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Donald, zapomnia³eœ o nas!

Przedstawiciele œrodowiska artystycznego, w tym równie¿ zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”, pikietowali w poniedzia³ek w Warszawie przed ministerstwem
kultury. Domagali siê m. in. podwy¿ek wynagrodzeñ pracowników instytucji kultury,
zachowania uprawnieñ emerytalnych oraz utrzymania abonamentu radiowo-telewizyjnego.

W komunikacji brakuje r¹k do pracy
Chocia¿ œl¹skie firmy przewo-
zowe dwoj¹ siê i troj¹, by spro-
staæ rosn¹cym wymaganiom
mieszkañców problemy, z któ-
rymi siê borykaj¹ s¹ od lat takie
same. Do ci¹g³ego niedofinan-

sowania - o którym wielokrotnie pisaliœmy na ³amach TŒD
- w ostatnim czasie doszed³ brak r¹k do pracy.

Czytaj na stronie 3

„Solidarnoœæ”
ma dwóch kandydatów!

20 maja w kopalni „Kazimierz-Ju-
liusz” w Sosnowcu, wchodz¹cej w
sk³ad Katowickiego Holdingu Wê-
glowego, za³oga wybierze swoich
przedstawicieli w radzie nadzor-
czej.  To bêdzie wa¿ny dzieñ dla
zak³adowej "Solidarnoœci", która
podjê³a uchwa³ê o starcie w wy-

borach dwóch kandydatów Zwi¹zku.
Czytaj na stronie 4

Amerykañski koncern lekcewa¿y
polskich zwi¹zkowców

Zwi¹zkowcy - wbrew groŸbom
dyrekcji przeniesienia fabryki
do Rumunii - nie wykluczaj¹
podjêcia akcji  protestacyjnej.
Wszystko zale¿y od przebiegu
najbli¿szych rozmów z praco-

dawc¹. - Strajk jest ostatecznoœci¹, ale je¿eli dalej "Soli-
darnoœæ" bêdzie lekcewa¿ona to nie bêdziemy mieli inne-
go wyjœcia - zapowiadaj¹ zwi¹zkowcy z Johnson Controls.

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

Napisano

3890...
... z³ - tyle w 2007 r. wynios³a w Katowicach przeciêtna p³aca brutto.

Jak obliczyli analitycy G³ównego Urzêdu Statystycznego, to wiêcej ni¿ w
uwa¿anej do tej pory za polskie zarobkowe eldorado Warszawie (3805
z³). Co ciekawe, lepiej ni¿ w stolicy zarabia siê te¿ w Gdañsku (3815 z³).

W badaniach pod uwagê brano zarobki brutto w próbie wylosowa-
nych firm (du¿ych i ma³ych, pañstwowych i prywatnych). Pomijano
szko³y, fundacje i urzêdy.

Tak dobry wynik Katowic to przede wszystkich skutek niskiego bez-
robocia, które w stolicy woj. œl¹skiego wynosi ok. 4 proc. Nie bez zna-
czenia by³y te¿ zesz³oroczne podwy¿ki dla górników.

Mimo wszystko taki ranking zaskakuje. Byæ mo¿e GUS zaliczy³ jako
mieszkañców Katowic wszystkich pracowników czterech du¿ych kon-
cernów maj¹cych tu swoje siedziby: Kompanii Wêglowej, Katowickie-
go Holdingu Wêglowego, Po³udniowego Koncernu Energetycznego i
Arcellor Mittal  Poland - to w sumie ok. 120 tys. pracowników.

Brytyjska waluta s³abnie, za to
z³oty wci¹¿ siê umacnia. To fatal-
na wiadomoœæ dla wszystkich Po-
laków, którzy szukaj¹ szczêœcia na
Wyspach. W ci¹gu czterech lat za-
robki polskich emigrantów w Wiel-
kiej Brytanii zmniejszy³y siê, licz¹c
w z³otych, o jedn¹ trzeci¹.

Teraz przyjazd na Wyspy siê
kompletnie nie op³aca. Jak ja przy-
je¿d¿a³em do Londynu, to funt
kosztowa³ oko³o 6,5 z³. Ró¿nica w
zarobkach by³a wyj¹tkowo du¿a.
Teraz nie jest tak ró¿owo - mówi
Kamil Niwiñski, mened¿er w jed-
nej z londyñskich restauracji.

