹-
zuj¹cy, ze wzglêdu na to, i¿ naj-
pierw musi zostaæ ustalone nowe
studium uwarunkowañ i kierun-

Czarna Przemsza - najbar-

dziej znana z zag³êbiowskich

rzek - powraca do ¿ycia. Od

kilku lat mo¿na w niej ³owiæ

ryby. Pstr¹gi i sandacze bior¹

tu, jak rzadko gdzie! Nad

Przemszê wróci³y te¿ ptaki.

£abêdzie i kaczki nie s¹ tu ju¿

rzadkoœci¹.

Bêdziñskie Stowarzyszenie na
rzecz Ochrony Dziedzictwa Przy-
rodniczego i Kulturowego "Moje
Miasto" zapowiada, ¿e to dopiero
pocz¹tek procesu rewitalizacji rze-
ki. Niedawno przyst¹piono do re-
alizacji projektu "Wspólna Rzeka".
Do wspó³udzia³u zaproszono
przedstawicieli Zawiercia, Porêby,
Siewierza, D¹browy Górniczej,
Sosnowca, Mys³owic i Jaworzna.
Dzia³acze Towarzystwa maj¹ na-
dziejê, ¿e ich dzia³alnoœæ popr¹

równie¿ przedstawiciele Regional-
nego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
Zespo³u Parków Krajobrazowych
Województwa Œl¹skiego oraz urzê-
dów marsza³kowskiego i woje-
wódzkiego.

Dzia³acze Towarzystwa chc¹
równie¿ zadbaæ o obrze¿e  rzeki.
Chcieliby nad Czarn¹ Przemsz¹
stworzyæ trasy spacerowe i trasy
rowerowe, a w przysz³oœci - tak¿e
przystanie kajakowe. Odnowiono
równie¿  tradycjê sp³ywów kajako-
wych po rzece. Dot¹d zorganizo-
wano ich ju¿ piêæ.

Bêdziñskie Stowarzyszenie na
rzecz Ochrony Dziedzictwa Przy-
rodniczego i Kulturowego "Moje
Miasto" ma nadziejê, ¿e plany re-
witalizacji Czarnej Przemszy uzy-
skaj¹ akceptacjê ze strony Unii
Europejskiej, która wesprze je
swoimi funduszami.

Uwa¿ajmy na prezenty, które

wybierzemy pod choinkê.

Zbli¿a siê okres Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Ka¿dy bêdzie chcia³
sprawiæ przyjemnoœæ bliskiej oso-
bie. Przede wszystkim bêdziemy
kupowaæ prezenty dzieciom. Oka-
zuje siê jednak, ¿e trzeba zachowaæ
ostro¿noœæ przy robieniu œwi¹tecz-
nych zakupów.

Niebezpieczne dla zdrowia s¹ nie
tylko g³oœno reklamowane niektó-
re œwi¹teczne sa³atki z hipermar-
ketu, którymi chcielibyœmy uroz-
maiciæ nasz tradycyjny bo¿onaro-
dzeniowy stó³, bo znajdowaæ siê w
nich mog¹ dawki truj¹cego o³owiu.

Przyczyn¹ zatrucia - jak infor-
muje Justyna Trocka w artykule
"O³ów œmiertelnie niebezpieczny",
zamieszczonym w "DZ"-  mog¹
byæ tak¿e ozdoby na talerzach wy-
konane farb¹ z zawartoœci¹ tego
metalu. Fatalne dla zdrowia mo¿e
wiêc staæ siê podanie wigilijnych
potraw na œwie¿o kupionych taler-

zach. Niebezpieczne równie¿ mo¿e
siê okazaæ kupienie lalki Barbie lub
farbek dla naszych dzieci.

Tak ró¿ne przedmioty ³¹czy to,
i¿ produkowane s¹ w Chinach i
zawieraj¹ bardzo niebezpieczn¹ dla
zdrowia dawkê o³owiu. Czêsto
mo¿na je spotkaæ w naszych skle-
pach. Tymczasem ostatnie badania
wykonane w Europie Zachodniej
wykaza³y, ¿e dawka tego metalu
uznawana do niedawna za bez-
pieczn¹, ju¿ powoduje nieodwra-
calne zmiany w mózgu i obni¿a
sprawnoœæ intelektualn¹.

