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Dziêki mediacjom prowadzonym na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego mo¿liwe
by³o podpisanie korzystnego porozumienia p³acowego w Kompanii Wêglowej. Tym samym liderzy
górniczych central zwi¹zkowych odwo³ali zapowiadany strajk generalny w spó³ce. Jednym z
mediatorów w sporze by³ przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” Piotr Duda.

Strajk generalny odwo³any!

Coraz mniej bezrobotnych
Chocia¿ spadek bezrobocia
jest zjawiskiem pozytyw-
nym i napawaj¹cym na-
dziej¹, roœnie liczba osób
d³ugotrwale pozostaj¹cych
bez pracy i zagro¿onych wy-
kluczeniem spo³ecznym.
Liczba bezrobotnych na Œl¹-
sku wci¹¿ jest du¿a, a wielu

pracodawców bezskutecznie poszukuje fachowców. Zda-
niem pracowników urzêdów pracy, w nowym roku naj-
trudniejsze bêdzie przywracanie na rynek pracy osób d³u-
gotrwale bezrobotnych.

Czytaj na stronie 3

Mo¿emy nie zastaæ lekarza...
Stawka godzinowa lekarza
zarabiaj¹cego 2 tys. z³ wy-
nosi 12 z³. Tyle otrzymuje za
godzinê ratowania ¿ycia
ludzkiego. To jakiœ absurd,
bo dziœ ciê¿ko za 15 z³ zna-
leŸæ kogoœ do pracy fizycz-
nej. Naturalnie nie powinno
byæ tak, ¿e podwy¿ki w szpi-
talach dotyczyæ bêd¹ tylko
jednej grupy zawodowej.  -
powiedzia³ w wywiadzie dla
TŒD wiceprzewodniczacy
RSOZ Bogus³aw Gac.

Czytaj na stronie 4

Zostawi³ puste miejsce
Na katowickim cmen-
tarzu przy ul. Sienkie-
wicza spocz¹³ Adam
Skwira - jeden z przy-
wódców strajku w
1981 r. w KWK „Wu-
jek”.
 W ostatniej drodze to-

warzyszy³o mu kilkaset osób - rodzina, przyjaciele, dzia-
³acze "Solidarnoœci" a tak¿e przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych i Kopalni "Wujek".

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

Napisano

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Rodzinie

Œ. P. MIECZYS£AWA DZIUBY
- Przewodnicz¹cego Terenowego Ko³a Emerytów i Rencistów

w Katowicach

sk³ada

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Piotr Duda

11,4 proc....
... wynios³o bezrobocie w grudniu. W listopadzie wynosi³o 11,2 proc.
- Jest to wzrost sezonowy. Myœlê, ¿e je¿eli zima bêdzie lekka, wkrót-

ce nast¹pi odp³yw pracowników sezonowych z rejestrów bezrobotnych
- komentuje wiceminister pracy Czes³awa Ostrowska.

Liczba bezrobotnych na koniec grudnia wynios³a 1.745,945 tys. osób.
Najwiêksze bezrobocie odnotowano w województwach: warmiñskim
(19,0 proc.), zachodniopomorskim (16,6 proc.), kujawsko-pomorskim
(15,1 proc.), a najni¿sze w Wielkopolsce (8 proc.) i Ma³opolsce (8,8
proc.).

Czy górnicy, którzy 10 lat temu
wziêli jednorazowe odprawy, bêd¹
mogli wróciæ do kopalñ? Nad ta-
kim rozwi¹zaniem zastanawia siê
Katowicki Holding Wêglowy, któ-
ry w ci¹gu kilku najbli¿szych lat
bêdzie musia³ zatrudniæ a¿ 11 tys.
osób.

W latach 1998-2001 z górnictwa
odesz³o dobrowolnie ponad 100
tys. osób. Prawie 37 tys. wziê³o od-
prawy - œrednio po 37 tys. z³ na
rêkê. Kosztowa³o to bud¿et pañ-
stwa prawie 2 mld z³. Pieni¹dze na
tzw. Górnicy Pakiet Socjalny po-
chodzi³y z kredytu udzielonego
przez Bank Œwiatowy. Ka¿dy z
odchodz¹cych musia³ podpisaæ zo-
bowi¹zanie, ¿e nie wróci do kopal-
ni, ale formalnie zakaz wygas³ ju¿
z koñcem 2002 r., gdy przesta³a
obowi¹zywaæ ustawa z czasu rz¹-
dów AWS-u. Jednak spó³ki wêglo-
we - przy cichym poparciu Mini-
sterstwa Gospodarki - nie przyjmo-
wa³y osób, które skorzysta³y z
GPS-u, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
by³oby to niesprawiedliwe w sto-
sunku do tych górników, którzy w
kopalniach zostali.

Tymczasem przez ostatnich 10
lat wiele siê w górnictwie zmieni-
³o. Kopalnie, tak jak inne przedsiê-
biorstwa, rozpaczliwie szukaj¹ dziœ
r¹k do pracy. M³odzi nie garn¹ siê
ju¿ pod ziemiê, a wielu z tych, któ-
rzy przychodz¹, rezygnuje po mie-
si¹cu, gdy dostan¹ pierwsz¹ wyp³a-
tê - oko³o 1300 z³ na rêkê.

Tymczasem do 2015 roku Kato-
wicki Holding Wêglowy, aby
utrzymaæ dotychczasowy poziom
wydobycia, musi zatrudniæ 11 tys.
osób. Holding zastanawia siê, sk¹d
wzi¹æ ludzi i czy nie otworzyæ
bram kopalñ dla tych, którzy kie-
dyœ wziêli odprawy i odeszli z
bran¿y. By³aby to rewolucja w gór-
nictwie.

- Rzeczywiœcie, mamy taki po-
mys³ - przyznaje Konrad Miter-
ski, przewodnicz¹cy rady nadzor-
czej Holdingu. Zastrzega, ¿e nie
chodzi o masowe przyjêcia pod
ziemiê. Spó³ka chce raczej powro-
tu doœwiadczonych górników, z

wieloletnim sta¿em, którzy mogli-
by szkoliæ m³odzie¿. Holding liczy
te¿ na powrót wykwalifikowanych
in¿ynierów. - Kiedyœ wielu z nich
odesz³o do energetyki - przyznaje
Miterski. Prawnicy spó³ki spraw-
dzaj¹ w³aœnie, czy faktycznie nie
ma ju¿ ¿adnych formalnych prze-
szkód, by osoby, które skorzysta³y
z odpraw, mog³y wróciæ do pracy
w kopalniach. - Jako pierwsi uru-
chomiliœmy klasy górnicze, ale to
nie wystarczy. Musimy znaleŸæ
nowy sposób, by przyci¹gn¹æ lu-
dzi. Je¿eli my nie œci¹gniemy tych,
którzy kiedyœ odeszli, zrobi¹ to fir-
my prywatne, które œwiadcz¹ us³u-
gi dla górnictwa - mówi Miterski.

Niewykluczone, ¿e na górników,
którzy skorzystali kiedyœ z GPS-
u, przychylniej spojrzy te¿ Kom-
pania Wêglowa - najwiêksza gór-
nicza spó³ka w kraju. W tym roku
firma chce przyj¹æ do pracy pra-
wie 4 tys. osób. - Je¿eli ktoœ, kto
wzi¹³ odprawê, teraz siê zg³osi,
jego podanie zostanie rozpatrzone
tak samo jak inne - zapewnia Zbi-
gniew Madej, rzecznik Kompanii.

Komentuje Jerzy Markowski,
by³y wiceminister gospodarki:

Powrót górników, którzy wziêli
odprawy, to doskona³y pomys³. Je-
¿eli maj¹ dziœ po 35-40 lat, to dla-
czego nie pozwoliæ im wróciæ i do-
robiæ do górniczej emerytury?
Szko³y górnicze s¹ puste, bo lu-
dziom tak skutecznie obrzydzono
kopalnie i górnictwo, ¿e m³odzi nie
garn¹ siê do tego zawodu. Odpra-
wy pozwoli³y zmniejszyæ zatrud-
nienie w górnictwie i na tamte cza-
sy to by³o skuteczne i dobre roz-
wi¹zanie. Nikt nie móg³ jednak
przewidzieæ, ¿e pojawi siê niespo-
tykana koniunktura na wêgiel, ¿e
nie bêdziemy nad¹¿aæ z wydoby-
ciem i zacznie brakowaæ ludzi do
pracy. Skoro jednak tak siê sta³o,
nie widzê powodów, by dalej za-
braniaæ tym ludziom powrotu.
Zreszt¹ nikt za 37 tys. z³ nie urz¹-
dzi³ sobie ¿ycia. Odprawy w gór-
nictwie by³y niskie, nieporówny-
walne z energetyk¹, gdzie ludzie
dostawali nawet po 200 tys. z³.

2 stycznia (Katowice). Podejrza-
ny o przyjêcie ³apówki w wyso-
koœci 500 tys. z³ wicemarsza³ek
województwa œl¹skiego Grze-
gorz Szpyrka, który po opusz-
czeniu przed œwiêtami aresztu
przebywa³ na urlopie, wróci³ do
pracy. Zarzuty wobec Szpyrki do-
tycz¹ jego dzia³alnoœci jako dy-
rektora szpitala pediatrycznego w
Chorzowie, a nie jako samorz¹-
dowca. - Kwestiê dalszej mojej
pracy w zarz¹dzie województwa
pozostawiam do decyzji marsza³-
ka oraz radnych sejmiku - oœwiad-
czy³ wicemarsza³ek. - Dla mnie
to bardzo trudne, bo zosta³em w
du¿ej mierze wyeliminowany z
¿ycia publicznego" - mówi³
Szpyrka. Podkreœli³, ¿e czuje siê
niewinny i dlatego nie z³o¿y³ dy-
misji. Szpyrka opuœci³ areszt po
wp³aceniu 200 tys. z³ porêczenia
maj¹tkowego. Zaraz po zatrzy-
maniu zosta³ zawieszony w pra-
wach cz³onka PiS przez prezesa
partii. Najbli¿sza sesja Sejmiku
Województwa Œl¹skiego plano-
wana jest na 9 stycznia. Wtedy ma
byæ g³osowany kolejny wniosek
o odwo³anie marsza³ka Janusza
Moszyñskiego.