Ten g³os brzmi mo¿e zbyt dra-
matycznie, ale odzwierciedla na-
stroje wœród nowej polskiej emi-
gracji. Obecnie œrednia p³aca w
Wielkiej Brytanii wynosi w prze-
liczeniu na z³ote ok. 9 tys. i wci¹¿
niemal trzykrotnie przewy¿sza
œredni¹ pensjê w Polsce. Ale jesz-
cze kiedy Polska wchodzi³a do
Unii Europejskiej, ró¿nica by³a
siedmiokrotna. Dochodz¹ przy tym
du¿o wy¿sze koszty utrzymania na
Wyspach.

Przepaœæ p³acowa zmniejsza siê
dziêki rosn¹cym w Polsce wyna-
grodzeniom, ale przede wszystkim
dziêki taniej¹cemu funtowi. Ju¿
nied³ugo brytyjska waluta mo¿e
kosztowaæ tylko 4 z³. Zdaniem ana-
lityków wiedeñskiego Raiffeisen
Banku mo¿e siê to staæ jeszcze w
po³owie 2008 r. Citigroup szacuje,
¿e raczej pod koniec roku. Jeszcze
na pocz¹tku 2008 r. funt kosztowa³
5 z³, a w 2004 r. - 7 z³.

Do spadku kursu funta przyczy-
nia siê szybki wzrost gospodarczy
i podwy¿ki stóp procentowych w
Polsce oraz spowalniaj¹cy wzrost
i obni¿ki stóp w Wielkiej Brytanii.
Wprawdzie wczoraj Bank Anglii
pozostawi³ stopy procentowe bez
zmian, ale nied³ugo bêdzie je ob-
ni¿a³.

Czy czeka nas fala powrotów? W
marcu w Anglii pierwszy raz od
2004 r. spad³a liczba emigrantów

z Europy Wschodniej rejestruj¹-
cych siê do pracy. - Ale trudno
oczekiwaæ du¿ej fali powrotów,
choæ wiêkszy odsetek emigrantów
zacznie siê nad tym zastanawiaæ.
Spodziewa³bym siê, ¿e wyhamuje
trend emigracji - mówi £ukasz
Tarnawa, ekonomista PKO BP. Ci,
którzy posmakowali lepszego
¿ycia, nie dadz¹ siê ³atwo zachê-
ciæ do powrotu. - Gdyby ktoœ mi
zaoferowa³ w Polsce 6 tys. z³, to
bym wróci³. Za tê kwotê móg³bym
mieæ standard ¿ycia zbli¿ony do
tego, który mam w Szkocji - mówi
Micha³ Kasztelan, stolarz z Edyn-
burga.

Na takie zarobki stolarze w Pol-
sce jeszcze nie mog¹ liczyæ. Ale sy-
tuacja siê poprawia. W 2004 r. w
bran¿y budowlanej na Wyspach
mo¿na by³o zarobiæ niemal 15 tys.
z³ miesiêcznie, teraz ju¿ "tylko" 9,5
tys. z³. W Polsce w tym czasie p³a-
ca w budownictwie wzros³a z 2,2
do 3 tys. z³.

Ró¿nica jest mniejsza, ale wci¹¿
du¿a. Wynika to m.in. z faktu, ¿e
budowlañcy s¹ w Wielkiej Bryta-
nii bardzo dobrze op³acani. Hy-
draulik mo¿e zarobiæ nawet 25 tys.
funtów rocznie. Zreszt¹ w zawo-
dach wymagaj¹cych wysokich
umiejêtnoœci lub kwalifikacji ró¿-
nice p³acowe s¹ najwiêksze. Œred-
nie zarobki wykwalifikowanych
lekarzy wynosz¹ na Wyspach ok.
20 tys. z³ miesiêcznie, o czym pol-
ski lekarz mo¿e tylko pomarzyæ.

