
Wybra³y fryzjerstwo
Przysz³e fryzjerki
podkreœlaj¹, ¿e
nieocenion¹ po-
moc¹ w nauce za-
wodu okaza³y siê
materia³y, które
otrzyma³y, przede
wszystkim g³ów-

ki treningowe. Dodaj¹, ¿e "Pierwsza
szychta" ró¿ni siê od innych kursów. -
Posi³ki, bilety, op³ata za przedszkole to
bardzo wa¿ne atuty projektu, które wielu
osobom u³atwi³y zdobycie nowego zawo-
du - podkreœla Agata Morejko-Olszowy.

Czytaj na stronie 3

Praca to element
planu bo¿ego

Praca jest nie tylko obo-
wi¹zkiem, ale tworzy
równie¿ uprawnienia:
do godziwej zap³aty, do
godziwych warunków
pracy i ¿ycia cz³owie-
ka pracuj¹cego. Do
obowi¹zków moral-
nych zwi¹zanych z
prac¹, oprócz osobistej
pracowitoœci, nale¿y
tak¿e staranie o struktu-
ry spo³eczne, by ka¿dy
cz³owiek móg³ w spo-
sób w³aœciwy korzystaæ
z czasu wolnego dla od-
poczynku i kontempla-

cji, do której nale¿y sfera religii, moralno-
œci i kultury. - powiedzia³ w wywiadzie dla
TŒD kapelan Œl¹sko-D¹browskiej „S” ks.
pra³at Stanis³aw Pucha³a.

Czytaj na stronie 3

Dzieñ
z mi³oœci poczêty...

W przededniu
œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia na trady-
cyjnej Wigilii spo-
tkali siê cz³onko-
wie Zarz¹du Re-

gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Soli-
darnoœæ” i jego pracownicy.
Pomódlmy siê w noc betlejemsk¹, w noc

szczêœliwego rozwi¹zania,

By siê nam wszystko rozpl¹ta³o, wêz³y,

konflikty, powik³ania.

By siê wszystkie trudne sprawy porozkrê-

ca³y jak supe³ki,

W³asne ambicje i urazy zaczê³y œmieszyæ,

jak kukie³ki.

I oby w nas z³oœliwe jêdze pozamienia³y

siê w owieczki,

A w oczach m¹dre ³zy stanê³y, jak na cho-

ince barwne œwieczki. (...)

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

"Taniego roku" chcielibyœmy po¿y-
czyæ naszym czytelnikom. Jednak w
tym roku wiele towarów bêdzie dro¿-
szych, wiêcej kosztowaæ nas bêd¹ kre-
dyty. Za to nasze pensje wzrosn¹ i za-
p³acimy nieco mniejsze podatki.

Zaczynamy od wiadomoœci z³ych:
w tym roku wiêkszoœæ towarów bê-
dzie dro¿sza. Ministerstwo Finansów
za³o¿y³o, ¿e ceny pójd¹ w górê o 2,3
proc. Sêk w tym, ¿e ¿aden ekonomista
w to nie wierzy. Inflacja przyspiesza,
w ostatnich miesi¹cach 2007 r. by³o to
ju¿ bardzo wyraŸne. Rada Polityki Pie-
niê¿nej reaguje na to podnoszeniem
stóp procentowych, a to oznacza, ¿e
nasze zaci¹gniête w bankach kredyty
bêd¹ coraz dro¿sze.

Ju¿ wiadomo, ¿e podro¿ej¹ papie-
rosy. Cena roœnie jak zawsze na po-
cz¹tku roku, bo roœnie akcyza. Corocz-
na podwy¿ka tego podatku to skutek
naszego wst¹pienia do Unii Europej-
skiej. Minimalna stawka akcyzy wy-
nosi w UE 64 euro na tysi¹c sztuk pa-
pierosów. Wprawdzie nasz kraj wyne-
gocjowa³ okres przejœciowy, ale koñ-
czy siê on w 2009 r.

W przysz³ym roku podatek wzro-
œnie wiêc o 23 proc. Za paczkê papie-
rosów - zale¿nie od marki - MF szacu-
je, ¿e zap³acimy od 15 do 17 proc. wiê-
cej. To mniej wiêcej z³otówka. Pod-
wy¿ki nie nast¹pi¹ od razu, bo firmy
tytoniowe z regu³y robi¹ zapasy pa-
pierosów opodatkowanych star¹
stawk¹ akcyzy. Dopiero, gdy te siê
skoñcz¹, sprzedaj¹ nowe, ju¿ dro¿sze.
Realny wzrost cen palacze odczuj¹
wiêc po kilku miesi¹cach. Resort fi-
nansów nie ukrywa, ¿e podwy¿szaj¹c
podatek, chce zachêciæ na³ogowców
do rozstania siê z nikotyn¹. Firmy ty-
toniowe protestuj¹ i apeluj¹ o mniejsz¹
podwy¿kê, argumentuj¹c, ¿e rodacy
nie rzuc¹ palenia, lecz zaczn¹ paliæ
wiêcej papierosów z przemytu.

Wszystkich dotknie za to podwy¿-
ka cen pr¹du. Ci¹gle nie wiadomo, ile
wyniesie, bo firmy przed³o¿y³y swoje
cenniki Urzêdowi Regulacji Energe-
tyki, a ten jeszcze ich nie zatwierdzi³.
Ale ceny pr¹du na pewno wzrosn¹.
Podwy¿ka dla firm bêdzie prawdopo-
dobnie bardziej dotkliwa, bo tutaj ceny
s¹ nieregulowane. Podwy¿ka dla go-
spodarstw domowych musi byæ za-
twierdzona przez URE, przynajmniej
do chwili wyroku s¹du w tej sprawie.

Na razie swoje plany ujawni³y dzia-
³aj¹cy na Œl¹sku Vattenfall oraz Enea
maj¹ca klientów w Wielkopolsce i na
Pomorzu Zachodnim. Vattenfall og³o-
si³, ¿e ceny wzrosn¹ u niego o 5 proc.
W Enei podwy¿ki dla klientów zu¿y-
waj¹cych najmniej pr¹du nie bêdzie -
zap³ac¹ œrednio o 1,5 z³ miesiêcznie
mniej. Po³owa klientów zap³aci o 4,5
z³ miesiêcznie wiêcej. Klienci zu¿ywa-
j¹cy najwiêcej pr¹du zap³ac¹ o 11 z³
miesiêcznie wiêcej. W pozosta³ych fir-

1126 z³...
... brutto wynosi od 1 stycznia p³aca minimalna. Jej wzrost to jeden z

rezultatów zawartego w po³owie roku porozumienia miêdzy rz¹dem a "So-
lidarnoœci¹". Dziêki temu pensja netto osoby zarabiaj¹cej minimum od stycz-
nia jest wy¿sza o prawie 150 z³. Wzros³y te¿ inne œwiadczenia, których
wysokoœæ zale¿y od p³acy minimalnej, m.in. dodatek za pracê w nocy.

mach mówi siê o œredniej podwy¿ce
siêgaj¹cej od 5 do 10 proc.

Jak¹œ pociech¹ wobec fali podwy-
¿ek mo¿e byæ fakt, ¿e statystycznie bê-
dziemy wiêcej zarabiaæ. Ministerstwo
Finansów prognozuje, ¿e œrednie wy-
nagrodzenie brutto w gospodarce na-
rodowej wyniesie 2843 z³. Bêdzie re-
alnie (po uwzglêdnieniu 2,3-proc. in-
flacji) wy¿sze od ubieg³orocznego o
3,6 proc.

To, ¿e nasze p³ace pójd¹ w górê za-
wdziêczamy wicepremier Zycie Gi-
lowskiej i rz¹dowi PiS, bo to oni po-
stawili na obni¿kê sk³adki rentowej
(skorzystaj¹ na tym osoby p³ac¹ce
ubezpieczenie do FUS).

Od pierwszego stycznia sk³adka ren-
towa zmaleje o kolejne 2 pkt, pracow-
nik zap³aci tylko 1,5 proc. pensji brut-
to (przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku
w lipcu sk³adka rentowa, w czêœci,
któr¹ p³ac¹ pracownicy, zmniejszy³a
siê ju¿ o 3 pkt proc., z 6,5 proc. do 3,5
proc.). Dziêki kolejnej obni¿ce "zaro-
bimy" dodatkowo od kilkunastu do
nawet blisko 200 z³ miesiêcznie "na
rêkê" wiêcej ni¿ dotychczas.(…)

Podwy¿ki, i to wy¿sze, ni¿ plano-
wa³ PiS, dostan¹ nauczyciele. Nowa
koalicja PO-PSL znalaz³a dodatkowe
œrodki na nauczycielskie pensje. W
przysz³ym roku wzroœnie o 10 proc.
tzw. kwota bazowa, od której zale¿¹
zarobki w edukacji. Wed³ug wyliczeñ
resortu edukacji nauczyciele otrzymaj¹
w przysz³ym roku pensje wy¿sze o
155-348 z³ miesiêcznie brutto.