***
2 stycznia (Katowice). Rada œl¹-
skiego oddzia³u Narodowego
Funduszu Zdrowia pozytywnie
zaopiniowa³a wniosek prezesa
NFZ-etu Jacka Paczkiewicza o
odwo³anie ze stanowiska Marka
Szewczyka, dotychczasowego
dyrektora oddzia³u. Póki co, dy-
rektor wci¹¿ pe³ni swoje obo-
wi¹zki bo - jak mówi - nie dosta³
na ten temat ¿adnej informacji.
Wed³ug nieoficjalnych informa-
cji najwiêksze szanse na wygran¹
ma Zygmunt Klosa, kiedyœ pra-
cownik NFZ-etu, a dziœ przewod-
nicz¹cy sejmikowej komisji zdro-
wia z PO.

***
8 stycznia (Ornontowice). 23
dzieñ strajku w kopalni "Budryk".
Mimo wezwañ nadzoru górnicze-
go do natychmiastowego urucho-
mienia dwóch œcian wydobyw-
czych górnicy nie przerwali pro-
testu. Dyrektor kopalni, Piotr Bo-
jarski poinformowa³, ¿e zak³ad
rozpoczyna przygotowania do
uruchomienia œcian, które mog¹
potrwaæ dwa dni. W kopalni mo¿e
zostaæ og³oszona akcja ratowni-
cza i prace bêd¹ prowadzone
zgodnie z procedurami obowi¹-
zuj¹cymi w takiej sytuacji. Pro-
test w "Budryku", uwa¿any przez
pracodawcê za nielegalny, prowa-
dzony jest przez 4 z 9 central
zwi¹zkowych. W chwili zamyka-
nia tego numeru naszego Tygo-
dnika w kopalni 700 metrów pod
ziemi¹ trwa³y rozmowy Jaros³a-
wa Zagórowskiego, prezesa Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej, w
sk³ad której "Budryk" wchodzi od
pocz¹tku roku, z protestuj¹cymi
górnikami. Strajkuj¹cy nie chcieli
wypuœciæ prezesa do czasu wyja-
œnienia spornych kwestii p³aco-
wych. Zagórowski zjecha³ do pro-
testuj¹cych wraz z policjantem i
prokuratorem by przekazaæ im
apel o przerwanie strajku, sporz¹-
dzony we wtorek przez zwi¹z-
kowców z JSW, którzy nie popie-
raj¹ protestu. Podpisa³a go rów-
nie¿ zak³adowa "Solidarnoœæ".

BT Katowice
15 stycznia 2008 r. w siedzibie Œl¹-

sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" odbê-
dzie siê spotkanie dla komisji zak³ado-
wych z terenu Katowic. Natomiast 16
stycznia odbêdzie siê spotkanie organi-
zacji zwi¹zkowych NSZZ "S" z terenu
Chorzowa, Mys³owic, Œwiêtoch³owic i
Siemianowic Œl¹skich. Oba spotkanie
rozpoczn¹ siê o godz. 10.00 w sali 235.

BT Jastrzêbie
Biuro Terenowe w Jastrzêbiu Zdroju

wspólnie z organizacjami zwi¹zkowy-
mi "Solidarnoœci" z obszaru dzia³ania
biura przygotowa³o paczki œwi¹teczne
dla dziesiêciu rodzin wskazanych przez
szkolnych pedagogów, które znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji materialnej. W pacz-
kach znalaz³a siê ¿ywnoœæ oraz s³ody-
cze i owoce dla dzieci.

- Wszystkie œrodki na przygotowanie
œwi¹tecznych paczek pochodzi³y od
cz³onków NSZZ "S", którym serdecz-
nie dziêkujê za zaanga¿owanie, pomoc i
zrozumienie trudnej sytuacji tych rodzin
- podkreœla kierownik jastrzêbskiego BT
Danuta Jemio³o.

***
20 stycznia o godz. 11.00 z inicjaty-

wy Wydzia³owej Komisji Zwi¹zkowej
NSZZ "S" Emerytów i Rencistów KWK
"Jas-Mos" w koœciele NMP Matki Ko-
œcio³a (Na Górce) w Jastrzêbiu Zdroju
odprawiona zostanie Msza œwiêta za Oj-
czyznê. O terminach kolejnych nabo-
¿eñstw odprawianych z inicjatywy ko-
misji zak³adowych z obszaru dzia³ania
jestrzêbskiego BT bêdziemy informo-
waæ na bie¿¹co.

BT Tarnowskie Góry
11 stycznia w siedzibie BT w godzi-

nach od 9.00 do 14.00 odbêdzie siê
pierwsze po remoncie szkolenie ogólno-
zwi¹zkowe, które poprowadzi Andrzej
Kampa z Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ
Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagra-
nicznej Zarz¹du Regionu.

BT Pszczyna
MKZ NSZZ "S" Pracowników

Oœwiaty w Powiecie Pszczyñskim pod-
jê³a uchwa³ê, w której domaga siê za-
bezpieczenia œrodków finansowych w
bud¿ecie RP, jak równie¿ w samorz¹do-
wym w celu zrealizowania krocz¹cych
podwy¿ek p³ac dla pracowników oœwia-
ty, w tym równie¿ pracowników admi-
nistracji i obs³ugi placówek szkolnych.

- W 2008 r. domagamy siê 1000 z³ dla
nauczycieli i 500 z³ dla pracowników
administracji i obs³ugi. W 2009 roku
1500 z³ dla nauczycieli i 750 z³ dla admi-
nistracji i obs³ugi, a w 2010 roku 2000 z³
dla nauczycieli i 1000 z³ dla pozosta³ych
- napisali zwi¹zkowcy w dokumencie -
Uwa¿amy, ¿e pracownicy oœwiaty nie
s¹ mniej potrzebn¹ grup¹ zawodow¹ dla
w³aœciwego funkcjonowania spo³eczeñ-
stwa, ni¿ górnicy, lekarze i pielêgniarki.
Mimo to, w czasie regulacji p³ac jeste-
œmy niedoceniani (...) W roku 2007 pod-
wy¿ki wzros³y œrednio w kraju o 15 proc,
natomiast w bie¿¹cym nauczyciele otrzy-
maj¹ wprawdzie znaczn¹ podwy¿kê, ale
wynosz¹c¹ tylko 5 proc.

BT Zawiercie
Wprowadzenia podwy¿ek p³ac w

szpitalu powiatowym obejmuj¹cych w
tym samym stopniu wszystkie grupy
zawodowe domaga siê "Solidarnoœæ"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. Nieste-
ty, ma razie dyrekcja mówi o znacznym
wzroœcie jedynie wynagrodzeñ lekarzy,
w efekcie którego 24-godzinny dy¿ur le-
karski bêdzie lepiej op³acany ni¿ mie-
siêczna praca pielêgniarki. Jednoczeœnie
ca³y czas nierozwi¹zany pozostaje p³a-
cowy spór zbiorowy miêdzyzak³adowej
"S" z dyrekcj¹ szpitala, trwaj¹cy ju¿ po-
nad pó³ roku!

- Dotar³ on do etapu mediacji - przy-
pomina Ma³gorzata Grabowska, prze-
wodnicz¹ca zawierciañskiej "Solidarno-
œci" Ochrony Zdrowia. - Zosta³y one
odroczone, ale w poniedzia³ek wezwa-
liœmy dyrekcjê do wznowienia rozmów
do koñca przysz³ego tygodnia.

Jednoczeœnie na œrodê, 9 stycznia, za-
planowano zwi¹zkowe spotkania z pra-
cownikami szpitala podczas których
wybrane zostan¹ formy ewentualnych
akcji protestacyjnych.

- Mo¿liwe s¹ wszelkie scenariusze
zgodne z ustaw¹ o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
Pomys³ów na niekonwencjonalne akcje
na prawdê nam nie brakuje.

D³ugo tocz¹ca siê procedura sporu
zbiorowego mia³a daæ dyrekcji szpitala
czas na zabezpieczenie pieniêdzy na pod-
wy¿ki wynagrodzeñ. Dla wszystkich
pracowników, a nie tylko jednej grupy
zawodowej. Teraz nadchodzi czas roz-
wi¹zania p³acowego wêz³a.

(zaw)

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

¯onie i Dzieciom
z powodu œmierci

ADAMA SKWIRY
sk³ada

w imieniu cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Wujek”
Przewodnicz¹cy

Andrzej Kêpczyñski

Wziêli odprawy, bêd¹

mogli wróciæ do kopalñ?
(Gazeta Wyborcza, Tomasz G³ogowski, 7 stycznia 2008 r.)



Zwróæ uwagê 3Nr 2  (637) • 9 stycznia 2008 r.

Katowice nale¿¹ do jednych z
piêciu polskich miast o najni¿-
szym bezrobociu. Pod koniec
paŸdziernika 2007 r. stopa bez-
robocia w stolicy wojewódz-
twa œl¹skiego wynios³a 3,6
proc.

Listopad by³ kolejnym miesi¹cem
ubieg³ego roku, w którym odnoto-
wano spadek liczby osób pozostaj¹-
cych bez pracy. Z powiatowych urzê-
dów pracy w naszym województwie
wyrejestrowa³o siê 2 068 osób.
Wœród nich by³y wy³¹cznie kobiety.
W ci¹gu miesi¹ca liczba bezrobot-
nych mê¿czyzn wzro-
s³a o 220. Na koniec li-
stopada na Œl¹sku za-
rejestrowanych by³o
166 418 bezrobotnych.

W ci¹gu roku liczba
osób pozostaj¹cych
bez zatrudnienia, zare-
jestrowanych w po-
wiatowych urzêdach
pracy, spad³a o 63,4
tys. (27,6%).

W koñcu paŸdzier-
nika 2007 r. stopa bez-
robocia na Œl¹sku wy-
nios³a 9,5% i by³a ni¿-
sza od ogólnopolskiej.
Najni¿szy wskaŸnik
notowano dla Katowic
i Bielska-Bia³ej (5,4%)
oraz dla powiatów:
bieruñsko-lêdziñskie-
go (5,7%) i pszczyñ-
skiego (6,0%). Naj-
wy¿sze natê¿enie zjawiska wystêpo-
wa³o w powiecie zawierciañskim
(17,5%) oraz w miastach: Œwiêto-
ch³owice (16,4%) i Bytom (16,2%).
Powiat o najni¿szej i najwy¿szej sto-
pie bezrobocia dzieli³a wiêc ró¿nica
blisko 14 punktów procentowych.