Przed ubieg³orocznymi œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia w Stanach
Zjednoczonych z rynku wycofano
pod pó³ miliona produktów "Made
in China" ze wzglêdu na zbyt wy-
sok¹ zawartoœæ o³owiu. Wœród nich
by³y równie¿ wymarzone przez
dziewczynki zestawy lalek Barbie
firmy "Mattel". Strach pomyœleæ,
czy takie zabawki nie trafi¹ pod
nasze choinki...

ków zagospodarowania przestrzen-
nego. Urzêdnicy UM twierdz¹, ¿e
mo¿liwe to bêdzie dopiero pod
koniec przysz³ego roku.

Kiedy powstawa³o osiedle Ty-
si¹clecia, niektóre zamierzenia ar-
chitektoniczne by³y inne. Planowa-
no m.in. ¿e ulica Chorzowska sta-
nie siê drog¹ ekspresow¹. Zmieni-
³y siê realia i wiadomo ju¿, ¿e ta
droga nigdy nie powstanie. Takie
zmiany s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ np.
nie wolno stawiaæ domów w odle-
g³oœci mniejszej ni¿ 20 m od dro-
gi. Skoro trasy ekspresowej nie
bêdzie, zmieni siê ca³y plan zago-
spodarowania terenu.

Mieszkañcy Tysi¹clecia, kiedy
dowiedzieli siê, ¿e ich teren bêdzie
chroniony najwczeœniej od 2009
roku, byli zaniepokojeni. W ci¹gu
dwóch lat - czyli do chwili opraco-
wania planu przestrzennego miasta
- byliby skazani na ró¿ne, nie za-
wsze dla siebie korzystne, decyzje
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Na
szczêœcie jednak, w³odarze Tysi¹c-
lecia nie bêd¹ mogli podejmowaæ
samowolnych decyzji. Ka¿da decy-
zja o warunkach zabudowy musi
uzyskiwaæ zgodê Urzêdu Miasta
Katowice. Je¿eli firma budowlana
kupi ziemiê w miejscu, gdzie we-
d³ug planu przestrzennego ma byæ
utrzymany teren zielony, nie bêdzie
mo¿na postawiæ tam budynku.

Byæ mo¿e jest to surowe prawo
dla deweloperów. Z ca³¹ pewnoœci¹
jednak chroni ono mieszkañców
katowickich osiedli. Nikt nie
chcia³by przecie¿ mieszkaæ na be-
tonowej pustyni.

Toksyczna Barbie

Wybrali zieleñ

Rewitalizacja terenów poprze-

mys³owych wi¹¿e siê z wielo-

ma problemami. Jest przede

wszystkim bardzo kosztowna.

Œl¹skich miast czêsto nie staæ na
ratowanie pogórniczej spuœcizny. A
jednak w Gliwicach uda³o siê zna-
leŸæ œrodki na rewitalizacjê terenów
po b. KWK "Gliwice". Zabytkowe
budynki nale¿¹ce niegdyœ do kopal-
ni zosta³y przywrócone miastu.

Kompleks dawnych obiektów po-
górniczych znowu nale¿y do mia-
sta i wpisa³ siê na nowo w jego kra-

jobraz. Obejmuje budynki cechow-
ni i ³aŸni zaprojektowane w 1912
roku przez architektów Jerzego i
Emila Zillmanów z Charlottenbur-

ga. Rekonstrukcja obiektów pole-
ga³a na przywróceniu im niemal
pierwotnej formy. Projektanci "No-
wych Gliwic" pozbyli siê infra-
struktury technicznej, która powsta-
³a w póŸniejszym czasie i zaburza-
³a piêkn¹ liniê zabytków.

Realizacji idei przywrócenia za-
bytków miastu przyœwieca³a myœl
o utworzeniu na tym terenie bazy
ekonomiczno-dydaktycznej oraz
strefy wspomagania rozwoju przed-
siêbiorczoœci. Projekt zagospodaro-
wania dawnej kopalni, który przy-
jê³y w³adze miasta, zosta³ pozytyw-
nie zaopiniowany przez komisjê eu-
ropejsk¹. W Europie Zachodniej od
dawna chroni siê poprzemys³ow¹
spuœciznê.

W 2003 roku Gliwice otrzyma³y
dotacjê w wysokoœci 9,5 mln. euro
z funduszu Phare Spójnoœæ Spo³ecz-
no-Gospodarcza, dziêki czemu gli-
wicki projekt mo¿na by³o wdro¿yæ
w ¿ycie.