W nowy rok wchodzimy ze stary-
mi stawkami podatku od dochodów
osobistych 19, 30 i 40 proc. Ale jest
te¿ trochê wiadomoœci podatkowych
dobrych dla naszych portfeli. Najwa¿-
niejsza jest ulga na dzieci.

Dobr¹ wiadomoœci¹ jest te¿ wzrost
limitów niektórych ulg. Po raz pierw-
szy w tym roku, rozliczaj¹c PIT, odli-
czymy du¿¹ ulgê na dzieci - a¿ 1145,08
z³ na ka¿de dziecko. Dziêki temu mi-
liony podatników zap³ac¹ mniejszy po-
datek albo dostan¹ nawet zwrot tego¿
z urzêdu skarbowego.

Mniej zap³acimy tak¿e dziêki wa-
loryzacji progów podatkowych. Progi
to zapisane w skali podatkowej limity
dochodów, po przekroczeniu których
wpadamy pod wy¿sz¹ stawkê podat-
ku - z 19 pod 30 proc. albo z 30 pod 40
proc. W tym roku progi wynosi³y 43
tys. 405 i 85 tys. 528 z³. W przysz³ym
pierwszy, ni¿szy próg wzroœnie do 44
490 z³. Oznacza to, ¿e mo¿na bêdzie
zarobiæ troszeczkê wiêcej ni¿ w tym
roku, nie wpadaj¹c przy tym pod wy-
¿szy podatek. Drugi próg podatkowy
nie zmieni siê w przysz³ym roku, co
prawdopodobnie ma zwi¹zek z plana-
mi wprowadzenia od 2009 r. dwóch
stawek podatkowych 18 i 32 proc. od-
dzielonych ju¿ tylko jednym progiem
- 85 528 z³.(…)

Wyrazy najszczerszego wspó³czucia

z powodu tragicznej œmierci

RYSZARDA TAR£OWSKIEGO

wieloletniego dzia³acza NSZZ „Solidarnoœæ”.

¯onie i Rodzinie
w imieniu kole¿anek i kolegów

z Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ „Solidarnoœæ” przy F.B.T. „Milmet” S.A.

sk³ada przewodnicz¹cy Marian Musia³.

Rysiu! Na zawsze zapamiêtamy Ciê
jako uczciwego i lojalnego kolegê!

W nowym roku

rosn¹ ceny i pensje
(www.gazetawyborcza.pl, 2 stycznia 2008 r.) G³êbokie wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci

Rodzinie

Œ.P. ADAMA SKWIRY

- Cz³onka Komisji Rewizyjnej ZR NSZZ „Solidarnoœæ” w 1981 r.,
jednego z przywódców strajku w KWK „Wujek”,

wiêŸnia okresu stanu wojennego,
Kawalera Krzy¿a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski -

sk³ada w imieniu Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Przewodnicz¹cy Piotr Duda

W dniu 31.12.2007 r. odszed³ do Pana

Œ.P. ADAM SKWIRA

Kawaler Krzy¿a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
wiêzieñ polityczny stanu wojennego, jeden z przywódców
górniczego strajku w grudniu 1981 roku w kop. „Wujek”,

cz³onek NSZZ „Solidarnoœæ”, za³o¿yciel Zwi¹zku WiêŸniów
Politycznych Okresu Stanu Wojennego,
Przewodnicz¹cy Ko³a Œl¹sk ZWPOSW.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Rodzinie Zmar³ego
sk³adaj¹ Cz³onkowie i Zarz¹d Krajowy ZWPOSW

18 grudnia (Gdañsk). Komisja Kra-
jowa NSZZ "Solidarnoœæ" przyjê³a
stanowisko dotycz¹ce podwy¿sze-
nia wieku emerytalnego kobiet. "S"
uwa¿a, ¿e wiek emerytalny kobiet
powinien byæ utrzymany na dotych-
czasowym poziomie. Zwi¹zkowcy
uznali, ¿e dyskusja dotycz¹ca wy-
sokoœci œwiadczeñ emerytalnych nie
mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do
podwy¿szenia wieku emerytalnego
i pomijaæ takie czynniki, jak ni¿sze
wynagrodzenia kobiet w porówna-
niu z wynagrodzeniami mê¿czyzn.
Specjalnym goœciem Komisji Kra-
jowej, który podczas spotkania
op³atkowego otrzyma³ medal Zas³u-
¿ony dla NSZZ "S", by³ abp Tade-
usz Goc³owski.

***
20 grudnia (Warszawa, Wroc³aw,
Poznañ). NSZZ "Solidarnoœæ" pro-
testowa³a przeciwko ³amaniu praw
pracowniczych pracowników
ochrony pod siedzibami Euro Ban-
ku. "Mamy doœæ wyzysku i ³amania
naszych praw" - z takimi has³ami "S"
pikietowa³a pod Euro Bankiem prze-
ciwko firmie Ekotrade ochraniaj¹-
cej ten bank.

***
31 grudnia (Katowice). Stanis³aw
D¹browa i Adam Matusiewicz zo-
stali nowymi wicewojewodami œl¹-
skimi. Pierwszym wicewojewod¹
zosta³ Stanis³aw D¹browa, który w
swych kompetencjach ma sprawo-
wanie bezpoœredniego nadzoru nad
zadaniami wykonywanymi przez
Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców oraz Wydzia³ Œrodo-
wiska i Rolnictwa Urzêdu Woje-
wódzkiego. Stanis³aw D¹browa ma
47 lat, mieszka w Pilicy, jest absol-
wentem Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Ukoñczy³ równie¿ studia po-
dyplomowe w Wy¿szej Szkole Han-
dlu i Finansów Miêdzynarodowych
w Warszawie oraz w Wy¿szej Szko-
le Zarz¹dzania w Czêstochowie.
Drugim wicewojewod¹ zosta³
Adam Matusiewicz, który w swych
kompetencjach ma sprawowanie
bezpoœredniego nadzoru nad zada-
niami wykonywanymi przez Wy-
dzia³ Infrastruktury i Wydzia³ Poli-
tyki Spo³ecznej. Ponadto nadzoro-
wa³ bêdzie pracê Œl¹skiego Kurato-
ra Oœwiaty, Œl¹skich Wojewódzkich
Inspektorów: Farmaceutycznego,
Inspekcji Handlowej, Nadzoru Bu-
dowlanego, Nadzoru Geodezyjne-
go i Kartograficznego, Transportu
Drogowego oraz Œl¹skiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Adam Matusiewicz ma 34 lata,
mieszka w Siemianowicach Œl¹-
skich, jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
Ukoñczy³ równie¿ Europejskie Stu-
dia Podyplomowe na Politechnice
Œl¹skiej.

***
2 stycznia (Katowice). Podejrzany
o przyjêcie ³apówki w wysokoœci
500 tys. z³ wicemarsza³ek woje-
wództwa œl¹skiego Grzegorz
Szpyrka, który po opuszczeniu
przed œwiêtami aresztu przebywa³
na urlopie, wróci³ do pracy. Jak po-
informowa³ podczas œrodowej kon-
ferencji prasowej w Katowicach, za-
kres jego obowi¹zków pozostaje ten
sam. - Nie utraci³em zdolnoœci do
myœlenia, pracy i wykonywania
swoich dotychczasowych obowi¹z-
ków s³u¿bowych i mandatu radne-
go. W zwi¹zku z powy¿szym kwe-
stiê dalszej mojej pracy w zarz¹dzie
województwa pozostawiam do de-
cyzji marsza³ka oraz radnych sejmi-
ku - oœwiadczy³ wicemarsza³ek, któ-
ry poza odczytaniem oœwiadczenia
nie chcia³ odpowiadaæ na pytania
dziennikarzy.

BT Bytom
Z inicjatywy oœwiatowej "Solidar-

noœci" w Bytomiu zawi¹za³ siê Komi-
tet Budowy Pomnika i Kultywowania
Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki.