Pomóc d³ugotrwale
bezrobotnym

Chocia¿ spadek bezrobocia jest
zjawiskiem pozytywnym i napawa-

j¹cym nadziej¹, roœnie liczba osób
d³ugotrwale pozostaj¹cych bez pra-
cy i zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym. Liczba bezrobotnych na
Œl¹sku wci¹¿ jest du¿a, a wielu pra-
codawców bezskutecznie poszuku-
je fachowców. Zdaniem pracowni-
ków urzêdów pracy, w nowym roku
najtrudniejsze bêdzie przywracanie
na rynek pracy osób d³ugotrwale
bezrobotnych. To szczególna grupa,
obejmuj¹ca osoby pozostaj¹ce bez
pracy d³u¿ej, ni¿ dwa lata.

- ¯eby zdaæ sobie sprawê z trud-
noœci, jakie czekaj¹ urzêdy pracy
trzeba powiedzieæ, ¿e u osób d³ugo-

trwale bezrobotnych wystêpuj¹ apa-
tia, zniechêcenie, brak wiary we w³a-
sne mo¿liwoœci - twierdzi Przemy-
s³aw Koperski - dyrektor Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Katowi-
cach. Jaros³aw Ko³odziejczyk cz³o-
nek Zarz¹du Województwa Œl¹skie-
go podkreœla, ¿e "najwiêcej trzeba
zmieniæ w sferze moralnej tych
osób". - Ludzie ci, na skutek du¿ej
przerwy w pracy trac¹ czêœæ swoich
kwalifikacji, które trzeba uzupe³niæ

Z raportu przygotowanego
przez Wojewódzki Urz¹d Pra-
cy w Katowicach wynika, ¿e
zawody deficytowe, maj¹ co-
raz wiêkszy wp³yw na kszta³t
rynku pracy.

Na 1606 zawodów i specjalnoœci
wystêpuj¹cych w statystyce sporz¹-

dzonej przez Obserwatorium Rynku
Pracy WUP, a¿ 488 to zawody defi-
cytowe.

Obecnie najwiêksze szanse na ryn-
ku maj¹ pracownicy budowlani:
murarze, tynkarze, betoniarze, robot-
nicy budowy dróg, spawacze, elek-
trycy budowlani i dekarze.

Na trudnoœci ze znalezieniem pra-
cy nie powinni narzekaæ operatorzy
maszyn i urz¹dzeñ. Nie s³abnie po-
pyt na kierowców autobusów i mo-
torniczych tramwajów oraz kierow-
ców samochodów ciê¿arowych.

Do deficytowych kwalifikuje siê
równie¿ zawód montera: monter

mechatronik, monter maszyn i urz¹-
dzeñ mechanicznych, wyrobów z
drewna, wyrobów tekstylnych oraz
monter sieci komunalnych lub linii
elektrycznych.

Wzrasta zapotrzebowanie na go-
spodarzy budynków, pracowników
ochrony oraz pomoce i sprz¹taczki
biurowe i hotelowe.

Na poziomie œredniego wykszta³-
cenia do deficytowych nale¿¹ zawo-
dy biurowe: ksiêgowi i sekretarki.
Pracodawcy poszukuj¹ równie¿ po-
œredników ubezpieczeniowych, ma-
gazynierów i recepcjonistów.

Wœród osób z wy¿szym wykszta³-
ceniem brakuje stomatologów, far-
maceutów,  specjalistów ds. spo³ecz-
nych oraz kontrolerów i inspektorów
administracji publicznej. Nies³ab-
n¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zawo-
dy informatyczne. Zaczyna brako-
waæ równie¿ nauczycieli przedmio-
tów zawodowych i jêzyków obcych.

 ak

Szukaj¹

pracowników

Pod koniec ubieg³ego roku
dla przedstawicieli niektó-
rych specjalistycznych zawo-
dów otwarty zosta³ niemiec-
ki rynek pracy.

Zatrudnienie w tym kraju bêd¹
mogli znaleŸæ in¿ynierowie: spe-
cjaliœci budowy maszyn narzêdzio-
wych i technologicznych oraz
urz¹dzeñ mechanicznych, specja-
liœci budowy pojazdów i przemy-
s³u motoryzacyjnego, eksperci w
dziedzinie elektorniki, automatyki,
elektrotechniki i energetyki. Zwi¹-

poprzez szkolenia i przygotowanie
zawodowe - dodaje Ko³odziejczyk.

Jego zdaniem, konieczne bêdzie
równie¿ œci¹gniêcie do kraju emi-
grantów, którzy wyjechali do Euro-
py w poszukiwaniu lepszych zarob-
ków.

- Dla tych osób praca w naszym
kraju jest, trzeba im zapewniæ jesz-
cze godziw¹ pensjê - podkreœla.

Potrzebny monitoring
rynku pracy

Zdaniem specjalistów, jedn¹ z naj-
wa¿niejszych kwestii bêdzie równie¿
wprowadzenie monitoringu rynku

pracy. Potrzebne s¹
dok³adne badania.
Szko³y œrednie i wy-
¿sze powinny wie-
dzieæ, jakich fachow-
ców i specjalistów
powinny kszta³ciæ i
na jakich pracowni-
ków bêdzie zapotrze-
bowanie w przysz³o-
œci.

- Nie potrafimy od-
powiedzieæ na pyta-
nie cz³owieka, który
ma dziœ 18 lat, jak¹
szko³ê ma skoñczyæ.
Nale¿y zaj¹æ siê ta-
kim programem, któ-
ry bêdzie monitoro-
wa³ rynek i wraz z
przedstawicielami
oœwiaty, zwi¹zków
pracodawców oraz
izb przemys³owo-

handlowych przygotowywa³ absol-
wentów do zajêcia odpowiednich
miejsc pracy - powiedzia³ Jaros³aw
Ko³odziejczyk w rozmowie z Pio-
trem Strzeleckim (listopadowy nu-
mer Biuletynu Informacyjnego WUP
w Katowiacch). - Przyk³adem pozy-
tywnym takich dzia³añ jest otwarcie
na Politechnice Œl¹skiej kierunku
zwi¹zanego z obs³ug¹ lotnisk. To zna-
komity pomys³. Powsta³a pierwsza w
Polsce szko³a, która bêdzie kszta³ci³a
personel naziemny. W przysz³oœci ta-
kich miejsc pracy w Polsce mo¿e byæ
nawet kilkadziesi¹t tysiêcy.

Zdaniem Ko³odziejczyka, monito-
ring rynku pracy sprawdzi³ siê w kra-
jach Europy Zachodniej, gdzie bez-
robocie siêga 4-5 proc. W Polsce ide-
aln¹ sytuacj¹ by³oby doprowadzenie
do 7 proc. stopy bezrobocia.

- Nie jesteœmy jednak w stanie
zmieniæ mentalnoœci spo³ecznej w
ci¹gu kilku lat. Dziœ czêœæ ludzi nie
pójdzie do pracy, bo do prze¿ycia
wystarcza zasi³ek - dodaje Jaros³aw
Ko³odziejczyk. - Nale¿y zmieniæ
system wychodzenia z bezrobocia,
tak by zachêca³ do w³asnej dzia³al-
noœci na rynku, a tak¿e szybko re-
agowa³ na zmiany w otoczeniu. Naj-
lepszym sposobem zwalczania bez-
robocia nie jest tworzenie kolejnych
programów, lecz aktywne wspiera-
nie ma³ych i œrednich przedsiêbior-
ców, którzy tworz¹ nowe miejsca
pracy.                                          ak

zek Zawodowy Niemieckich In¿y-
nierów szacuje, ¿e w Niemczech
potrzeba ok. 25 tysiêcy specjali-
stów.

Federalna Agencja Pracy zrezy-
gnuje z obowi¹zuj¹cego dot¹d
wymogu sprawdzania, czy na sta-
nowisko, o które ubiega siê obco-
krajowiec, nie ma niemieckich
kandydatów. Niemiecki rynek w
pe³ni zostanie otwarty dla Polaków
w roku 2011, ale w najbli¿szym
czasie mo¿na spodziewaæ siê ko-
lejnych u³atwieñ w procedurach
zatrudnienia.                               ak

Aktualnie najwiêksze szanse na rynku
maj¹ pracownicy budowlani

W teorii flexicurity to „koncep-
cja poszukiwania równowagi
pomiêdzy elastycznoœci¹ ryn-
ku pracy, a bezpieczeñstwem
socjalnym osób zatrudnionych
i bezrobotnych”.

W praktyce jest to m.in. job-sha-
ring, czyli dzielenie jednego miejsca
pracy przez dwie osoby, czy te¿ co-
raz bardziej popularna ostatnio pra-
ca na odleg³oœæ, zwana teleprac¹.

Flexicurity to temat pojawiaj¹cy
siê coraz czêœciej zarówno w krajach
starej 15, jak i w Polsce. Jednak w
naszym kraju idea ta wci¹¿ jest kwe-
sti¹ przysz³oœci, wymaga doprecyzo-
wania stanowiska zwi¹zków zawo-
dowych i pracodawców. Przede
wszystkim potrzebne s¹ takie uregu-
lowania prawne, które sprawi¹, ¿e
bêdzie ona tak atrakcyjna, jak praca
na czas nieokreœlony. Wdra¿anie idei
flexicurity wymaga równie¿ uregu-
lowania zasad funkcjonowania sys-
temu zabezpieczenia spo³ecznego.

Co to jest

Flexicurity?
Niedopuszczalna jest sytuacja, w
której koszty "nietypowych form za-
trudnienia" bêd¹ dla pracodawców
znacznie ni¿sze, ni¿ zatrudnienie pra-
cownika na etat, a "nietypowi pra-
cownicy" bêd¹ mieli ograniczony
dostêp do œwiadczeñ z systemu za-
bezpieczenia spo³ecznego. W takiej
sytuacji "praca na etat" staje siê do-
brem trudno dostêpnym i poszuki-
wanym przez pracowników.