"Nowe Gliwice" - bo tak nazwa-
no odzyskane po górnictwie tereny
- rewitalizowano od 2005 roku. Pra-
ce budowlane prowadzono bardzo
szybko. Wówczas te¿ na terenie by-
³ej kopalni zorganizowano inkuba-
tor przedsiêbiorczoœci, dziêki któ-
remu przygotowano tereny "No-
wych Gliwic" pod kolejne inwesty-
cje. W odrestaurowane budynki
wprowadzi siê m.in. Gliwicka Wy-
¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci.
W³adze miasta maj¹ nadziejê, ¿e w
przysz³oœci obiekty po by³ej "KWK
Gliwice" bêd¹ pe³ni³y wa¿n¹ funk-
cjê edukacyjn¹ zwi¹zan¹ z rozwo-
jem lokalnej kultury i tradycji.

Drugie ¿ycie

kopalni

Kolumnê oprac.
El¿bieta Budzyñska

Ptaki wracaj¹

nad Przemszê

Wizualizacja projektu „Nowe Gliwice”

Wizualizacja projektu „Nowe Gliwice”



RADZIMY 7Nr 48  (633) • 4 grudnia 2007 r.

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 226, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe Biuro
Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/
499; Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeñstwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolnoœci 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail:
zabrze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;
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LIST GRATULACYJNY

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Szanowny Pan
Prof. Tadeusz Zagajewski

Szanowny Panie Profesorze
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Œl¹sko-

D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” sk³adaj¹ Panu Profesorowi
najlepsze ¿yczenia z okazji wspania³ego jubileuszu 95. urodzin.
Dziêkujemy za wiele lat pracy naukowej i dydaktycznej, a tak¿e
za to, ¿e w swoim ¿yciu zawsze kierowa³ siê Pan najwy¿szymi
standardami etycznymi i moralnymi. Wspania³y dowód takiej
postawy da³ Pan chocia¿by w roku 1968, opowiadaj¹c siê za
dialogiem z protestuj¹cymi studentami i popieraj¹c ¿¹dania
wiêkszych swobód w dziedzinie nauki i kultury. Efektem tego
by³y wkrótce sankcje i szykany. Oddajemy ho³d Panu Profesorowi
i ¿yczymy d³ugich lat ¿ycia w jak najlepszym zdrowiu.

Przewodnicz¹cy Prezydium VIII WZD
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Jaros³aw Grzesik

UCHWA£A NR 1

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" zobowi¹zuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ "Solidarnoœæ" z Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego do przygo-
towania i wniesienia pod obrady
KZD zmiany w Ordynacji Wybor-
czej Zwi¹zku wprowadzaj¹cej za-
sady wyboru przewodnicz¹cego
Komisji Krajowej jednolite z za-
sadami wyboru przewodnicz¹cych
w³adzy wykonawczej pozosta³ych
jednostek organizacyjnych Zwi¹z-
ku.

UCHWA£A NR 2

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Zarz¹d
Regionu do wszczêcia procedury
statutowej zmierzaj¹cej do dokona-
nia nastêpuj¹cej zmiany w § 47 Sta-
tutu NSZZ "Solidarnoœæ":

Ust. 3 - Funkcji zwi¹zkowych w
organizacji zak³adowej lub miêdzy-

zak³adowej dzia³aj¹cej u danego
pracodawcy, w tym w jej wewnêtrz-
nych jednostkach organizacyjnych,
nie mog¹ pe³niæ osoby stanowi¹ce
kadrê kierownicz¹ w zak³adzie pra-
cy w rozumieniu art. 32 ust. 5 usta-
wy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹z-
kach zawodowych.

Ust. 4 - Funkcji zwi¹zkowych na
poziomie ponadzak³adowym,  z wy-
j¹tkiem delegata do w³adzy stano-
wi¹cej, nie mog¹ pe³niæ osoby wy-
mienione w ust. 3, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 9.

UCHWA£A NR 3

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Zarz¹d
Regionu do uczczenia 40 rocznicy
demokratycznego zrywu spo³eczeñ-
stwa polskiego w roku 1968, w
szczególnoœci tzw. wydarzeñ mar-
cowych i ich przebiegu w naszym
regionie. Rok 1968 uosabnia³ d¹¿e-
nie Narodu do zmiany systemu po-
litycznego i by³ wa¿nym etapem na
drodze do demokratyzacji. D¹¿enia
niespe³nione wówczas zaowocowa-
³y w roku 1980, gdy uczestnicy wy-
darzeñ marcowych tworzyli zrêby
NSZZ "Solidarnoœæ".