Cz³onkami Komitetu s¹ m.in. pre-
zydent miasta, przewodnicz¹cy rady
miejskiej i dzia³acze "S". Honorowe
cz³onkostwo ju¿ zadeklarowa³ prze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S"
Piotr Duda.

Celem, jaki stawiaj¹ sobie cz³onko-
wie Komitetu, jest ods³oniêcie pomni-
ka ks. Jerzego w 25. rocznicê Jego
pobytu w Bytomiu. Mieszkañcy mia-
sta mieli okazjê spotkaæ siê z kapela-
nem "S" na dwa tygodnie przed jego
mêczeñsk¹ œmierci¹, 8 paŸdziernika
1984 roku w ramach organizowanego

w Bytomiu przez œrodowiska solidar-
noœciowe I Tygodnia Kultury Chrze-
œcijañskiej. By³a to jedyna oficjalna wi-
zyta ks. Popie³uszki w Polsce po³u-
dniowej.

- Mamy ju¿ projekt pomnika - in-
formuje przewodnicz¹cy Regionalnej
Sekcji Nauki i Oœwiaty NSZZ
"S"Lech Ordon - Jego pomys³odawc¹
i wykonawc¹ bêdzie bytomski artysta
Stanis³aw Pietrusa. Pomnik stanie w
okolicach koœcio³a Podwy¿szenia Œw.
Krzy¿a, w którym ks. Jerzy odprawia³
mszê. W okresie zniewolenia to w³a-
œnie w tym koœciele bytomianie mogli
odnaleŸæ ukojenie, uczestnicz¹c w
nabo¿eñstwach za Ojczyznê. Do idei
budowy pomnika ogromnie zapali³ siê
proboszcz parafii.                        B.G.

Ze smutkiem ¿egnamy zmar³ego w dniu 31.12.2007 r.

Œ.P. ADAMA SKWIRÊ
Kawalera Krzy¿a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,

jednego z za³o¿ycieli NSZZ „Solidarnoœæ” w KWK „Wujek”,
cz³onka komitetu strajkowego w grudniu 1981 r.

w kopalni „Wujek”, wiêŸnia politycznego stanu wojennego,
jednego z za³o¿ycieli Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika
 ku Czci Górników KWK „Wujek” Poleg³ych 16 grudnia 1981

w Katowicach, cz³onka Spo³ecznego Komitetu Pamiêci Górników
KWK „Wujek” Poleg³ych 16 grudnia 1981 r.

£¹czymy siê w smutku

z Rodzin¹ Zmar³ego – ¯on¹, Córk¹ i Synem
Cz³onkowie i Zarz¹d SKPG
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- Czym jest praca w chrzeœcijañ-

stwie? Czy to tylko metoda za-

rabiania pieniêdzy, czy mo¿e coœ

wiêcej?

Praca jest powszechnym i podstawo-
wym obowi¹zkiem cz³owieka, wy-
nikaj¹cym z prawa naturalnego i z
nakazów Bo¿ych. Papie¿e w ency-
klikach spo³ecznych, pocz¹wszy od
Rerum Novarum Leona XIII, do
encyklik Jana Paw³a II, staraj¹ siê
pog³êbiæ teoretyczne rozwa¿ania nad
prac¹, jak równie¿ przyczyniæ siê do
poprawy struktur spo³ecznych,
szczególnie do poprawy sytuacji lu-
dzi pracuj¹cych.
Praca jest nie tylko obowi¹zkiem, ale
tworzy równie¿ uprawnienia: do
godziwej zap³aty, do godziwych wa-
runków pracy i ¿ycia cz³owieka pra-
cuj¹cego. Do obowi¹zków moral-
nych zwi¹zanych z prac¹, oprócz
osobistej pracowitoœci, nale¿y tak¿e
staranie o struktury spo³eczne, by
ka¿dy cz³owiek móg³ w sposób w³a-
œciwy korzystaæ z czasu wolnego dla
odpoczynku i kontemplacji, do któ-
rej nale¿y sfera religii, moralnoœci i
kultury.
- Czy cz³owiek ma pracê "w na-

turze"? Czy te¿ mo¿e bardziej je-

steœmy przeznaczeni do "nicnie-

robienia"?

Ludzie zostali stworzeni do pracy. W
Piœmie Œwiêtym praca jest wyraŸnie
rozumiana jako b³ogos³awieñstwo:
"I b³ogos³awi³ im Bóg, i rzek³ do
nich: Rozmna¿ajcie siê i nape³niaj-
cie ziemiê i czyñcie j¹ sobie pod-
dan¹; panujcie nad rybami morski-
mi i nad ptactwem niebieskim, i nad
wszelkimi zwierzêtami, które siê
poruszaj¹ po ziemi!" (Rdz 1,28).
Warto zauwa¿yæ, ¿e to Bo¿e pole-
cenie ma dwojaki charakter: Cho-
dzi nie tylko o to, ¿eby uprawiaæ
ogród, ale tak¿e o to, by go strzec.
W nakazie tym zawiera siê obowi¹-
zek ochrony ziemi, a nie tylko eks-
ploatowania jej.
- W ¿aden sposób wiêc nie mo¿-

na powiedzieæ, ¿e praca jest dla

cz³owieka kar¹?

Absolutnie nie. Praca nie jest konse-
kwencj¹ Upadku, czyli grzechu pier-
worodnego, lecz elementem od-
wiecznego Bo¿ego planu. Cz³owiek
od pocz¹tku mia³ pracowaæ. A praca
mia³a byæ dlañ Ÿród³em satysfakcji i
przyjemnoœci. Gdy cz³owiek zbun-
towa³ siê przeciwko Bogu, charak-
ter jego pracy uleg³ zmianie. Odt¹d
ju¿ nie mia³a byæ tak ³atwa: "W po-
cie oblicza twego bêdziesz zdobywa³
chleb" (Rdz 3,19). Niemniej nie
wp³ynê³o to na obowi¹zek cz³owie-
ka, by panowa³ nad ziemi¹ i przy-
sposabia³ j¹ do swych potrzeb.
- A co ze sfer¹ ekonomiczn¹, tak

nierozerwalnie zwi¹zan¹ w dzi-

siejszych czasach z prac¹?

Oczywiœcie - praca to coœ, za co nam
p³ac¹. Je¿eli nie otrzymujemy wy-
nagrodzenia, nie pracujemy. W Bi-
blii raczej nie znajdziemy fragmen-

tu, na podstawie którego mogliby-
œmy wywieœæ definicjê pracy wy-
³¹cznie wed³ug klucza, jakim jest
wynagrodzenie. Œcielenie ³ó¿ek i
mycie pod³óg pozostaje prac¹ bez
wzglêdu na to, czy czynnoœci te wy-
konuje op³acana salowa na etacie w

szpitalu, czy kobieta prowadz¹ca
dom.
Bez w¹tpienia, praca to równie¿ dzia-
³ania podejmowane dla zarobku - mu-
simy utrzymaæ siebie oraz tych, za
których jesteœmy odpowiedzialni.
Praca obejmuje wszelkie czynnoœci,
które przyczyniaj¹ siê do zaspoka-
jania ludzkich potrzeb - gotowanie,
pranie, zakupy, naprawê samocho-
du - jak równie¿ dzia³ania generuj¹-
ce bezpoœrednio zysk. Cele naszej
pracy wykraczaj¹ jednak poza zwy-
k³e zaspokajanie potrzeb material-
nych.
- Po co wiêc jeszcze, oprócz chêci

zarobku, pracujemy?

Aby s³u¿yæ innym, przyczyniaj¹c siê
do wzrostu poziomu ¿ycia ca³ego
spo³eczeñstwa. Piekarz piek¹cy
chleb, wytwórca produkuj¹cy samo-
chody, autor pisz¹cy ksi¹¿kê, matka
ucz¹ca dziecko chodziæ, pielêgniar-
ka opiekuj¹ca siê pacjentem - wszy-
scy dzia³aj¹ na rzecz poprawy jako-
œci i komfortu ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie.