Tak sta³o siê w Hiszpanii w latach
90-tych, gdzie grupy s³absze na ryn-
ku pracy maj¹ dostêp jedynie do "ela-
stycznych miejsc pracy gorszej ja-
koœci". Pañstwem, w którym idea
flexicurity najlepiej siê sprawdza jest
Dania. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
w tym kraju oprócz bezpieczeñstwa
socjalnego i du¿ej mobilnoœci pra-
cowników k³adzie siê nacisk na ak-
tywn¹ politykê rynku pracy. Zapew-
nia ona bezrobotnym dostêpnoœæ do
rynku pracy i zachêca do zdobywa-
nia nowych kwalifikacji.

 ak

Coraz mniej

bezrobotnych

Praca w Niemczech

dla specjalistów

Szans¹ na aktywizacjê osób pozostaj¹cych d³u¿ej
bez pracy s¹ specjalne programy, jak np.

Pierwsza Szychta, którego jednym z partnerów
jest Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ”
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- Wprowadzenie unijnej dyrektywy

doprowadzi³o do chaosu w polskiej

s³u¿bie zdrowia...

Na pewno sytuacja wygl¹da mniej opty-
mistycznie, ni¿ przedstawiaj¹ j¹ mini-
ster zdrowia i media. Lekarz mo¿e pra-
cowaæ 48 godz. i dodatkowo mo¿e pe³-
niæ 2 dy¿ury w miesi¹cu. Je¿eli na jed-
nym oddziale zatrudnionych jest na eta-
tach 10 medyków, a ka¿dy z nich przej-
mie po dwa dodatkowe dy¿ury, to nie-
trudno policzyæ, ¿e do obsadzenia po-
zostanie jeszcze 10-11 dy¿urów. Zatem
okazuje siê, ¿e nie sposób wype³niæ mie-
siêcznego grafiku. W tej sytuacji leka-
rze deklaruj¹ chêæ pracy, jednak za
wiêksze pieni¹dze. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e nareszcie lekarze pracowaæ
bêd¹, w takim czasie jak wszyscy pra-
cownicy w Polsce, a za dodatkowe dy-
¿ury otrzymywaæ bêd¹ dodatkowe wy-
nagrodzenie. Nic bardzie mylnego, bo
przeliczenia dyrektorów szpitali s¹ inne.
Zgodnie z nowym czasem pracy, lekarz
pe³ni¹cy dy¿ur mo¿e pracowaæ, nie jak
do tej pory 16 godz., a tylko 11 godz. i
wy³¹cznie za ten czas pracy ma zap³a-

cone. Najgorsze w ca³ym systemie s¹
tzw. wide³ki. W jednym szpitalu lekarz
otrzymuje podstawow¹ pensjê w wys.
2 tys. z³, a w innym w wys. 5-6 tys. z³.
St¹d bior¹ siê dodatkowe animozje.
 - Lekarze domagaj¹ siê 40 z³ za go-

dzinê zwyk³ego dy¿uru i 70 z³ za

dy¿ury œwi¹teczne. Czy to nie s¹

zbyt wygórowane ¿¹dania?

Stawka godzinowa lekarza zarabiaj¹-
cego 2 tys. z³ wynosi 12 z³. Tyle otrzy-
muje za godzinê ratowania ¿ycia ludz-
kiego. To jakiœ absurd, bo dziœ ciê¿ko
za 15 z³ znaleŸæ kogoœ do pracy fizycz-
nej. Naturalnie nie powinno byæ tak, ¿e
podwy¿ki w szpitalach dotyczyæ bêd¹
tylko jednej grupy zawodowej. Fakt, ¿e
lekarzy mo¿e nagle zabrakn¹æ stanowi
ich kartê przetargow¹, z któr¹ rz¹d nie
wygra. Jeszcze nie tak dawno pani mi-
nister sta³a w pierwszym szeregu ze
strajkuj¹cymi i mówi³a, ¿e podwy¿ki
im siê nale¿¹. By³a pierwsza na bary-
kadzie i mówi³a, ¿e trzeba strajkowaæ.
Teraz, gdy zmieni³a punkt siedzenia,
twierdzi inaczej. Jak górnictwo przyno-
si³o straty, to pracownicy bran¿y i tak

W Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Powiatowym im. B. Hage-
ra w Tarnowskich Górach pla-
nowane s¹ zwolnienia blisko 70
pracowników.

Tym dzia³aniom oraz planom pry-
watyzacji placówki ostro sprzeciwia
siê zak³adowa "Solidarnoœæ". Dla
zwi¹zkowców niewiarygodne s¹ t³u-
maczenia dyrekcji, ¿e zwolnieni pra-
cownicy zostan¹ przejêci przez firmy
zewnêtrzne. S¹ przekonani, ¿e dziêki
zwolnieniom salowych, pracowników
dzia³u higieny i wszystkich s³u¿b po-
mocniczych lekarze i pielêgniarki bêd¹
mogli otrzymaæ podwy¿ki wynagro-
dzeñ.

T³umacz¹, ¿e na te podwy¿ki szpi-
tal, z 15. milionowym zad³u¿eniem, nie
ma mo¿liwoœci pozyskania œrodków
finansowych z innych Ÿróde³, a na
zwolnieniu pracowników placówka
mo¿e zaoszczêdziæ 1 mln 200 tys. z³.
Nie zostan¹ nimi objêci ani lekarze, bo
wówczas poszczególne oddzia³y szpi-
tala bêd¹ pozbawione kontraktów z
NFZ, ani pielêgniarki, bo tak zak³ada
Ustawa o Zawodzie Pielêgniarki i Po-
³o¿nej. Dlatego pracodawca uderza w
najni¿szy personel, który ma ograni-
czone perspektywy zatrudnienia.

- Zapewnienia, ¿e ci ludzie zostan¹
przejêci przez firmy zewnêtrzne na
podstawie artyku³u 231 Kp mo¿na
miêdzy bajki w³o¿yæ - twierdz¹
zwi¹zkowcy. - Prywatni pracodaw-
cy, nastawieni wy³¹cznie na zysk, nie
bêd¹ chcieli utrzymywaæ ich w nie-
skoñczonoœæ i gdy minie roczny okres
ochronny, to musimy siê liczyæ z tym,
¿e mog¹ podziêkowaæ im za pracê.

S¹ oburzeni twierdzeniem dyrek-
cji, ¿e ci pracownicy bêd¹ lepiej wy-
pe³niaæ swoje obowi¹zki w firmie
prywatnej. Wskazuj¹, ¿e do tej pory
w szpitalu nie by³o jakichkolwiek
uwag dotycz¹cych higieny, jak rów-
nie¿ nie odnotowano ¿adnych epide-
mii oraz zaka¿eñ. Wytykaj¹, ¿e pra-
codawca przy zakupie p³ynów do

sprz¹tania sugeruje siê ich nisk¹ cen¹,
a nie jakoœci¹.

- Salowe nie s¹ winne, ¿e maj¹ ta-
kie œrodki do sprz¹tania i po jednej
szmacie do wycierania wszystkiego.
A najbardziej oburza nas fakt, ¿e pra-
codawca typuje do zwolnieñ  kilku-
nastoosobowe grupy pracowników,
tak by nikt nie móg³ zarzuciæ, ¿e w
szpitalu przeprowadza siê zwolnienia
grupowe - mówi¹ pracownicy szpi-
tala.                 Beata Gajdziszewska

Jacek Szarek, przewodnicz¹-
cy "S" w Wielospecjalistycznym
Szpitalu im. B. Hagera w Tar-
nowskich Górach:

- W pierw-
szych dniach
nowego roku
spotkaliœmy
siê z praco-
dawc¹. Pani
dyrektor skie-
rowa³a pod

naszym adresem zarzuty, ¿e uaktyw-
niamy siê w mediach, zamiast pro-
wadziæ rozmowy przy stole negocja-
cyjnym. Odrzuciliœmy je przypomi-
naj¹c, ¿e to my kilkakrotnie, bez skut-
ku, zwracaliœmy siê o spotkanie z dy-
rekcj¹ w sprawie zwolnieñ pracow-
ników. Dyrektor stwierdzi³a, ¿e zwol-
nione osoby nie pozostan¹ bez œrod-
ków do ¿ycia, bo zostan¹ zatrudnio-
ne przez firmy zewnêtrzne na pod-
stawie art. 23 Kp. My, nauczeni do-
œwiadczeniami innych szpitali, mó-
wimy outsourcingowi stanowcze
"nie". Na liœcie do zwolnieñ znajduj¹
siê równie¿ 2 osoby wchodz¹ce w
sk³ad Prezydium MKZ NSZZ "S".
Je¿eli rzeczywiœcie zwi¹zkowcy
otrzymaj¹ wypowiedzenia, to zwró-
cimy siê do s¹du pracy, z ¿¹daniem
przywrócenia ich do pracy. Teraz z
niecierpliwoœci¹ oczekujemy na zwo-
³anie Rady Powiatu, poniewa¿ zamie-
rzamy poinformowaæ radnych o dzia-
³aniach podejmowanych w szpitalu.

Z Bogus³awem Gacem, wiceprzewodnicz¹cym Regionalnego
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”, lekarzem-
laryngologiem, rozmawia Beata Gajdziszewska.

Mo¿emy nie zastaæ lekarza...

Najni¿szy personel

do zwolnienia!

Ju¿ bez ma³a rok istnieje komi-
sja zak³adowa „Solidarnoœci” w
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zawierciu.

Pracodawca jednak ca³y czas nie
podj¹³ nawet próby uzgodnienia z re-
prezentacj¹ zwi¹zkow¹ treœci regula-
minów: pracy, wynagradzania, pre-
miowania czy te¿ zak³adowego fun-
duszu œwiadczeñ socjalnych, choæ zo-
bowi¹zuje go do tego zarówno Kodeks
Pracy, jak i obowi¹zuj¹cy w Sanepi-
dzie od 1 grudnia 2007 r. Ponadzak³a-
dowy Uk³ad Zbiorowy Pracy (PUZP).
W efekcie premie - które powinny byæ
regulaminowe - poszczególnym pra-
cownikom przyznawane s¹ arbitralnie
w ró¿nej wysokoœci.

- To skandaliczny przyk³ad ignoro-
wania zwi¹zków zawodowych i ³ama-
nia praw pracowniczych. Wysokoœæ
premii powinna wynikaæ z zaanga¿o-

wania i efektów pracy, a nie dobrego
humoru prze³o¿onego - mówi Ma³go-
rzata Benc, szefowa Biura Terenowe-
go Œl¹sko-Dabrowskiej "S" w Zawier-
ciu. - Dodatkowo niepokoj¹ce jest to,
¿e prawo pracy ³amane jest w instytu-
cji administracji publicznej, której jed-
nym z zadañ jest kontrola przestrze-
gania przepisów prawa!