UCHWA£A NR 4

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Zarz¹d
Regionu do podjêcia dzia³añ na fo-
rum Komisji Krajowej, maj¹cych na
celu zmianê zapisów Ustawy o wa-
loryzacji rent i emerytur tak, aby
coroczna waloryzacja by³a oparta na
przeliczeniu emerytury i renty o ak-
tualn¹ kwotê bazow¹.

APEL NR 1

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "So-
lidarnoœæ" stoi na stanowisku, ¿e w
nauce i szkolnictwie wy¿szym pilnie
konieczny jest wzrost p³ac i zapew-
nienie wynagrodzeñ na godziwym
poziomie, adekwatnym do wysokich
nak³adów pracy pracowników szkó³
wy¿szych i jednostek naukowych
oraz wykonywanych przez nie zadañ.
Apelujemy do rz¹du RP o podjêcie w
trybie pilnym rozmów w tym zakre-
sie z Solidarnoœci¹ nauki i szkolnic-
twa wy¿szego.

APEL NR 2

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "So-
lidarnoœæ" zwraca siê do rz¹du RP,
ministra nauki oraz ministrów nadzo-
ruj¹cych jednostki badawczo - rozwo-
jowe, by w sytuacji reformowania jed-

nostek naukowych PAN i JBR nie
zniszczyæ ich dorobku naukowego
oraz wartoœciowej kadry specjalistów.
Jesteœmy przekonani, ¿e restruktury-
zowanie jednostki naukowe, ich do-
robek i kadra, powinny byæ jak najle-
piej wykorzystane dla rozwoju gospo-
darczego i cywilizacyjnego Polski,
dla realizacji przez nasz kraj Strategii
Lizboñskiej, a tak¿e dla najlepszego
zagospodarowania œrodków finanso-
wych z funduszy Unii Europejskiej.

APEL NR 4

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" apeluje do prezesa
Rady Ministrów pana Donalda Tu-
ska o zajêcie jednoznacznego stano-
wiska Rz¹du Rzeczpospolitej w
kwestii obni¿enia wieku emerytalne-
go dla pracowników Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego.

Maj¹c na uwadze dotychczasowe
zapisy prawa emerytalnego oraz cha-
rakter pracy Pañstwowego Ratow-
nictwa Medycznego jest rzecz¹
oczywist¹, aby sprawnie nieœæ po-
moc w stanach zagro¿enia zdrowia i
¿ycia obywatelom Rzeczpospolitej
Polskiej przez pracowników Pañ-
stwowego Ratownictwa Medyczne-
go nale¿y dokonaæ zmian umo¿li-
wiaj¹cych wczeœniejsze przejœcie na
emeryturê pracownikom Pañstwo-
wego Ratownictwa Medycznego.

APEL NR 4

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ

"Solidarnoœæ" zwracaj¹ siê z apelem
do parlamentarzystów o pilne wpro-
wadzenie zmian w Kodeksie Kar-
nym w rozdziale dotycz¹cym prze-
stêpstw przeciwko czci i nietykal-
noœci cielesnej.

Art.212 KK mówi¹cy, i¿ za po-
mówienie skutkuj¹ce poni¿eniem
lub utrat¹ zaufania publicznego
mo¿na zostaæ skazanym nawet na 2
lata wiêzienia, jest anachroniczny.
Ten zapis sytuuje nasz kraj w jed-
nym rzêdzie ze zwalczaj¹cymi swo-
bodê wypowiedzi pañstwami auto-
rytarnymi.

¯adnej osobie czy instytucji nie
mo¿na odbieraæ prawa do obrony
swoich dóbr osobistych. Doœwiad-
czenia krajów o znaczenie bardziej
ugruntowanej demokracji wskazuj¹
jednak, ¿e bardzo skutecznie mo¿-
na to robiæ na drodze cywilnej.

Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy i
nak³adane przez nie sankcje karne
odbieramy jako ograniczenie dialo-
gu publicznego, w tym równie¿
wolnoœci prasy i swobody zwi¹z-
ków zawodowych.