Utrzymanie rodziny, s³u¿ba spo³e-
czeñstwu, rozwój osobisty - to do-
bre powody, aby pracowaæ. Lecz
¿aden z nich nie usprawiedliwia sy-
tuacji, kiedy to praca staje siê dla nas
bogiem - drapie¿nym, zach³annym,
¿¹dnym poœwiêcenia wiêzi rodzin-
nych i przyjaŸni. Podjêcie dodatko-
wej pracy nie zawsze da siê uspra-
wiedliwiæ dobrem rodziny. Czêsto
skutkuje to raczej postêpuj¹cym uza-
le¿nieniem od pracy, rozpadem wiêzi
rodzinnych, dramatem dzieci pozo-
stawianych samym sobie w pustym
domu, wieczn¹ nieobecnoœci¹ rodzi-
ców.
- We wspó³czesnej Polsce mamy

jednak czêsto do czynienia z sy-

tuacj¹ odwrotn¹…

Owszem, w dzisiejszym spo³eczeñ-
stwie jedni s¹ nazbyt obci¹¿eni prac¹,
a inni nie maj¹ jej wcale. Wielu lu-
dzi ¿yje w ci¹g³ej obawie przed bez-
robociem. Wielu za wszelk¹ cenê
stara siê zdobyæ jak¹œ posadê. W tych
warunkach zachowanie zalecanej
przez Boga perspektywy w podej-
œciu do kwestii pracy nie jest zada-
niem ³atwym, ale koniecznym.
Papie¿ Jan Pawe³ II mówi³ w 1997
roku o pracy w kontekœcie bezrobo-
cia:
"Z sytuacj¹ bezrobocia jest zwi¹za-
ne takie podejœcie do pracy, w któ-
rym cz³owiek staje siê narzêdziem
produkcji, zatracaj¹c w konsekwen-
cji sw¹ godnoœæ osobow¹. W prak-
tyce zjawisko to przybiera formê
wyzysku. Czêsto przejawia siê on
w takich sposobach zatrudniania,
które nie tylko nie gwarantuj¹ pra-
cownikowi ¿adnych praw, ale znie-
walaj¹ go poczuciem tymczasowo-
œci i lêkiem przed utrat¹ pracy do

tego stopnia, ¿e jest pozbawiony
wszelkiej wolnoœci w podejmowa-
niu decyzji. Wielokrotnie ów wyzysk
przejawia siê w takim ustalaniu cza-
su pracy, i¿ pozbawia siê pracowni-
ka prawa do odpoczynku i troski o
duchowe ¿ycie rodziny. Czêsto te¿
wi¹¿e siê z niesprawiedliwym wy-
nagrodzeniem, zaniedbaniami w
dziedzinie ubezpieczeñ i opieki zdro-
wotnej. Wielokrotnie, szczególnie w
przypadku kobiet, jest zaprzecze-
niem prawa do szacunku dla osobo-
wej godnoœci. Praca ludzka nie mo¿e
byæ traktowana tylko jako si³a po-
trzebna dla produkcji - tak zwana si³a
robocza. Cz³owiek nie mo¿e byæ wi-
dziany jako narzêdzie produkcji.
Cz³owiek jest twórc¹ pracy i jej
sprawc¹. Trzeba uczyniæ wszystko,
a¿eby praca nie straci³a swojej w³a-
œciwej godnoœci. Celem bowiem pra-
cy - ka¿dej pracy - jest sam cz³owiek.
Dziêki niej winien siê udoskonalaæ,
pog³êbiaæ swoj¹ osobowoœæ. Nie
wolno nam zapominaæ - i to chcê z
ca³¹ si³¹ podkreœliæ - i¿ praca jest "dla
cz³owieka", a nie "cz³owiek dla pra-
cy".
- Dziêkujê za rozmowê.

Dobiega koñca trzecia edycja
"Pierwszej szychty" - programu,
który 170 osobom da³ szansê na
zdobycie zawodu i podjêcie za-
trudnienia lub rozpoczêcie w³a-
snej dzia³alnoœci gospodarczej.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Pierw-
sza Szychta" powo³ane zosta³o w 2005
roku przez katowick¹
Izbê Rzemieœlnicz¹ oraz
Ma³ej i Œredniej Przed-
siêbiorczoœci. W realiza-
cjê projektu zaanga¿o-
wa³y siê Œl¹sko-D¹-
browska "Solidarnoœæ",
Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej i Wo-
jewódzki Urz¹d Pracy
w Katowicach.

Projekt realizowany
jest przy udziale œrod-
ków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego
w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQU-
AL. W jego ofercie zna-
laz³y siê profesje, w któ-
rych ³atwo teraz znaleŸæ
pracê: fryzjera, piekarza,
cukiernika, rzeŸnika-wêdliniarza, ku-
charza, lakiernika samochodowego oraz
zawody budowlane. "Pierwsza szychta"
skierowana zosta³a do osób d³ugotrwale
bezrobotnych i do tych, które na skutek
przemian gospodarczych straci³y zatrud-
nienie.

***
Agatê Morejko-Olszowy, Monikê

Dyki, Annê Cierpia³owsk¹ i Aleksan-
drê Opaszowsk¹ po³¹czy³o zami³owa-
nie do fryzjerstwa. Wszystkie znalaz³y
siê w gronie beneficjentów trzeciej edy-
cji projektu i ju¿ nied³ugo przyst¹pi¹ do
egzaminu czeladniczego.

Pani¹ Agatê do udzia³u w projekcie
namówi³ m¹¿. Wczeœniej przez wiele lat
prowadzi³a w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Specjalizowa³a siê w projekto-
waniu i szyciu firan oraz w krawiectwie
ciê¿kim. Fryzjerstwo, które wymaga
zdolnoœci manualnych jest jej wiêc bli-
skie i okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê.

- Cieszê siê, ¿e trafi³am na praktykê
do salonu pani Iwony Trzyny - mówi
Agata Morejko-Olszowy. - Obcinanie i
modelowanie w³osów to te¿ sztuka.
Wszystkiego mo¿na siê nauczyæ, je¿eli
tylko ma siê chêci i du¿o siê æwiczy.

Pani Agata wychowuje troje dzieci.
Podkreœla, ¿e na skoñczenie podobnego
kursu nie mia³aby œrodków.

Monika Dyki nied³ugo zostanie
mam¹, a mimo to uczêszcza na wszyst-
kie zajêcia. Opowiada, ¿e na miejsce w
projekcie d³ugo czeka³a.

- W koñcu zadzwoni³ telefon i zosta-
³am zaproszona na rozmowê kwalifika-
cyjn¹ i testy - opowiada pani Monika. O
fryzjerstwie marzy³a od dziecka, jednak
uleg³a sugestiom rodziców i wybra³a
szko³ê pielêgniarsk¹. W tym zawodzie
nie pracowa³a d³ugo. W Polsce trudno
by³o o etat. Wyje¿d¿a³a wiêc na Zachód,
ale tam nie mog³a znaleŸæ sta³ego i legal-
nego zatrudnienia.

- Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci
otworzê w³asny zak³ad fryzjerski - mówi
i podkreœla, ¿e praktyki uczy siê w salo-
nie pani Haliny Mulawki w D¹browie
Górniczej.

O w³asnej dzia³alnoœci marzy te¿ Alek-
sandra Opaszowska. Jedna z najm³od-

szych uczestniczek programu ¿artuje, ¿e
wychowa³a siê w salonie fryzjerskim
prowadzonym przez rodziców. - Gdy
by³am ma³a mama zabiera³a mnie ze sob¹
do pracy, a uczennice na moich w³osach
uczy³y siê czesania ró¿nych fryzur  -
mówi Ola. Udzia³ w "Pierwszej szych-
cie" ³¹czy z nauk¹ w szkole kosmetycz-
nej. Praktykê odbywa w zak³adzie fry-

zjerskim pani Iwony P³eszki - Czujê, ¿e
dosta³am ogromny zastrzyk energii. Zdo-
bêdê dwa zawody, które s¹ do siebie po-
dobne i które mnie pasjonuj¹ - podkre-
œla. Ola nie ukrywa, ¿e po skoñczeniu
nauki chcia³aby wyjechaæ za granicê. -
Tylko na kilka lat, bo nie wyobra¿am
sobie ¿ycia wœród obcych - dodaje. Ma-
rzy, ¿e zarobione pieni¹dze zainwestuje
we w³asny salon.

Anna Cierpia³owska, w przeciwieñ-
stwie do Oli, przed rozpoczêciem kursu,
nie mia³a zbyt du¿ego pojêcia o fryzjer-
stwie. - Nie wiedzia³am nawet, czym jest
trwa³a ondulacja - ¿artuje. Podkreœla jed-
nak, ¿e polubi³a ten zawód, poniewa¿ jest
twórczy. - Od razu widaæ efekty, a to bar-
dzo motywuje - mówi Ania. Dla niej
wa¿ne jest to, ¿e podczas zajêæ ka¿dy
sam pracuje na swoj¹ opiniê. - Uczymy
siê przecie¿ dla siebie - dodaje. Ania tra-
fi³a na praktykê do pani Zofii Wilczek.