Ca³¹ spraw¹ zawierciañskie Biuro
Terenowego zainteresowa³o Okrê-
gow¹ Inspekcjê Pracy w Katowicach,
zwracaj¹c siê z wnioskiem o przepro-
wadzenie kontroli w stacji Sanepidu.
Inspektorzy maj¹ siê równie¿ zaj¹æ
sprawdzeniem praktyki przydzielania
pracownikom œrodków ochrony indy-
widualnej, które powinni otrzymywaæ
zgodnie z PUZP, Wed³ug samych za-
interesowanych obowi¹zek ten reali-
zowany jest tylko w stosunku do czê-
œci za³ogi.

(zaw)

W tym tygodniu „Solidarnoœæ”
Szpitala Specjalistycznego w
D¹browie Górniczej przystêpuje
do pierwszych w nowym roku
negocjacji p³acowych z praco-
dawc¹.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹, ¿e w roz-
mowach przyjm¹ tward¹ postawê. Po-
wodem ich determinacji jest bulwersu-
j¹ce porozumienie p³acowe zawarte po-
miêdzy Zwi¹zkiem Zawodowym Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych i Zwi¹zkiem Za-
wodowym Lekarzy a dyrekcj¹ szpitala.

Porozumienie zak³ada krzywdz¹cy, bo
tylko 7-procentowy wzrost wynagro-
dzeñ dla pielêgniarek z dniem 1 stycznia
2008 r. Co zaskakuj¹ce, podwy¿kami nie
zosta³aby objêta  grupa zawodowa leka-
rzy.

- Z nieoficjalnych Ÿróde³ wiemy, ¿e
ju¿ nastêpnego dnia po podpisaniu po-
rozumienia lekarze zawarli kolejne, na
mocy którego mieliby od 1 stycznia
otrzymaæ prawie 100-procentowe pod-
wy¿ki p³ac. Poinformowa³a o tym jedna
z regionalnych gazet - mówi przewod-

nicz¹ca zak³adowej "S" El¿bieta ̄ ucho-
wicz - Natychmiast wyst¹piliœmy do dy-
rektora placówki o informacjê dotycz¹c¹
tego porozumienia, z uwzglêdnieniem

wysokoœci œrodków przeznaczonych na
podwy¿ki dla lekarzy. Zwróciliœmy siê

równie¿ do pracodawcy o niezw³oczne
przyst¹pienie do rozmów p³acowych,
zgodnie z prowadzonym sporem zbio-
rowym, który nie zosta³ zakoñczony a
wy³¹cznie zawieszony. Do prowadzenia
takich negocjacji w 2008 r. dyrekcja szpi-
tala zoobligowa³a siê w zawartym w mi-
nionym roku porozumieniu.

Dla zwi¹zkowców "S" nie do przyjê-
cia jest niesprawiedliwa podwy¿ka wy-
nagrodzeñ dla pielêgniarek. Wskazuj¹
tak¿e na brak rozwi¹zañ p³acowych dla
pozosta³ych grup zawodowych. Infor-
muj¹, ¿e je¿eli nie dojd¹ do porozumie-
nia z dyrekcj¹ w sprawie podwy¿ek wy-
nagrodzeñ w szpitalu, to odwiesz¹ pro-
cedury spory zbiorowego i niezw³ocz-
nie zorganizuj¹ w placówce referendum
strajkowe. Do organu za³o¿ycielskiego
szpitala, d¹browskiego Urzêdu Miasta,
skierowali pismo, w którym apeluj¹ o
zainteresowanie polityk¹ p³acow¹ w pla-
cówce w 2008 r. i zaanga¿owanie w de-
cyzje pracodawcy dotycz¹ce rozwi¹zañ
p³acowych dla wszystkich szpitalnych
grup zawodowych.

Beata Gajdziszewska

Min¹³ pierwszy tydzieñ pracy le-
karzy w nowym, wyznaczonym
przez unijn¹ dyrektywê, 48-go-
dzinnym czasie pracy.

W wielu placówkach ich dy¿ury
rozpisane zosta³y tylko na kilkanaœcie
dni. Ju¿ w najbli¿szych dniach leka-
rze za dy¿ury zaczn¹ odbieraæ dni
wolne, co mo¿e niekorzystnie wp³y-

n¹æ na opiekê medyczn¹ nad pacjen-
tami.. Œrodowisko medyczne doma-
ga siê szybkiego zwiêkszenia nak³a-
dów na s³u¿bê zdrowia do 6 proc. pro-
duktu krajowego brutto. Lekarze s¹
zbulwersowani zapewnieniami przed-
stawicieli Ministerstwa Zdrowia, ¿e sy-
tuacja w s³u¿bie zdrowia nie jest gor-
sza, ni¿ pó³ roku temu. Tymczasem
resort ciê¿ar wprowadzania nowych

przepisów przerzuci³ na dyrektorów
szpitali, którzy zmuszeni zostali do
podjêcia negocjacji p³acowych z le-
karzami. Ca³¹ sytuacj¹ oburzony jest
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy
Pielegniarek i Po³o¿nych, twierdz¹c,
¿e podwy¿ki nie mog¹ dotyczyæ wy-
³¹cznie jednej grupy zawodowej. Pie-
lêgniarki zapowiadaj¹ odejœcie od
³ó¿ek pacjentów.                          B.G.

wystrajkowali podwy¿ki. Nam bez ¿ad-
nych oporów mówi siê "nie".

- A zatem na jak¹ opiekê medyczn¹

w najbli¿szym czasie mog¹ liczyæ

pacjenci w naszym województwie?

Czy mo¿e przewiduje Pan jakieœ

czarne scenariusze?

-Przewidujê, ¿e pacjenci udaj¹c siê do
szpitala po pomoc mog¹ nie mieæ pew-
noœci, ¿e zastan¹ tam lekarza.
- Dziekujê za rozmowê.

K³opotliwa dyrektywa

Doœæ ³amania prawa!

Bój o p³ace w d¹browskim szpitalu

- Dla nas nie do przyjêcia jest
niesprawiedliwa podwy¿ka

p³ac dla pielêgniarek
- mówi El¿bieta ¯uchowicz
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Liderzy górniczych central
zwi¹zkowych funkcjonuj¹cych
w Kompanii Wêglowej odwo³ali
planowany na 7 stycznia strajk
generalny we wszystkich kopal-
niach i zak³adach górniczych
spó³ki.

Tak¹ decyzjê podjêli po zakoñczo-
nych zawarciem satysfakcjonuj¹cego
porozumienia po ponad trzynastogo-
dzinnych negocjacjach z zarz¹dem KW.
Rozmowy prowadzone by³y w Œl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim w ramach Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego, a przewodniczy³ im wojewoda
œl¹ski Zbigniew £ukaszczyk. O pilne
zwo³anie WKDS zwróci³ siê do w³o-
darza województwa prezes Kompanii
Grzegorz Paw³aszek.

Zwi¹zkowcy domagali siê podwy¿ek
p³ac o 6,9 proc. jeszcze w tym roku oraz
zwiêkszenia ekwiwalentu barbórkowe-
go ze 160 do 500 z³. Oczekiwali te¿, ¿e
w przysz³ym roku p³ace w Kompanii
wzrosn¹ o 14 proc. w stosunku do roku
bie¿¹cego. W prowadzonych wczeœniej
negocjacjach zarz¹d proponowa³ 11-
procentowe podwy¿ki p³ac w 2008 r.

W ramach zawartego porozumienia
strony ustali³y, ¿e w 2008 r. przeciêtne
wynagrodzenie w Kompanii Wêglowej

wynosiæ bêdzie 5228,50 z³. W ramach
przeciêtnego wynagrodzenia ustalono
te¿, ¿e pracownikom Kompanii zatrud-
nionym 1 stycznia 2008 r. wyp³acone
zostan¹ 10 stycznia br. jednorazowe
kwoty. Pracownicy zatrudnieni pod zie-
mi¹ otrzymaj¹ 1100 z³ brutto, pracow-
nicy przeróbki mechanicznej wêgla 800
z³ brutto, a pozostali 600 z³ brutto.

Od lutego 2008 r. do ka¿dej przepra-
cowanej dniówki bêdzie przys³ugiwa³
sta³y gwarantowany dodatek kwotowy
od 10 do 28 z³ brutto, jednak ta regula-
cja nie obejmie stanowisk nierobotni-
czych w centrach wydobywczych.
Zgodnie z porozumieniem w 2008 r. za-
mro¿eniu na poziomie obowi¹zuj¹cym
w grudniu 2007 r. ulegnie wysokoœæ nie-
których dodatków i innych œwiadczeñ.
Ten zapis obejmie m.in. dodatek za pra-
cê w porze nocnej, dodatek za pracê w
warunkach szkodliwych, uci¹¿liwych
i niebezpiecznych i ekwiwalent z tytu-
³u pomocy szkolnych. W br. za podsta-
wê wymiaru nagrody jubileuszowej
przyjmowaæ siê bêdzie przeciêtne wy-
nagrodzenie pracownika w III kwarta-
le 2007 r.

Strony ustali³y, ¿e co kwarta³ bêd¹
dokonywa³y analizy zawartego poro-
zumienia, które wesz³o w ¿ycie z dniem
1 stycznia.      Beata Gajdziszewska

Na katowickim cmentarzu przy ul.
Sienkiewicza spocz¹³ Adam
Skwira - jeden z przywódców
strajku w 1981 r. w KWK „Wujek”.

 W ostatniej drodze towarzyszy³o mu
kilkaset osób - rodzina, przyjaciele, dzia-
³acze "Solidarnoœci" a tak¿e przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych i Kopal-
ni "Wujek". Wzruszenia w trakcie po-
¿egnalnej mszy nie kry³ drugi z przy-
wódców górniczego protestu w "Wuj-

ku", Stanis³aw P³atek. Jak powiedzia³,
zmar³y "zostawi³ puste miejsce przy
swoim rodzinnym stole, ale wœród tych,
którzy ¿yj¹, on tak¿e pozostanie ¿ywy".
Po¿egnaæ Skwirê przyjecha³ tak¿e Mie-
czys³aw Gil, opozycjonista w czasach
PRL-u i by³y przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" w Nowej Hucie.