Apelujemy o ich piln¹ zmianê.

WNIOSEK NR 1

VIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”
Katowice, dnia 23 listopada 2007 r.

Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"Solidarnoœæ" zwraca siê do Komi-
sji Statutowej o przygotowanie
zmian w zapisach § 67 ust. 4 Statu-
tu NSZZ "Solidarnoœæ", które ogra-
nicz¹ mo¿liwoœæ przekazywania
przez Zwi¹zek lub jego jednostki
organizacyjne œrodków trwa³ych
lub pieniê¿nych na rzecz innego
zwi¹zku zawodowego, organizacji
spo³ecznej, organizacji politycznej,
stowarzyszenia lub fundacji.

Komunikat dla Komisji Zak³adowych
Komisje nie posiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹ce aktualnej ankiety informacyjnej,

analizy sk³adek, nie otrzymaj¹ potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy

o ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skarbowych: CIT-8 do 31 marca

2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-

dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytu³u podatku

dochodowego od osób fizycznych nale¿y z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa 31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84 25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl, udostêpni³ do pobrania druki

bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Doku-

menty do pobrania).

G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”
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PO GODZINACH

4 grudnia Radio Katowice im.

Stanis³awa Ligonia, bêd¹ce

najwiêksz¹ rozg³oœni¹ regio-

naln¹ w Polsce, obchodzi³o

jubileusz 80-lecia istnienia.

Honorowy patronat nad obcho-
dami obj¹³ prezydent RP Lech

Kaczyñski. Uroczystoœci zainau-
gurowa³a Msza œw. w Katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach. Po
nabo¿eñstwie w Teatrze im. St.
Wyspiañskiego odby³a siê jubile-
uszowa gala.

Rozg³oœnia powsta³a 4 grudnia
1927 roku, piêæ lat po powrocie
czêœci Górnego Œl¹ska do Polski.
Jej rol¹ by³o upowszechnianie pol-
skiego jêzyka i kultury. Po Warsza-
wie, Krakowie i Poznaniu, by³a
czwart¹ rozg³oœni¹ w Polsce.

Obecnie na radiowej mapie wo-
jewództwa œl¹skiego, Radio Kato-
wice jest jedyn¹ stacj¹ publiczn¹.
Swym zasiêgiem obejmuje obszar
znacznie wykraczaj¹cy poza gra-
nice województwa.

- Najwa¿niejszymi zadaniami
naszego radia jest podtrzymywanie
poczucia to¿samoœci regionalnej,
zarówno ziemi œl¹skiej, beskidzkiej
oraz czêstochowskiej, a jednocze-
œnie tworzenie poczucia wspólno-
ty dla wszystkich mieszkañców
województwa œl¹skiego - mówi
prezes Radia Katowice Wojciech

Poczachowski, dziennikarz, poli-
tolog i historyk.

Z to¿samoœci¹ regionaln¹ nieod-
³¹cznie zwi¹zane s¹ audycje "Li-
goniowe radio", "Po naszymu, czy-
li po œl¹sku", radiowy konkurs
"Œl¹zak roku", czy uhonorowany
nagrod¹ przez Œwiatowy Kongres
Kresowian cykliczny program
"Lwowska Fala", adresowany
m.in. do mieszkañców regionu,
którym kresy s¹ niezwykle bliskie.
W Radiu Katowice powsta³o rów-
nie¿ wielokrotnie nagradzane s³u-
chowisko "Pokój z widokiem na

wojnê polsko-jaruzelsk¹" opowia-
daj¹ce o mordzie górników z ko-
palni "Wujek".

Rozg³oœnia dysponuje œwietnym
zespo³em dziennikarskim, który
tworzy jej kulturê oraz klimat. Ju¿
od 20 lat bezprzecznym symbolem
Radia Katowice jest ogólnopolski
konkurs ortograficzny "Dyktan-
do", którego autork¹ jest red. Kry-

styna Bochenek, obecnie wice-
marsza³ek Senatu. Ide¹ konkursu
jest pielêgnowanie poprawnej pol-
szczyzny oraz uczenie jej piêkna.
Krystyna Bochenek jest równie¿
autork¹ niezwykle popularnych i
interesuj¹cych programów o zdro-
wiu.