Przysz³e fryzjerki podkreœlaj¹, ¿e nie-
ocenion¹ pomoc¹ w nauce zawodu oka-
za³y siê materia³y, które otrzyma³y, przede
wszystkim g³ówki treningowe. Dodaj¹,
¿e "Pierwsza szychta" ró¿ni siê od in-
nych kursów. - Posi³ki, bilety, op³ata za
przedszkole to bardzo wa¿ne atuty pro-
jektu, które wielu osobom u³atwi³y zdo-
bycie nowego zawodu - podkreœla Aga-
ta Morejko-Olszowy.

Uczestniczki programu dodaj¹ rów-
nie¿, ¿e podoba³y im siê zajêcia prowa-
dzone w Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci". - By³y to zajêcia ukierunkowane
na poznanie samego siebie, specyfikê
pracy i prawo pracy - opowiada Monika
Dyki.

Ma³gorzata Ditrich, która w grupie
fryzjerek prowadzi³a zajêcia teoretycz-
ne podkreœla, ¿e beneficjentki uczestni-
czy³y równie¿ w zajêciach zwi¹zanych
z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoœci,
pozna³y m.in. rachunek kosztów. Jej zda-
niem to jest bardzo wa¿ne i w przysz³o-
œci mo¿e okazaæ siê pomocne. - Po skoñ-
czeniu kursu bêd¹ nie tylko dobrze przy-
gotowane do pracy zawodowej, ale rów-
nie¿ bêd¹ mia³y pojêcie z jakimi obo-
wi¹zkami wi¹¿e siê otwarcie w³asnego
salonu - mówi pani Ma³gosia.

Agnieszka Konieczny

Wybra³y fryzjerstwo Praca to element
planu bo¿ego

Z kapelanem Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” ksiêdzem
pra³atem Stanis³awem Pucha³¹ romawia Wojciech Gumu³ka.

Od lewej: Ola Opaszowska, Agata Morejko-
Olszowy, Monika Dyki, Anna Cierpia³owska

i Ma³gorzata Ditrich
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Ewa Fica nie kieruje ju¿ Re-
gionalnym Sekretariatem
Ochrony Zdrowia NSZZ „So-
lidarnoœæ”.

31 grudnia z³o¿y³a rezygnacjê z
zajmowanej funkcji. Teraz praco-
waæ bêdzie w prywatnej firmie.

Ewa Fica Regionalnemu Sekre-
tariatowi S³u¿by Zdrowia prze-
wodniczy³a od 2001 r. W poprzed-
niej kadencji by³a równie¿ cz³on-
kiem Prezydium Zarz¹du Regionu,
odpowiedzialnym za dzia³ ekono-
miczno-prawny. W Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" zatrud-
niona zosta³a w 2000 r. na stano-
wisku samodzielnego pracownika
w Biurze ds. Spo³eczno-Organiza-
cyjnych. Wczeœniej pracowa³a w

U schy³ku minionego roku
znacznie wzros³a liczba cz³on-
ków Miêdzyzak³adowej Organi-
zacji Zwi¹zkowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” Szpitala Specjali-
stycznego w D¹browie Górni-
czej.

Kilkadziesi¹t osób zatrudnionych
w d¹browskim Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej zadeklarowa³o
przynale¿noœæ do tej struktury zwi¹z-
kowej. W du¿ej mierze zdecydowa³y
o tym problemy, z którymi borykaj¹
siê pracownicy MOPS.

Zwi¹zkowcy ze szpitalnej "S" od-
delegowani do kontaktów z MOPS
spotkali siê z dyrekcj¹ placówki i po-
informowali o natychmiastowej ko-
niecznoœci rozwi¹zania najistotniej-
szych problemów pracowniczych.

- Wskazaliœmy m.in., ¿e pracodaw-
ca winien uregulowaæ ekwiwalent za

odzie¿ robocz¹ i rycza³ty za jej pra-
nie. Poruszyliœmy równie¿ temat no-
worocznych nagród finansowych,
które wzbudzi³y wœród zatrudnionych
wiele w¹tpliwoœci oraz kwestie zwi¹-
zane z wynagrodzeniami w MOPS.
W opinii pracowników dotychczaso-
we podwy¿ki p³ac dotyczy³y wy³¹cz-
nie niewielkiej grupy zatrudnionych
- relacjonuje przewodnicz¹ca zak³a-
dowej "S" El¿bieta ̄ uchowicz.

Strona zwi¹zkowa wytknê³a rów-
nie¿ pracodawcy brak informacji na
temat zmian m.in. w regulaminie
wynagradzania pracowników. Dyrek-
cja zobligowa³a siê do wnikliwego
zapoznania siê z poruszanymi w trak-
cie spotkania problemami oraz wy-
razi³a zgodê na udostêpnienie zwi¹z-
kowcom gabloty, w której bêd¹ za-
mieszczaæ istotne informacje dla pra-
cowników.

Beata Gajdziszewska

Jeœli w najbli¿szych dniach
nie uda siê osi¹gn¹æ porozu-
mienia, to 7 stycznia we
wszystkich kopalniach i zak³a-
dach górniczych Kompanii
Wêglowej przeprowadzony
zostanie strajk generalny.
Ostatni¹ szans¹ na kompro-
mis bêd¹ rozmowy w ramach
Wojewódzkiej Komisji Dialo-
gu Spo³ecznego.

Przypomnijmy: zwi¹zkowcy do-
magaj¹ siê podwy¿ek p³ac o 6,9
proc. jeszcze w tym roku oraz

zwiêkszenia ekwiwalentu barbórko-
wego ze 160 do 500 z³. Oczekuj¹
te¿ te¿, ¿e w przysz³ym roku p³ace
w Kompanii wzrosn¹ o14 proc. w
stosunku do roku bie¿¹cego.

Zarz¹d zaproponowa³ 11-procen-
towe podwy¿ki p³ac w 2008 r. Je-
dynie p³ace górników zatrudnio-
nych w przodkach i œcianach wzro-
s³yby o 14 proc.

- To kuriozum, by tylko jedna gru-
pa pracowników otrzyma³a postu-
lowane przez nas podwy¿ki, które
w dodatku by³yby zró¿nicowane.
Maksymalnie górnik zatrudniony w
przodku mia³by wy¿sz¹ pensjê o
350 z³ brutto, a na wielu kopalniach
nie uzyska³by nawet 300 z³ - wyja-
œnia szef górniczej "Solidarnoœci"
Dominik Kolorz. - Skoro zarz¹d
nie ma nic do zaproponowania, to
my równie¿ nie odst¹pimy od swo-
ich ¿¹dañ. Mo¿liwoœci negocjacyj-
ne siê ju¿ wyczerpa³y. Uwa¿am, ¿e
teraz w rozmowy powinien siê za-
anga¿owaæ minister gospodarki.

Zanim zapad³a decyzja o strajku
generalnym 40 tys. górników z
Kompanii wziê³o udzia³ w 24 go-
dzinnym strajku ostrzegawczym.
Pracowa³y tylko kopalniane s³u¿by
utrzymania ruchu. Protest przebie-
ga³ spokojnie, za³ogi uczestniczy³y
w masówkach.

W dniu oddawania TŒD do dru-
ku w trybie pilnym zosta³o zwo³a-
ne posiedzenie prezydium Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego poœwiêcone konfliktowi w
Kompanii. O jego zwo³anie zwró-
ci³ siê do wojewody prezes firmy
Grzegorz Paw³aszek. Prezydium
WKDS w przyjêtym stanowisku z
du¿ym zaniepokojeniem stwierdzi-
³o, ¿e zagro¿enie strajkiem general-
nym i towarzysz¹cy mu wzrost na-
piêcia spo³ecznego, to niew¹tpliwe
czynniki destabilizuj¹ce ¿ycie spo-
³eczno-gospodarcze województwa
œl¹skiego.

- Wyra¿amy pogl¹d, ¿e charakter

Zmar³ Adam Skwira, jeden z
przywódców strajku w kopal-
ni „Wujek” w 1981 r.