Adam Skwira zmar³ 31 grudnia w
wieku 72 lat. W ostatnim czasie ciê¿ko

chorowa³. By³ jednym z za³o¿ycieli "So-
lidarnoœci" w kopalni "Wujek", cz³on-
kiem komisji rewizyjnej pierwszego
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go NSZZ "Solidarnoœæ". Po pacyfika-
cji kopalni by³ internowany i skazany
na trzy lata pozbawienia wolnoœci.
Odby³ pó³tora roku kary. Z powodu
na³o¿onych restrykcji nie móg³ ju¿ wró-
ciæ do pracy w kopalni. Uniewinniony
zosta³ dopiero w 1992 roku. W 1989
roku uczestniczy³ w za³o¿eniu Komi-

tetu Budowy Pomnika Górników
KWK "Wujek" Poleg³ych 16 grudnia
1981 roku, a nastêpnie dzia³a³ w Spo-
³ecznym Komitecie Pamiêci Górników
Poleg³ych 16 grudnia 1981 roku. By³
te¿ jednym z za³o¿ycieli Zwi¹zku WiêŸ-
niów Politycznych Okresu Stanu Wo-
jennego. W 2006 r. zosta³ odznaczony
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.                                         red.

Zostawi³

puste miejsce

Pogrzeb przywódcy strajku z 1981 r.

Strajk generalny odwo³any!

- Perspektywy dla polskiego wê-
gla energetycznego s¹ bardzo
dobre, poniewa¿ dotychczasowi
giganci w produkcji tego surow-
ca, ograniczaj¹ wydobycie m.in.
ze wzglêdu na wyczerpuj¹ce siê
z³o¿a i rabunkowe gospodarki
wyniszczaj¹ce œrodowisko natu-
ralne.

- Tak¹ optymistyczn¹ wiadomoœæ
przywióz³ z Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Górników w Kalkucie przewod-
nicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki Kazimierz Grajcarek.

-  Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w
tym energetycznego, œwiatowa energe-
tyka stawia na wêgiel energetyczny, za-
pewniaj¹c mu odpowiednio wysok¹
cenê. W przeciwieñstwie do gazu i ropy
to surowiec ca³kowicie bezpieczny, rów-
nie¿ w transporcie. Dla polskiego gór-
nictwa to ogromna szansa i dziwi nas,
dlaczego nie dostrzegaj¹ tego przedsta-

wiciele rz¹du - mówi
Kazimierz Grajcarek. -
Jeœli nasze kopalnie
bêd¹ dobrze zarz¹dzane,
to bêd¹ funkcjonowaæ
jeszcze przez wiele dzie-
si¹tek lat.

Przewodnicz¹cy
SGiE zapowiada, ¿e
sprawozdania z konfe-
rencji przedstawione zo-
stan¹ w trakcie spotka-
nia Rady Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Wêgla
Kamiennego. W celu
opracowania programu
dla polskiego wêgla
energetycznego zamie-

rza informacjami ze spotkania w Kalku-
cie zainteresowaæ równie¿ przedstawi-
cieli Zwi¹zku Pracodawców i Minister-
stwa Gospodarki.

Beata Gajdziszewska

W dniu oddawania do druku
tego numeru Tygodnika odby-
³o siê nieformalne posiedzenie
rz¹du. Poœwiêcono je sytuacji
w s³u¿bie zdrowia, która z go-
dziny na godzinê jest gorsza.
Dla pacjentów i pracowników.

Nieoficjalne informacje z kierownic-
twa Platformy Obywatelskiej pocz¹t-
kowo pociesza³y - pakiet projektów
ustaw zdrowotnych minister Ewy Ko-

pacz jest goto-
wy, a przyczy-
ny odwo³ania
oficjalnego po-
siedzenia rz¹du
(na którym pro-

jekty mia³y byæ przyjête i skierowane
do Sejmu) s¹ nieznane. Przed godzin¹
12. szef klubu parlamentarnego PO
pose³ Zbigniew Chlebowski poinfor-
mowa³ dziennikarzy, ¿e zgodnie z jego
wiedz¹ formalne posiedzenie Rady Mi-
nistrów rozpocznie siê o 12.30. Nie roz-
poczê³o siê. Jak mnie poinformowano
w Centrum Informacyjnym Rz¹du, nie
wiadomo, kiedy siê zakoñczy owo ta-
jemnicze spotkanie i rozpocznie nor-
malne posiedzenie Rady Ministrów.

Znikaj¹cy pakiet?
W poniedzia³ek 7 stycznia minister

Kopacz zapowiedzia³a, ¿e w ostatecz-
nie opracowanym przez resort pakiecie
s¹ zawarte rozwi¹zania problemów
gnêbi¹cych system ochrony zdrowia.
Mia³ siê w nim znajdowaæ koszyk nie-
gwarantowanych œwiadczeñ medycz-
nych i ubezpieczeñ dodatkowych, pro-
jekty ustaw: o prawach pacjenta, o re-
strukturyzacji szpitali, podzia³ Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na szeœæ fun-

duszy regionalnych oraz umo¿liwienie
tworzenia prywatnych funduszy zdro-
wia. Jak powiedzia³ dziennikarzom S³a-
womir Nowak szef gabinetu politycz-
nego premiera Donalda Tuska - ten pa-
kiet, mimo, ¿e przyjêty przez rz¹d, móg³-
by byæ zg³oszony do laski marsza³kow-
skiej jako inicjatywa poselska obu klu-
bów koalicyjnych, a nie jako inicjaty-
wa rz¹dowa. Mia³oby to przyspieszyæ
prace nad uchwaleniem tych ustaw. W
kuluarach sejmowych potwierdza³a siê
ta informacja, termin zg³oszenia projek-
tów ustaw reformuj¹cych s³u¿bê zdro-
wia mia³ definitywnie up³yn¹æ w dru-
giej po³owie stycznia.

Sytuacja podbramkowa
Coraz czêœciej powtarzana jest opi-

nia, ¿e powodem odwo³ania posiedze-
nia rz¹du - fakt taki jeszcze nigdy siê
nie zdarzy³ w Rzeczypospolitej - jest nie-
dopracowanie przez resort zdrowia pa-
kietu ustaw. Pos³owie opozycji po-
wœci¹gliwie na razie komentuj¹, ¿e Ÿle
to wró¿y i pacjentom i pracownikom
s³u¿by zdrowia w Polsce. Pojawia siê
te¿ w¹tpliwoœæ, czy projekty ustaw
zdrowotnych minister Ewy Kopacz
by³y konsultowane ze stron¹ spo³eczn¹.
W obecnej napiêtej sytuacji oraz zad³u-
¿enia placówek s³u¿by zdrowia te kon-
sultacje s¹ szczególnie wa¿ne, jednak-
¿e koalicja chce je omin¹æ, dlatego pro-
jekty maj¹ byæ zg³oszone jako posel-
skie, nie rz¹dowe, gdy¿ w tej procedu-
rze konsultacje nie obowi¹zuj¹. Tak
przynajmniej interpretuj¹ przepisy w
PO. Mimo to - nawet przy zastosowa-
nej szybkiej œcie¿ce i przy ominiêciu
konsultacji prace parlamentarne nad no-
wymi ustawami potrwaj¹ oko³o trzech
miesiêcy.

Minister Kopacz zapowiada³a nie-
dawno, ¿e w pakiecie nie ma planu od-
d³u¿enia szpitali, gdy¿ kolejne odd³u-
¿enie by³oby dzia³aniem bezowocnym.
Jest natomiast program restrukturyza-
cji i przekszta³cenia zad³u¿onych szpi-
tali w spó³ki prawa handlowego. Czyli
ich komercjalizacja. Wiêkszoœciowym
udzia³owcem tych spó³ek by³y samo-
rz¹dy, które co rok bêd¹ musia³y prze-
prowadzaæ bilans swojej placówki i na
bie¿¹co pokrywaæ jej straty. Brak infor-
macji jaki bêdzie status tych niezbyt licz-
nych szpitali, które maj¹ pe³n¹ p³ynnoœæ
i uniknê³y zad³u¿enia.

Resort zdrowia
nie widzi konfliktu

Jak siê dowiedzieliœmy - wœród pro-
pozycji ministra zdrowia Ewy Kopacz
nie ma projektów rozwi¹zañ reguluj¹-
cych najbardziej obecnie dra¿liwe kwe-
stie - wynagrodzenia lekarzy, pielêgnia-
rek i po³o¿nych oraz pozosta³ych spe-
cjalnoœci w s³u¿bie zdrowia. Jest nato-
miast deklaracja, ¿e lekarze za dwa lata
bêd¹ zarabiaæ nawet 10 - 11 tys. z³o-
tych. Co do pozosta³ych pracowników
systemu ochrony zdrowia - brak jest
jakichkolwiek propozycji. Z pewnych
wzmianek wydaje siê, ¿e p³ace pozo-
sta³ego personelu by³yby pozostawio-
ne poœrednio decyzjom w³adz samorz¹-
dowych, zaœ bezpoœrednio - dyrektorom
placówek. Tymczasem narasta fala kon-
fliktu z pielêgniarkami, po³o¿nymi i in-
nymi pracownikami. I nie widaæ, aby
minister Kopacz mia³a koncepcjê dia-
logu w tej sytuacji. O istnieniu Komisji
Trójstronnej koalicja w ogóle zapo-
mnia³a.

Teresa Wójcik

Gra z naszym zdrowiem

Szansa dla polskiego

wêgla energetycznego

Kazimierz Grajcarek i Wojciech Ilnicki
reprezentowali SGiE NSZZ "S" na Miêdzy-

narodowej Konferencji Górników w Kalkucie

Piotr Duda,
przewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”,
wiceprzewodnicz¹cy
WKDS:

- Porozumienie w sprawie pod-
wy¿ek w Kompanii Wêglowej, do
którego dosz³o dziêki negocjacjom
na forum WKDS to dobry znak na
przysz³oœæ. Nie bez znaczenia jest
fakt, ¿e rozmowy prowadzone

by³y w sytu-
acji wyczer-
pania innych
prawnych
mo¿liwoœci
dotycz¹cych
sporu zbioro-
wego. Obec-

ny wojewoda zwi¹zany jest z gór-
nictwem i prowadzenie tego typu
negocjacji nie by³o dla niego
rzecz¹ now¹. Po trzynastu godzi-
nach uda³o nam siê doprowadziæ
do porozumienia. Sukcesem jest
równie¿ to, ¿e chyba po raz pierw-
szy w historii Kompanii Wêglo-
wej porozumienie podpisa³y
wszystkie zwi¹zki zawodowe
dzia³aj¹ce w tej firmie.
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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”

Rzecznik Praw Obywatelskich
uwa¿a, ¿e pracodawcy nie maj¹
prawa kontrolowaæ s³u¿bowej
korespondencji pracowników
oraz ich poczty elektronicznej.