Mistrzem nie tylko polskiego,
ale œwiatowego reporta¿u jest red.
Anna Sekudewicz, laureatka "Prix
Italia" najbardziej presti¿owej na-

grody dziennikarskiej na œwiecie.
Jej reporta¿ "Czaszka" opowiada-
j¹cy o zbrodni katyñskiej zosta³
niedawno nagrodzony Grand Prix
Festiwalu Reporta¿u Radiowego w
Kazimierzu Dolnym. Red. Maciej

Szczawiñski jest postaci¹ nie-
zwyk³¹. Radiowi koledzy mówi¹ o
nim ¿e "jest utkany z mg³y i wia-
tru". Stara siê kszta³towaæ literac-
kie gusty s³uchaczy, promuje twór-
czoœæ m³odych poetów, a jednocze-

œnie wskazuje im drogê, któr¹ po-
winni pod¹¿aæ.

- Radio regionalne powinno
funkcjonowaæ w oparciu o pewn¹
hierarchiê wartoœci - mówi Woj-
ciech Poczachowski. - Taka hierar-
chia tradycyjnych wartoœci pol-
skich i regionalnych oparta na ro-
dzinie, to¿samoœci, korzeniach i
OjczyŸnie, obowi¹zuje w naszej
rozg³oœni. Patriotyzm i wiara z któ-
rej wyrastamy s¹ naszym Ÿród³em
i si³¹ To wszystko zawarte zosta³o
w s³owach "Bóg, Honor i Ojczy-
zna" wyhaftowanych na sztandarze
Radia Katowice, który zosta³ po-
œwiêcony w trakcie jubileuszo-
wych uroczystoœci. Te wartoœci s¹
dla nas najœwiêtsze.W oparciu o nie
zamierzamy budowaæ nasz¹ ma³¹
Ojczyznê oraz Rzeczpospolit¹. -
podkreœla prezes Poczachowski.

Beata Gajdziszewska

Biuro Terenowe w Sosnowcu
zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do
wszystkich organizacji zwi¹z-
kowych NSZZ "Solidarnoœæ" i
ich cz³onków, o pomoc dla 13 -
letniego Kamila Szyiki.

Kamil jest dzieckiem specjal-
nej troski. Urodzi³ siê z przepu-
klin¹ oponowo - rdzeniow¹ i nie-
dow³adem koñczyn dolnych.
Skazany jest na poruszanie siê na
wózku inwalidzkim i funkcjono-
wanie z zastawk¹ odprowadza-
j¹c¹ p³yny oponowo - mózgowe.

Babcia Kamila, jedyny jego
opiekun prawny, stara siê zapew-
niæ wnukowi jak najlepsze wa-
runki ¿yciowe. Marzeniem Ka-
mila jest opuszczanie mieszkania
i przebywanie z rówieœnikami,
po prostu "¿ycie zwyk³ym
¿yciem". Mo¿e mu to umo¿liwiæ
jedynie likwidacja barier archi-
tektonicznych, o co podjê³a sta-

rania jego babcia. Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych dofinan-
suje tak¹ inwestycjê, pod wa-
runkiem posiadania w³asnych
œrodków. Wci¹¿ brakuje bab-
ci Kamila kwoty 5000 z³,
któr¹ musi zebraæ do dnia 20
grudnia br. Sama nie mo¿e po-
do³aæ temu wyzwaniu, gdy¿
utrzymuje siê jedynie z eme-
rytury.

Dlatego te¿ prosimy
wszystkich ludzi wielkiego
serca o wsparcie finansowe
dla Kamila. Poka¿my w ten
przedœwi¹teczny czas, ¿e je-
steœmy czuli na ludzk¹ krzyw-
dê, odpowiadaj¹c na wo³anie dziec-
ka.

Za wszelk¹ pomoc z góry ser-
decznie dziêkujê.

Kierownik Biura Terenowego w
Sosnowcu

Radio Katowice ma 80 lat!

4 grudnia - dok³adnie w 80. rocznicê rozpoczêcia nadawania

przez Radio Katowice - na budynku pierwszej siedziby

rozg³oœni przy ul. Warszawskiej ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê.

Goœciem uroczystoœci by³ by³y premier Jaros³aw Kaczyñski

Prezes Radia Katowice

Wojciech Poczachowski

Darowizny proszê przekazywaæ
na nr konta:

PKO BP S.A.

Oddzia³ w Sosnowcu

36 1020 2498 0000 8102

0082 9077