By³ jednym z za³o¿ycieli "Solidar-
noœci" w kopalni "Wujek", cz³on-
kiem komisji rewizyjnej pierwsze-
go Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹-

browskiego NSZZ "Solidarnoœæ".
Do chwili wybuchu strajku w pierw-
szych dniach stanu wojennego prze-
pracowa³ 28 lat pod ziemi¹. By³ jed-
nym z przywódców tego protestu.
Internowany zaraz po pacyfikacji,
zosta³ skazany na trzy lata pozbawie-
nia wolnoœci. Po odbyciu pó³tora
roku kary, z powodu na³o¿onych re-
strykcji nie móg³ ju¿ powróciæ do
pracy w kopalni "Wujek". Uniewin-
niono go dopiero w 1992 roku.

W 1989 roku uczestniczy³ w za-
³o¿eniu Komitetu Budowy Pomni-
ka Górników KWK "Wujek" Pole-
g³ych 16 grudnia 1981 roku, a na-

stêpnie dzia³a³ w Spo³ecznym Ko-
mitecie Pamiêci Górników Pole-
g³ych 16 grudnia 1981 roku. By³ te¿
jednym z za³o¿ycieli Zwi¹zku WiêŸ-
niów Politycznych Okresu Stanu
Wojennego. W 2006 r. zosta³ odzna-
czony Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

W ostatnim czasie ciê¿ko choro-
wa³. Zmar³ 31 grudnia.

- To bardzo smutna wiadomoœæ.
To by³ wspania³y cz³owiek, wielki
patriota. Bardzo skromny, oddany
sprawie, oddany "Solidarnoœci" -
wspomina zmar³ego Stanis³aw P³a-
tek, inny z przywódców strajku w
1981 r.

Pogrzeb odbêdzie siê w sobotê 5
stycznia w Katowicach. O godz. 9.
w koœciele pw. Piotra i Paw³a (ul.
Miko³owska) zostanie odprawiona
msza ¿a³obna. Zmar³y spocznie na
cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

wg

Zmar³
Adam Skwira

Adam Skwira (drugi z prawej) podczas uroczystoœci
wrêczania odznaczeñ pañstwowych.

zdjêcie z www.katowice.uw.gov.pl

Liczniejsza komisja

w d¹browskim szpitalu

Przychodni Rejono-
wej nr 1 w Rudzie
Œl¹skiej, gdzie by³a
przewodnicz¹c¹
"Solidarnoœci".

Zastêpca Prze-
wodnicz¹cego Re-
gionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdro-
wia "S" Bogdan Gac
zapowiada, ¿e wy-
bory uzupe³niaj¹ce
odbêd¹ siê w lutym.
Na 3 stycznia zapla-
nowane zosta³o
pierwsze w tym roku
spotkanie Rady Se-
kretariatu.

ak

WKDS szans¹
na unikniêcie strajku

Trwa strajk w samodzielnej ko-
palni "Budryk" w Ornontowi-
cach. Oko³o 300 górników œwiê-
ta i Sylwestra spêdzi³o w kopal-
ni. Zapowiedzieli, ¿e po Nowym
Roku bêd¹ kontynuowaæ protest
1000 m pod ziemi¹.

Tu¿ przed œwiêtami zak³ad w³¹-
czony zosta³ w struktury Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej, bo tak za-
k³ada³a rz¹dowa "Strategia dla
górnictwa". Wczeœniej pracowni-
cy z "Budryka" w przeprowadzo-
nym referendum sprzeciwili siê
po³¹czeniu, mimo, ¿e zawarta
przez stronê zwi¹zkow¹ umowa
spo³eczna z zarz¹dem JSW by³a
dla nich korzystna. Akceptowali
j¹ zwi¹zkowcy z zak³adowej "So-
lidarnoœci", którzy teraz nie
uczestnicz¹ w strajku, a wy³¹cz-
nie bior¹ udzia³ w prowadzonych
negocjacjach p³acowych z zarz¹-
dem JSW. Zarz¹d proponuje wy-
negocjowan¹ we wrzeœniu ub.
roku podwy¿kê o 5 z³ za dniów-
kê, wliczenie tzw. dojazdówki do
podstawy wynagrodzenia i wzrost
p³ac w tym roku na takim samym
poziomie jak w ca³ej JSW. Górni-
cy domagaj¹ siê podwy¿ek o 12 z³
za dniówkê i zapowiadaj¹, ¿e od
swoich postulatów nie odst¹pi¹.

Powody do zadowolenia maj¹
natomiast górnicy z Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej S.A.

W przededniu Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia podpisano tam po-
rozumienie p³acowe, na mocy
którego za³oga od stycznia 2008
roku ma otrzymaæ 8-procen-
tow¹ podwy¿kê wynagrodzeñ.
Za 2007 rok pracownikom wy-
p³acono jednorazowe premie. W
obliczu zapowiedzianego przez
zwi¹zkowców strajku i wstrzy-
mania wysy³ki wêgla do media-
cji drog¹ telefoniczn¹ w³¹czy³
siê odpowiedzialny za górnic-
two wiceminister gospodarki
Eugeniusz Postolski.

Zwi¹zkowcy z JSW pocz¹t-
kowo domagali siê 11 proc. pod-
wy¿ek p³ac dla ca³ej za³ogi. W
trakcie prowadzonych negocja-
cji obni¿yli je do 8 proc.

- Wypracowanie kompromisu
by³o konieczne. Du¿a w tym za-
s³uga pana ministra - mówi
przewodnicz¹cy "S" w KWK
"Jas-Mos" Andrzej Ciok -
Wstrzymanie wysy³ki wêgla po-
wodowa³oby 11-milionowe
straty na dobê. Nastroje wœród
za³ogi by³y bardzo bojowe, ale
na szczêœcie uda³o siê za¿egnaæ
widmo protestu.

i zasiêg konfliktu w Kompanii Wê-
glowej oraz rozmiar ewentualnych
negatywnych skutków spo³ecznych
i ekonomicznych, nie pozostaj¹cych
bez wp³ywu na ca³y sektor gospo-
darki, upowa¿nia do zwo³ania w try-
bie pilnym spotkania 3 stycznia, z
udzia³em przedstawicieli zwi¹zków
zawodowych, zarz¹du Kompanii
oraz przedstawiciela Ministra Go-
spodarki w celu prowadzenia dia-
logu spo³ecznego i za¿egnania kon-
fliktu - g³osi przyjête stanowisko.

Beata Gajdziszewska

Ewa Fica z³o¿y³a rezygnacjê

Ewa Fica podczas jednej ze zwi¹zkowych akcji
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Œwi¹teczna atmosfera, kolêdy,
du¿o ciep³a i ludzkiej ¿yczliwo-
œci - tak wygl¹da³a Wigilia zor-
ganizowana dla podopiecz-
nych jaworznickiego Oœrodka
dla Rodziny „Pod Kolegiat¹”

W przygotowanie tego niezwyk³e-
go spotkania zaanga¿owa³a siê ja-
worznicka "Solidarnoœæ", która pozy-

ska³a sponsorów. Dziêki nim jedena-
œcie rodzin wskazanych przez Oœro-
dek otrzyma³o równie¿ bogate pacz-
ki ¿ywnoœciowe.

Oœrodek "Pod Kolegiat¹" dzia³a
przy Klubie Inteligencji Katolickiej
w parafii œw. Wojciecha i Katarzyny.
Dyrektorem oœrodka jest pani Ewa
Motyka, która kieruje równie¿ ja-
worznickim domem dziecka.

"Pod Kolegiat¹" od 2003 r. wspie-
ra rodziny niewydolne wychowaw-
czo - dotkniête bezrobociem, ubó-
stwem, uzale¿nieniem, ¿yciow¹ bez-
radnoœci¹, a nierzadko chorobami.
Promuje pozytywne wzorce ¿ycia
rodzinnego i organizuje zajêcia œwie-

tlicowe dla dzieci.
Jednym z Fundatorów Oœrodka

by³a jaworznicka "Solidarnoœæ". Ko-
misje Zak³adowe z dwóch najwiêk-
szych zak³adów Elektrowni Jaworz-
no III i Zak³adu Górniczego Sobieski
przekaza³y œrodki na remont. Do po-
mocy uda³o siê równie¿ przekonaæ
pracodawców, którzy czynnie w³¹-
czyli siê w remont i powstanie oœrod-

ka. Sekretarz Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Bogdan Biœ z jaworz-
nickiej "S" zapewnia, ¿e "Solidar-
noœæ", w miarê mo¿liwoœci, przez ca³y
czas wspiera oœrodek.

Organizacje zwi¹zkowe skupione
w Sekcji Terenowej NSZZ "Solidar-
noœæ" Miasta Jaworzna zorganizowa-
³y równie¿ Wigiliê dla najubo¿szych
mieszkañców miasta. Na rynku pod

choink¹, na najbardziej potrzebuj¹-
cych - ju¿ po raz trzeci - czeka³o 500
porcji tradycyjnych wigilijnych po-
traw: rybki, pierogów i barszczyku
przygotowanych przez firmê "Pastel".