Zdaniem RPO, uprawnienia kontro-
lne pracodawcy nie obejmuj¹ prawa
do wgl¹du do tej korespondencji. Ja-
nusz Kochanowski domaga siê ure-
gulowania tej kwestii w ustawie.

W liœcie skierowanym do minister
pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fe-
dak Rzecznik zwróci³ uwagê, i¿ "we-
d³ug ubieg³orocznych badañ 2/3 pol-
skich pracodawców monitoruje kore-
spondencjê elektroniczn¹ swoich pra-
cowników, a czêœæ nagrywa ich roz-
mowy telefoniczne". "Brak odpowied-
niej regulacji w prawie polskim tej

kwestii mo¿e doprowadziæ w przysz³o-
œci do powstania sytuacji konflikto-
wych pomiêdzy pracodawcami i pra-
cownikami" - zauwa¿a RPO. W jego
opinii celowe jest wprowadzenie obo-
wi¹zku uprzedzania pracowników o
mo¿liwoœci tego typu kontroli.

W swym liœcie Rzecznik Janusz Ko-
chanowski przypomnia³, ¿e pytanie w
tej kwestii skierowa³ ju¿ do minister-
stwa pracy i uzyska³ odpowiedŸ, mó-
wi¹c¹ i¿ na podstawie obowi¹zuj¹ce-
go Kodeksu pracy "pracodawca mo¿e
kontrolowaæ zawartoœæ s³u¿bowej
skrzynki mailowej pracownika, czy-
taæ korespondencjê s³u¿bow¹ pracow-
nika i udostêpniaæ korespondencjê
s³u¿bow¹ pracownika do wgl¹du in-
nym pracownikom". Zdaniem mini-
sterstwa uprawnienia kontrolne praco-

dawcy wynikaj¹ z obowi¹zku "orga-
nizowania pracy w sposób zapewnia-
j¹cy pe³ne wykorzystanie czasu pra-
cy".

Jednak wed³ug RPO, z przepisów
Kodeksu pracy "nie mo¿na wyprowa-
dziæ a¿ tak dalece id¹cego uprawnie-
nia pozwalaj¹cego na kontrolowanie
pracownika". W liœcie Rzecznik przy-
pomnia³ wyrok Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka w Strasburgu z
kwietnia ubieg³ego roku, w którym
uznano, ¿e pods³uchiwanie przez pra-
codawcê prywatnych rozmów telefo-
nicznych i czytanie korespondencji
elektronicznej pracownika jest naru-
szeniem Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka i Obywatela.

 red.

Securitas to kolejna firma
ochrony, która zawar³a porozu-
mienie z NSZZ "Solidarnoœæ"
umo¿liwiaj¹ce miêdzy innymi
kontaktowanie siê przedstawi-
cieli Zwi¹zku z nowo zatrudnio-
nymi pracownikami.

28 grudnia przedstawiciele "S" i
Securitasa podpisali porozumienie
dotycz¹ce wspó³pracy. Spó³ka zobo-
wi¹za³a siê, ¿e nadal bêdzie szano-
wa³a prawo pracowników do orga-
nizowania siê w zwi¹zki zawodowe.
Oprócz tego "S" bêdzie mia³a mo¿-
liwoœæ kontaktowania siê z nowo za-
trudnionymi pracownikami ochrony.
Ka¿dy pracownik otrzymana od pra-

codawcy pisemn¹ informacjê o
Zwi¹zku.

Od dwóch lat NSZZ "Solidarnoœæ"
pomaga pracownikom ochrony orga-
nizowaæ siê w zwi¹zek zawodowy.
Pracownicy chc¹ w ten sposób roz-
pocz¹æ negocjacje z pracodawcami na
temat wy¿szych p³ac i lepszych wa-
runków pracy. Do "S" nale¿y ju¿ po-
nad 3500 pracowników ochrony.
Wczeœniej podobne porozumienia
"Solidarnoœæ" zawar³a z G4S, Impe-
lu, Konsalnecie i Solid Security

Z badañ przeprowadzonych przez
"S" wynika, ¿e ³amanie praw pracow-
niczych to nagminne praktyki firm
ochrony. W Polsce pracuje 200 tys.
pracowników ochrony, którzy co-

dziennie gwarantuj¹ bezpieczeñstwo
pracownikom, mieszkañcom i go-
œciom budynków, których strzeg¹. Po-
mimo du¿ej odpowiedzialnoœci za
bezpieczeñstwo chronionych osób i
obiektów, pracownicy ochrony to jed-
na z najgorzej wynagradzanych grup
zawodowych. Œrednia stawka w bran-
¿y wynosi 5,60 z³ brutto za godzinê.
Aby zapewniæ utrzymanie rodzinom,
czêsto pracuj¹ po 300, a w skrajnych
przypadkach nawet 500 godzin w
miesi¹cu. Pomimo trudnych warun-
ków pracy, niektóre firmy zatrudniaj¹
pracowników ochrony na umowy zle-
cenia, co pozbawia ich podstawo-
wych praw wynikaj¹cych z Kodeksu
pracy.               Dzia³ Informacji KK

Zwracamy siê do Pañstwa z ogromn¹
proœb¹ o wsparcie nas w walce o zdro-
wie i usprawnienie naszego niepe³no-
sprawnego synka dotkniêtego mózgo-
wym pora¿eniem dzieciêcym i auty-
zmem.

21 sierpnia 2007 r. Da-
widek skoñczy³ dwa lata.
Nie chodzi, nie czworaku-
je prawid³owo, siedzi nie-
stabilnie, nie mówi. Wa¿y
niewiele ponad 9 kg. Jego
wiek rozwojowy wynosi
obecnie niespe³na 12 mie-
siêcy. Problemy rozwoju
Dawidka wynikaj¹ g³ów-
nie ze zmiennego napiêcia
miêœniowego o nieustalo-
nej przyczynie. Ka¿da próba pomocy
naszemu dziecku, da szansê na jego
lepszy rozwój i samodzielne przysz³e
¿ycie na miarê jego mo¿liwoœci.

Dziêkujemy za ka¿d¹ udzielon¹ po-
moc i wsparcie, za ka¿de ciep³e s³o-

wo... za poœwiêcenie swego czasu, zaj-
rzenie na stronê www.dawidnowak.pl,
gdzie przedstawiamy ca³¹ nasz¹ histo-
riê.

Nawet najmniejsza pomoc dla Da-
wida to jest kolejny ma³y kroczek do

poprawy jego zdrowia i wyrównania
wszystkich opóŸnieñ poprzez udzia³ w
bardzo kosztownych turnusach reha-
bilitacyjnych.

Dawid ma swoje subkonto w Fun-
dacji Dzieciom "POMAGAJ". Wszel-

kie œrodki uzyskane t¹ drog¹ mog¹ byæ
wykorzystane wy³¹cznie na jego lecze-
nie i rehabilitacjê.

FUNDACJA DZIECIOM
 "POMAGAJ"

(Organizacja Po¿ytku Publicznego
- KRS 0000285433),

ul. Korczak 16/60, 62-800 Kalisz
BZWBK

74109011280000000107928671
w tytule "darowizna dla Dawida

Nowaka".
Mo¿esz te¿ przekazaæ dowolny

przedmiot, który bêdziemy mogli wy-
stawiæ na aukcji charytatywnej poprzez
serwis Allegro. Uzyskane równie¿ t¹
drog¹ œrodki zasil¹ subkonto Dawid-
ka w Fundacji Dzieciom POMAGAJ.

Nie b¹dŸ obojêtny ... Pomó¿ ... Ka¿-
da z³otówka zwiêksza szanse Dawida

Agnieszka, S³awomir i Julia
Nowak - rodzice i siostra Dawida

RPO broni prywatnoœci pracownika

Ochrona coraz lepiej chroniona

Dawidek czeka na pomoc
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Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i M³odzie¿y Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego im.
Grzegorza Kolosy ma ju¿ 15
lat. Z jej oferty skorzysta³o
ponad 60 tysiêcy dzieci, któ-
re spêdzi³y wakacje nad mo-
rzem, w górach, a nawet za
granic¹.

Oficjaln¹ decyzjê o powstaniu
Fundacji Zarz¹d Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "Solidar-
noœæ" podj¹³ w grudniu 1992 r. Jed-
nak "Solidarnoœæ" ju¿ znacznie
wczeœniej anga¿owa³a siê w pomoc
dzieciom z najubo¿szych rodzin.

- U podstaw decyzji Zarz¹du Re-
gionu le¿a³o przekonanie, ¿e w
naszym regionie, który jest zdegra-
dowany ekologicznie, potrzebna

jest odrêbna, poza instytucjonalna
dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska
dzieci i m³odzie¿y - mówi kieruj¹-
ca Biurem Fundacji Wioletta
Sznapka.

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" i prezes Fundacji
Piotr Duda podkreœla, ¿e wyod-
rêbnienie tej dzia³alnoœci by³o do-
brym rozwi¹zaniem. Zarz¹dowi
Regionu znacznie trudniej by³oby
prowadziæ kolonijn¹ akcjê.

- Same liczby œwiadcz¹ o tym,
¿e decyzja o powo³aniu Fundacji
by³a jak najbardziej s³uszna - mówi
Piotr Duda. - Ponad 60 tysiêcy
dzieci, które skorzysta³y z naszej
oferty to najlepszy dowód na to, ¿e
Fundacja musi istnieæ. Ka¿dego
roku na kolonie wyje¿d¿a ok. 3
tysiêcy dzieci i to jest dla nas naj-
lepsza zap³ata.

Zdaniem przewodnicz¹cego, co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê rodzice
dobrze sytuowani, którzy s¹ w sta-
nie w pe³ni pokryæ koszty wyjaz-
du swoich i dzieci. Z oferty Fun-
dacji korzystaj¹ ze wzglêdu na
wysok¹ jakoœæ organizowanego
wypoczynku.