Agnieszka Konieczny

Ponad dwa miesi¹ce trwa³ re-
mont sali konferencyjnej w tar-
nogórskiem Biurze Terenowym
Zarz¹du Regionu Œl¹sko D¹-
browskiego NSZZ „Solidar-
noœæ”. W grudniu w odnowio-
nym pomieszczeniu na tradycyj-
nym op³atku spotkali siê zwi¹z-
kowcy z Terenowej Sekcji Pro-
blemowej Powiatu Tarnogór-
skiego.

Spotkanie poprzedzi³o uroczyste
otwarcie lokalu. Bia³o-czerwon¹ wstê-
gê przeciêli przewodnicz¹cy ZR Piotr
Duda i burmistrz Tarnowskich Gór -
Arkadiusz Czech, a ksi¹dz Piotr Kal-
ka, proboszcz Parafii œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a, poœwiêci³ salê i op³atki.
Zebranych przywita³ przewodnicz¹cy
TSP Andrzej Ba³chan, który zapowie-
dzia³ utworzenie przy Sekcji Zwi¹zko-
wego Centrum Edukacji, Dialogu i
Wsparcia Spo³ecznego. Wyrazi³ te¿ na-
dziejê, ¿e ta inicjatywa spotka siê z przy-
chylnoœci¹ dzia³aj¹cych w powiecie or-
ganizacji pozarz¹dowych, na których
wspó³dzia³anie "S" bardzo liczy. Zasy-
gnalizowa³ równie¿ wyst¹pienie do dy-
rekcji tarnogórskich szkó³ ponadgim-
nazjalnych z propozycj¹ wspó³pracy w
zakresie edukacji z najnowszej historii
Polski. Jednak warunkiem koniecznym
dla podjêcia wszystkich tych dzia³añ jest
odp³atne przekazanie przez w³adze mia-

sta na rzecz Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"
wszystkich pomieszczeñ zajmowanych
przez tarnogórskie BT. Rozmowy w tej
sprawie trwaj¹. Po ich pomyœlnym za-
koñczeniu zwi¹zkowcy planuj¹ ca³ko-
wit¹ renowacjê wykupionych pomiesz-
czeñ.

Odnowiona sala konferencyjna
otrzyma³a nowy wystrój: na œcianie za-
wis³ krzy¿, a obok baner z herbem
Rzeczpospolitej Polskiej na tle barw

W przededniu œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia na tradycyjnej Wigilii
spotkali siê cz³onkowie Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ” i jego pra-
cownicy.

W uroczystoœæ uczestniczy³  równie¿
ksi¹dz Gabriel, syn niedawno zmar³e-
go wiceprzewodnicz¹cego ZR W³ady-
s³awa Molêckiego i wywodz¹ca siê z
solidarnoœciowej rodziny Bo¿ena Bo-
rys-Szopa, G³ówna Inspektor Pracy.

- To ju¿ szósta nasza wspólna Wigi-
lia i kolejny czas refleksji na temat mi-
jaj¹cego roku - powiedzia³ przewodni-
cz¹cy Piotr Duda inauguruj¹c op³at-
kowe spotkanie. - Dla nas by³ to rok
normalnej zwi¹zkowej pracy. Nie wszy-
scy pracodawcy chc¹ odnaleŸæ siê w
nowej rzeczywistoœci i byæ dla pracow-
nika partnerem a nie wyzyskiwaczem.
Zmiana rz¹du nic nie zmienia dla "S",
bo jak mówi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II "partie polityczne siê zmieniaj¹, w³a-
dza przechodzi z r¹k do r¹k, a miejsce
"Solidarnoœci" ma pozostaæ przy pra-
cownikach".

Piotr Duda ¿yczy³ wszystkim spoko-
ju na œwiêta i i pamiêci o tym, ¿e gdzieœ
obok nas s¹ ludzie, którym, zw³aszcza
w ten szczególny czas, nale¿y ofiaro-
waæ pomoc i serdecznoœæ. Przekaza³
równie¿ ¿yczenia sukcesów w Nowym
Roku, ale odnoszonych nie kosztem
drugiej osoby.

- ̄ yczê Wam wra¿liwoœci na innych,
takiej samej, jak¹ mia³ nasz przyjaciel
W³adziu Molêcki, takiego samego
uœmiechu i takiego samego sposobu

patrzenia na cz³owieka - zakoñczy³ Piotr
Duda.

Kapelan Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pu-
cha³a wskaza³, ¿e œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia ³¹cz¹ wszystkich ludzi dobrej
woli i przynosz¹ ci¹g³¹ mo¿liwoœæ ucze-
nia siê wra¿liwoœci cz³owieka na cz³o-
wieka.

- Z op³atkiem zwi¹zany jest niejed-
nokrotnie gest pojednania, przeprosze-
nia, a zawsze ¿yczliwej serdecznoœci -
mówi³ ksi¹dz Pucha³a - I dlatego ci¹gle
niech nam brzmi¹ s³owa poezji Jana
Kasprowicza, ¿e "dzieñ ten niezwyk³y
z mi³oœci jest poczêty". I takiej postawy
od Was oczekujê.

Kapelan Œl¹sko-D¹browskiej "S"
z³o¿y³ wszystkim uczestnikom op³atko-

powiatu tarnogórskiego oraz logo
Zwi¹zku i obraz Dzwonnicy Gwarków
Tarnogórskich. Dzwonnica jest miej-
scen szczególnym, poœwiêconym pa-
miêci represjonowanych przez komu-
nistyczn¹ w³adzê cz³onków NSZZ "So-
lidarnoœæ", o czym informuje napis na
pami¹tkowej tablicy. W naro¿niku sali

ustawiono stojak z piêcioma flagami:
pañstwow¹, powiatow¹, miejsk¹, unijn¹
i zwi¹zkow¹.

Tadeusz Ostropolski

wego spotkania bo¿onarodzeniowe
¿yczenia s³owami wiersza ksiêdza Jana

Twardowskiego, bo jak powiedzia³ -
poezja ma w sobie coœ niezwyk³ego, ¿e
mówi, to, co mówi i jeszcze coœ wiêcej:

Pomódlmy siê w noc betlejemsk¹, w

noc szczêœliwego rozwi¹zania,

By siê nam wszystko rozpl¹ta³o, wê-

z³y, konflikty, powik³ania.

By siê wszystkie trudne sprawy po-

rozkrêca³y jak supe³ki,

W³asne ambicje i urazy zaczê³y œmie-

szyæ, jak kukie³ki.

I oby w nas z³oœliwe jêdze pozamie-

nia³y siê w owieczki,

A w oczach m¹dre ³zy stanê³y, jak na

choince barwne œwieczki. (...)

Beata Gajdziszewska

Solidarnoœæ dla
potrzebuj¹cych

Jaworznicka „Solidarnoœæ”
wspiera Oœrodek dla Rodziny „Pod Kolegiat¹”

Na najubo¿szych mieszkañców miasta czeka³o 500 porcji
tradycyjnych wigilijnych potraw

Wœród darczyñców, dziêki któ-
rym zorganizowane zosta³y obie
Wigilie, nie zabrak³o organizacji
zwi¹zkowych "S" z jaworznickich
zak³adów pracy, Prezydenta Miasta
Jaworzna, Elektrowni Jaworzno III,
Fundacji Energetyka na Rzecz Pol-
ski Po³udniowej, Elvity, Stowarzy-

szenia Ochrony Zdrowia PKW,
SKOK, PCC, CSK NOT i zak³adów
Organika Azot i Knauf oraz pos³a
Wojciecha Sa³ugi.

Sekcja Terenowa NSZZ "S" Mia-
sta Jaworzna sk³ada wszystkim dar-
czyñcom serdeczne podziêkowania
i najlepsze ¿yczenia noworoczne.

Dzieñ z mi³oœci poczêty...

Uczestnicy op³atkowego spotkania w Zarz¹dzie Regionu
przekazali sobie bo¿onarodzeniowe serdecznoœci

Wigilia w wyremontowanej siedzibie

Wstêgê - ostatni¹ blokadê przed odremontowanymi
pomieszczeniami tarnogórskiego Biura Terenowego
- przeciêli przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „S”

Piotr Duda i burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech
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Harmonogram

szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2008 roku

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: 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 (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

W ramach strategii na rzecz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy na lata 2007-
2012 pañstwa cz³onkowskie Unii Eu-
ropejskiej - w tym Polska - powinny
doprowadziæ w tym czasie do zmniej-
szenia liczby wypadków przy pracy o
25 %.

Czêstotliwoœæ œmiertelnych wypad-
ków przy pracy w Polsce (4,6 na 100
000 pracowników) jest porównywalna
ze wskaŸnikiem osi¹ganym np. we
Francji (4,4), w Hiszpanii (4,8) i we
W³oszech 5,0. Jednak wci¹¿ jest kilka-
krotnie wy¿sza ni¿ na przyk³ad w Wiel-
kiej Brytanii (0,7), Szwecji (1,4) i Fin-
landii (2,1).

Aby wywi¹zaæ siê z unijnych zobo-
wi¹zañ, Rada Ministrów RP zwróci³a
siê ju¿ do Pañstwowej Inspekcji Pracy
i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, aby
czêœciej kontrolowa³y i surowiej kara³y
pracodawców ³ami¹cych przepisy oraz
zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W 2006 roku w wyniku kontroli in-
spektorów pracy Pañstwowej Inspekcji
Pracy usuniêto bezpoœrednie zagro¿enie
¿ycia lub zdrowia 60 000 pracowników.

Ponadto Rz¹d RP zobowi¹za³ siê
wdro¿yæ w ca³oœci w latach 2007-2008
trzy unijne dyrektywy, reguluj¹ce m.in.:
1) zasady wykonywania pracy w nie-

bezpiecznych warunkach (np. pod
wp³ywem pola elektromagnetyczne-
go),

2) obowi¹zek wskazania i przeszkole-
nia pracownika odpowiedzialnego za
ewakuacjê oraz udzielanie pierwszej
pomocy w firmie,

3) mo¿liwoœæ korzystania z zewnêtrz-
nych specjalistów ds. bhp dopiero,
gdy brak kompetentnego personelu
w zak³adzie pracy.

W 2006 r. liczba poszkodowanych w
wypadkach przy pracy wzros³a w sto-
sunku do 2005 r. do 95 000 (o 11 000).
Natomiast liczba pracuj¹cych w niebez-
piecznych warunkach - do 590 000 (o
14 000). Wed³ug Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy - PIB koszt spo³eczny
wypadków przy pracy móg³ siêgn¹æ
astronomicznej kwoty 16 mld z³. Cho-
dzi to o wartoœæ m. in.:
- odszkodowañ z tytu³u wypadków,
- rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy i

rodzinnych,
- dodatków pielêgnacyjnych i dla sie-

rot zupe³nych.

Aby w pe³ni wdro¿yæ do polskiego
porz¹dku prawnego unijn¹ dyrektywê
89/391/EWG w sprawie wprowadzenia
œrodków w celu zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa i poprawy zdrowia pracowników
podczas pracy, tzw. dyrektywê ramow¹,
Rada Ministrów zobowi¹za³a siê do zno-
welizowania Kodeksu pracy w zakresie
bhp. W Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej jest ju¿ opracowany projekt
takiej nowelizacji. Jeszcze w tym roku

ma zostaæ przekazany pod obrady Rz¹-
du.

Znowelizowany Kodeks pracy ma
m.in. na³o¿yæ na pracodawców obowi¹-
zek:
1. Wskazania i przeszkolenia pracow-

nika odpowiedzialnego za ewakuacjê
oraz udzielenie pierwszej pomocy w
firmie.

2. Niezw³ocznego informowania pra-
cowników o ka¿dej mo¿liwoœci wy-
st¹pienia zagro¿enia zdrowia lub
¿ycia na terenie zak³adu pracy oraz
zapewnienia im odpowiedniej ochro-
ny i dostarczenia instrukcji umo¿li-
wiaj¹cych przerwanie pracy oraz od-
dalenie siê z firmy, w razie gdyby ta-
kie zagro¿enie wyst¹pi³o.

Unia Europejska zobowi¹za³a te¿ Pol-
skê do pe³nego wdro¿enia przepisów
dotycz¹cych s³u¿by BHP. W konse-
kwencji Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej proponuje, aby z us³ug spe-
cjalistów zewnêtrznych korzystali wy-
³¹cznie pracodawcy zatrudniaj¹cy do 100
pracowników. Zgodnie bowiem z art. 7
ust.3 unijnej dyrektywy 89/391/EWG
korzystanie ze s³u¿b zewnêtrznych jest
mo¿liwe dopiero w sytuacji braku kom-
petentnego personelu w danej firmie. Po-
twierdzaj¹ to orzeczenia Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci odnoœnie do
W³och (z 15 listopada 2001 r.) i Holan-
dii (z 22 maja 2003 r.).

(HC - Ÿród³o BHP w firmie 11/2007)

Nasi internauci chc¹ zmiany

wieku emerytalnego w Pol-

sce. Najbardziej zadowoleni

byliby z jego obni¿enia dla

mê¿czyzn…

Za tym, aby i kobiety i mê¿czyŸni

mogli przechodziæ na emeryturê w

wieku 60 lat, jest blisko po³owa osób

uczestnicz¹cych w naszej sondzie. 28

proc. nie chce zmian w tym zakresie.

13 proc. chcia³oby, aby dla obu p³ci

ten wiek wynosi³ 65 lat. Tyle samo, ¿e

63 lata.

W kolejnej sondzie na stronie

www.solidarnosc-kat.pl pytamy o naj-

wa¿niejsze wydarzenia w 2008 r.  wg

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarz¹du Regionu

Kontrole bêd¹

czêstsze i ostrzejsze

Zrównany, ale w dó³
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Taki by³ 2007 rok w Œl¹sko-D¹browskiej „S”

Wrzesieñ - uczczono 27. rocznicê podpisania Porozumienia
Jastrzêbskiego. Prof. Andrzej Stelmachowski wrêczy³

kilkunastu dzia³aczom "Solidarnoœci" odznaczenia nadane
przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

Grudzieñ - w Katowicach odby³y siê
uroczystoœci 26. rocznicy pacyfikacji
KWK "Wujek". Podczas uroczystoœci

kilkunastu dzia³aczy opozycji z lat. 80.
oraz uczestnicy pacyfikacji otrzymali
z r¹k minister Anny Fatygi odznacze-
nia nadane przez prezydenta Lecha

Kaczyñskiego.

Listopad - po ciê¿kiej chorobie zmar³ W³adys³aw Molêcki,
wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci",
wieloletni szef "S' w Hucie Katowice. Podczas ceremonii
pogrzebowej w D¹browie Górniczej i ¯arkach ¿egna³y Go

tysi¹ce osób. Modlitwê nad grobem odmówi³ syn
Zmar³ego - ks. Gabriel Molêcki.

Wrzesieñ - na Œl¹sku goœci³ premier
 Jaros³aw Kaczyñski. W cechowni

KWK "Bobrek" spotka³ siê ze zwi¹zkowcami
ze Œl¹sko-D¹browskiej "S".

Sierpieñ - szef Œl¹sko-D¹browskiej "S"
Piotr Duda zosta³ jednym z laureatów Nagrody

im. Haliny Krahelskiej przyznawanej
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

Maj - Damian Jonak - cz³onek "Solidarnoœci" w kopalni
"Makoszowy" pokona³ w katowickim Spodku Michai³a

Szubowa i zosta³ m³odzie¿owym mistrzem œwiata
kategorii junior œredniej bokserskiej organizacji WBC.

Styczeñ - w Katowicach i Bytomiu, tak jak i w innych
miastach, w których s¹ sklepy Selgross, zwi¹zkowcy z
"Solidarnoœci" pikietowali placówki tej sieci przeciwko

³amaniu tam praw pracowniczych i zwi¹zkowych.

PaŸdziernik - pi³karze ZG "Sobieski"
po raz czwarty z rzêdu triumfowa³
w Turnieju w Halowej Pi³ce No¿nej

imienia Kazimierza Zachnika.
W drodze do sukcesu pi³karze

z Jaworzna - gospodarze turnieju -
odnieœli komplet szeœciu zwyciêstw.

Listopad - w auli Wydzia³u Prawa
Uniwersytetu Œl¹skiego obradowa³o

VIII Walne Zebranie Delegatów
NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego.

Luty - przed urzêdami wojewódzkimi
w ca³ym kraju demonstrowali emeryci.
Domagali siê podwy¿ek œwiadczeñ i

gwarancji corocznej waloryzacji.