- Dbamy nie tylko o wspania³¹
atmosferê, której nigdy w Funda-
cji nie brakowa³o. Staramy siê rów-
nie¿ o jak najlepsz¹ lokalizacjê
oœrodków, dobre warunki zakwa-
terowania i wy¿ywienia. Chcemy,
by dzieci spêdza³y wakacje w wa-

runkach zbli¿onych do domowych.
- podkreœla przewodnicz¹cy.

Fundacja jest instytucj¹ non-pro-
fit, wszystkie pozyskane œrodki s¹
przekazywane na potrzeby naj-
m³odszych. Wspó³pracuj¹c z Miej-
skimi Oœrodkami Pomocy Spo³ecz-
nej ka¿dego roku w ca³oœci pokry-
wa koszty wypoczynku wielu dzie-
ci.

- Od trzech lat organizujemy
wspóln¹ akcjê z salonami meblo-
wymi Agata - dodaje Piotr Duda. -
Z proœb¹ o wspó³pracê zwróci³a siê
do nas Fundacja Banku Œl¹skiego,
która równie¿ wysy³a dzieci na
kolonie.

Nie tylko kolonie
Fundacja nie organizuje wyjaz-

dów na zimowiska, ale wspó³pra-

cuje z Biurami Terenowymi "Soli-
darnoœci" dop³acaj¹c np. do lodo-
wisk. W miarê mo¿liwoœci wspo-
maga równie¿ dzieci doœwiadczo-
ne przez los.

 - Dla dzieci z domów dziecka
w Gliwicach i Czêstochowie przy-
gotowaliœmy miko³ajkowe prezen-
ty w postaci materia³ów plastycz-
nych, kredek, bloków pisaków i
ró¿nego rodzaju puzzli - podkre-
œla Piotr Duda.

Fundacja anga¿uje siê równie¿ w
organizacjê transportu dla pod-
opiecznych œl¹skich domów dziec-

ka, którzy ka¿dego roku wy-
je¿d¿aj¹ na obozy do Danii.

Koncerty i p³yty
W ci¹gu 15 lat dzia³alnoœci Fun-

dacja organizowa³a w³asne przed-
siêwziêcia, które mia³y na celu gro-
madzenie funduszy potrzebnych na

statutow¹ dzia³alnoœæ. By³y to kon-
certy: rockowy z udzia³em reakty-
wowanego SBB, Elektrycznych
Gitar oraz widowiska s³owno-mu-
zyczne: m.in. "Znowu siê pali" w
wykonaniu zespo³u artystycznego
Bohdana Smolenia.

Akcjê "Lato 93" poprzedzi³o
wyprodukowanie "cegie³ki" w po-
staci kasety magnetofonowej oraz
pierwszej na krajowym rynku mu-
zycznym p³yty kompaktowej z na-
graniami zespo³u dzieciêcego
"Kiepurki" i znanych zachodnich
muzyków.

Natomiast w przededniu akcji
kolonijnej "Lato 95" zrealizowana
zosta³a "cegie³ka" z nagraniem s³u-
chowiska pt. "Tajemnica Ba¿añciej
Chatki" autorstwa Patrycji St.
John.

- Cegie³ki rozdane zosta³y
wszystkim dzieciom, które wów-
czas wyjecha³y na kolonie - wspo-
mina Wioletta Sznapka.

Dla dzieci zza wschodniej
granicy

Z oferty Fundacji korzysta³y
równie¿ dzieci ze Wschodu. - W
ten sposób chcieliœmy pokazaæ, ¿e
nie zapomnieliœmy o pomocy, któ-
ra w trudnych dniach stanu wojen-
nego, p³ynê³a do Polski z krajów
zachodnich - mówi Piotr Duda.
Jako pierwsze z pomocy skorzysta-
³y dzieci z Regionu Mogiliew naj-
bardziej dotkniêtego skutkami ka-
tastrofy czarnobylskiej. Jesieni¹
1994 r. grupa 50 dzieci z tamtego
rejonu przebywa³a przez miesi¹c w
Polsce.

Rok póŸniej na wakacje z Fun-
dacj¹ wyjecha³o 50 dzieci polonij-
nych z Bia³orusi, a w 1996 r. gru-
pa 15 dzieci z tego kraju przeby-
wa³a w Bondarach. W 1998 r. 10
ukraiñskich dzieci spêdzi³o nad
polskim morzem trzy tygodnie.
Rok póŸniej na kolonie do Strze-
¿ewka wyjecha³o 20 najm³odszych
mieszkañców Winnicy i Fasotwa.
W 2000 i 2002 r. w Bondarach
przebywa³o 55 dzieci z Ukrainy.

Organizacja Po¿ytku
Publicznego

Fundacja uzyska³a status Orga-
nizacji Po¿ytku Publicznego. Ka¿-

dy z nas mo¿e wspomóc jej
konto przekazuj¹c 1 proc. swo-
jego podatku dochodowego.
Zmienione zosta³y przepisy i w
tym roku przekazanie darowi-
zny bêdzie o wiele ³atwiejsze.
Dokonaniem odpisu powinien
zaj¹æ siê urz¹d skarbowy. Wy-
starczy w rozliczeniu podatko-
wym wskazaæ deklarowan¹
kwotê, która nie mo¿e przekra-
czaæ 1 proc. podatku dochodo-
wego i numer Krajowego Re-
jestru S¹dowego Fundacji. Po-

datnik ma prawo wybraæ tylko
jedn¹ organizacjê po¿ytku publicz-
nego. Warto o tym pamiêtaæ, bo dla
dzieci, które dziêki dobroci innych
mog¹ wyjechaæ na wakacje, wa¿-
na jest ka¿da przys³owiowa z³o-
tówka.

ak

- To by³ dla mnie bardzo udany
rok, mam nadziejê na kolejne suk-
cesy w 2008 roku - mówi Damian
Jonak, m³odzie¿owy mistrz œwia-
ta w wadze lekkoœredniej federa-
cji WBC.

W tym roku Jonak stoczy³ 5 walk,
wszystkie wygra³. - Najwa¿niejszy na

pewno by³ majowy pojedynek z Rosja-
ninem Michai³em Szumowem w ka-
towickim Spodku. To on da³ mi tytu³ -
podkreœla Damian Jonak. - To by³a te¿
moja dotychczasowa najwiêksza impre-
za, i w dodatku na Œl¹sku. Mog³em siê
tu pokazaæ swoim dotychczasowym ki-
bicom, i zdobyæ nowych.

Na œl¹skim ringu Damian Jonak po-

jawi³ siê ponownie we wrzeœniu, kiedy
to w hali Szombierek w Bytomiu poko-
na³ Gruzina Kobê Karkashadze. Sala
w wiêkszoœci by³a wówczas zape³niona
cz³onkami "Solidarnoœci". - Chcê wal-
czyæ dla nich. Popieram program nasze-
go zwi¹zku i nie wypieram siê swoich
korzeni - mówi m³odzie¿owy mistrz
œwiata, który jest cz³onkiem "S" w ko-

palni "Makoszowy".
Rok 2007 by³ dla Jonaka równie¿

wa¿ny z powodów prywatnych. W
lecie wzi¹³ œlub z Monik¹. M³oda
para mieszka teraz w Tarnowskich
Górach. Jak mówi Damian Jonak,
sercem jest jednak wci¹¿ zwi¹zany
z Bytomiem. Tam chodzi do szko³y,
do policealnego technikum górni-
czego w Bytomiu. - Nie mogê stra-
ciæ kontaktu z bran¿¹ - zaznacza.

W tym roku bokser pierwsz¹ wal-
kê stoczy ju¿ w lutym w Lublinie
albo w Niemczech. Czekaj¹ go te¿
pojedynki w Warszawie. W kwiet-
niu chcia³by zorganizowaæ kolejn¹
walkê na Œl¹sku, w Bytomiu lub
Zabrzu. Jak mówi, liczy na œl¹skich
kibiców, ¿e znów bêd¹ go tak wspa-
niale dopingowaæ.

Damian Jonak bêdzie te¿ goœciem
dorocznej karczmy piwnej organizowa-
nej przez Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci", która w tym
roku odbêdzie siê 1 lutego w Rudzie Œl¹-
skiej - Halembie. Jak jednak zapowiada,
nie zamierza podczas niej uczestniczyæ
w ¿adnych sparingach…

Wojciech Gumu³ka

Artyœci, politycy i naukowcy znów
wcielili siê w œwiêtych Miko³ajów
i podczas tradycyjnej imprezy
Dziennika Zachodniego obdaro-
wali czytelników tej gazety.

Uroczystoœæ w katowickim Kinote-
atrze Rialto odby³a siê ju¿ po raz siód-
my. - Cieszymy siê, ¿e znów mo¿emy
poœredniczyæ w dzieleniu siê radoœci¹ ob-
darowywanych i obdarowuj¹cych - mó-

wi³a w czasie ceremonii zastêpca redak-
tora naczelnego Dziennika Zachodnie-
go Anna £adoniuk.

Piotr Duda wrêcza³ nagrodê Janu-
szowi Zdójowi z Mys³owic. - Oby z g³o-
œników tego kina domowego zawsze

p³ynê³y dla Janusza dobre wieœci. Wiem,
¿e jest rencist¹, niech wiêc jak najczê-
œciej s³yszy o podwy¿kach rent i emery-
tur - ¿artowa³ przewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej "S", który ju¿ po raz szósty
wcieli³ siê w rolê Miko³aja.

- Nie jestem, ani nigdy nie by³em
cz³onkiem "Solidarnoœci", ale od razu
zdecydowa³em siê na Piotra Dudê -
mówi³ Janusz Zdój. - To moje pierw-
sze kino domowe, na pewno siê przyda.

Miko³ajami podczas imprezy Dzien-
nika Zachodniego byli m. in. wicemar-
sza³ek Krystyna Bochenek, wojewoda
Zygmunt £ukaszczyk i prezydent Ka-
towic Piotr Uszok. Z goœcinnym kon-
certem wyst¹pi³a Alicja Majewska.  wg

Miko³aj Duda15 lat Fundacji

Z oferty Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego im. Grzegorza Kolosy

w ci¹gu 15 lat skorzysta³o ponad 60 tysiêcy dzieci

Piotr Duda i Janusz Zdój

Chce walczyæ

dla cz³onków „S”

Prawdopodobnie w kwietniu Jonak
bêdzie znów walczy³ na Œl¹sku

Zdj.: Tomasz Stêpieñ