Bardziej odczuwalne jest zmniej-
szanie siê przepaœci p³acowej w
bran¿ach, które nie wymagaj¹ du-
¿ych kwalifikacji - w hotelarstwie i
gastronomii. Na Wyspach œrednie
zarobki w tej bran¿y wynosz¹ 1,2
tys. funtów miesiêcznie (obecnie
ponad 5 tys. z³), a w Polsce - blisko
2,5 tys. z³. Zachêta, ¿eby zostaæ bar-
manem w Londynie lub Mancheste-
rze, nie jest zatem bardzo silna, a
bêdzie s³ab³a, bo d³ugoterminowe
prognozy ekonomistów mówi¹, ¿e
z³oty bêdzie siê nadal umacnia³.

Wyspy to ju¿ nie taki raj
(Rzeczpospolita, Ignacy Morawski, 9 maja 2008 r.)

BT Sosnowiec
18 maja o godz. 12.00 do Sanktu-

arium Najœwiêtszej Marii Panny
Anielskiej Pani D¹browy Górniczej i
Matki Zag³êbia w dniu jubileuszu 40
lecia koronacji ³askami s³yn¹cej figur-
ki NMP Anielskiej i w dniu Diecezji,
odbêdzie siê pielgrzymka mê¿czyzn
z udzia³em Prymasa Polski ks. kar-
dyna³a Józefa Glempa, ks. kardyna-
³a Stanis³awa Dziwisza i metropoli-
ty sosnowieckiego ks. biskupa Ada-
ma Œmigielskiego.

Prosimy przedstawicieli organiza-
cji zwi¹zkowych o przybycie na uro-
czystoœci wraz z pocztami sztandaro-
wymi.

***
18 maja w koœciele Matki Boskiej

Anielskiej, przy ul. Królowej Jadwi-
gi w D¹browie Górniczej,  o godz.
12. rozpocznie siê uroczystoœæ po-
œwiêcenia sztandarów Koksowni
PrzyjaŸñ i NSZZ "Solidarnoœæ" Kok-
sowni PrzyjaŸñ po³¹czona ze Msz¹
œwiêt¹.

Po nabo¿eñstwie w Muzeum Miej-
skim "Sztygarka" przy ul. Legionów
Polskich 69 odbêdzie siê spotkanie
okolicznoœciowe.

***
W sosnowieckiej hucie Buczek od-

by³o siê uroczyste uruchomienie linii
produkcyjnej rozpoczynaj¹ce dzia³al-
noœæ Severstallat - rosyjsko-³otewskie-
go koncernu górniczo-hutniczego.

Na pocz¹tku br. roku firma wygra-
³a wart 15 mln euro przetarg i zosta³a
w³aœcicielem Technologii Buczek.
Koncern zapowiada stworzenie kom-
pleksu zak³adów produkcyjnych i
magazynów do przechowywania i
sprzeda¿y produktów metalowych.

W ubieg³ym roku Severstallat wy-
produkowa³ 17,5 mln stali. Swoje pro-
dukty spó³ka dostarcza do Czech, Fin-
landii, Niemiec i Szwecji.

BT Tarnowskie Góry
Andrzej Ba³chan, przewodnicz¹cy

Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ
"S" Powiatu Tarnogórskiego otrzyma³
od starosty tarnogórskiego podziêko-
wania za doprowadzenie do prze³omu
w mediacjach z Miêdzyzak³adow¹ Or-
ganizacj¹ Zwi¹zkow¹ NSZZ "S" Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach koñcz¹cych spór zbiorowy w
sprawie wysokoœci i zasad wynagra-
dzania pracowników starostwa.

- Mam nadziejê, ¿e dalsza wspó³-
praca z MOZ NSZZ "S" bêdzie prze-
biegaæ w dobrej atmosferze. ¯yczê,
aby bliska mi postawa pracy dla dobra
wspólnego pozwoli³a osi¹gaæ sukce-
sy i odczuwaæ radoœæ z dobrze pe³nio-
nej misji - napisa³ tarnogórski starosta.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

Koledze Adamowi Jurczykowi,

przewodnicz¹cemu Regionalnej Sekcji Ciep³ownictwa

NSZZ „Solidarnoœæ”

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z Komisji Zak³adowej NSZZ „S”

Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach

9 maja (Katowice). Szef i wspó³-
w³aœciciel szkockiej grupy Gibson
International Tom Gibson parafo-
wa³ projekt umowy kupna-sprze-
da¿y maj¹tku kopalni "Silesia" w
Czechowicach-Dziedzicach. Tym
samym zakoñczy³ siê najwa¿niej-
szy etap przygotowañ do transak-
cji. Teraz ca³a dokumentacja zo-
stanie przekazana resortom gospo-
darki i skarbu, gdzie zapadn¹ osta-
teczne decyzje dotycz¹ce sprzeda-
¿y maj¹tku zak³adu.    Inwestora
czekaj¹ teraz jeszcze inne formal-
noœci, m.in. przeniesienie konce-
sji na eksploatacjê wêgla (decyduje
o tym resort œrodowiska), zgoda
Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz zgoda
MSWiA na zakup dzia³ek kopal-
ni. - Zale¿y nam na szybkim sfi-
nalizowaniu transakcji. Chcemy,
aby za³oga "Silesii" wiedzia³a, ¿e
jesteœmy zdeterminowani dopro-
wadziæ sprawê do koñca i nie mia-
³a obaw o przysz³oœæ - mówi Gib-
son. Jego koncern ma zap³aciæ za
"Silesiê" 205 mln z³, co razem z
podatkiem VAT daje 250 mln z³.

***
9 maja (Ruda Œl¹ska). Rozpocz¹³
siê proces szefa firmy Mard Ma-
riana D., oskar¿onego o poœwiad-
czenie nieprawdy w dokumentach
przy przetargu na likwidacjê œcia-
ny wydobywczej w kopalni "Ha-
lemba". Oskar¿ony przyznaje siê do
winy. W listopadzie 2006 r., w³a-
œnie w czasie wykonywania prac li-
kwidacyjnych ponad tysi¹c metrów
pod ziemi¹, w wybuchu metanu i
py³u wêglowego zginê³o 23 górni-
ków, 15 z nich by³o pracownikami
Mardu. Wed³ug ustaleñ œledztwa,
aby to jego firma wygra³a w prze-
targu, Marian D. przedstawi³ prze-
robione dokumenty - m.in. za-
œwiadczenie z ZUS.

***
9 maja (Katowice). Tymczasem
Zwi¹zek Pracodawców Górnictwa
Wêgla Kamiennego porêczy³ za b.
dyrektora kopalni "Halemba" Ka-
zimierza D., aresztowanego w
zwi¹zku z katastrof¹ w tej kopal-
ni. D. zosta³ aresztowany na po-
cz¹tku kwietnia pod zarzutem nie-
dope³nienia obowi¹zków i spro-
wadzenia niebezpieczeñstwa dla
¿ycia i zdrowia górników. Jak
oœwiadczy³ szef ZZPGWK Mak-
symilian Klank, porêczenie to
"jest wyrazem szacunku dla wie-
dzy i wysokich kwalifikacji by³e-
go dyrektora".

***
12 maja (Warszawa). Stoczniow-
cy protestuj¹cy przed Kancelari¹
Premiera zostawili tam trumnê, co
mia³o symbolizowaæ zagro¿enie
upadkiem polskiego przemys³u
stoczniowego. W liœcie otwartym
do szefa rz¹du zaapelowali o oso-
biste zaanga¿owanie w proces pry-
watyzacji stoczni. - Jesteœmy za-
niepokojeni tym, ¿e proces prywa-
tyzacji stoczni w Polsce nie posu-
wa siê w ogóle do przodu. Od 4
miesiêcy tocz¹ siê negocjacje, któ-
re nie zawieraj¹ ¿adnych konkre-
tów - mówi Dariusz Adamski,
szef "S" Stoczni Gdynia, zapowia-
daj¹c, ¿e w przypadku braku re-
akcji ze strony premiera, mo¿liwe
jest podjêcie uchwa³y o strajku
generalnym.

BT Zawiercie
Dwie firmy - ERWO Holding z

Norymbergi oraz kontrolowany przez
COTTON-TECH  andrychowski An-
dropol SA - by³y upowa¿nione przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa do
sk³adania wi¹¿¹cych ofert zakupu
akcji Przêdzalni Zawiercie, najwiêk-
szej i najnowoczeœniejszej przêdzal-
ni bawe³ny w Polsce. W wyznaczo-
nym terminie (28 kwietnia) ¿aden z
potencjalnych kupców nie z³o¿y³ jed-
nak takiej oferty, a to oznacza, ¿e za-
k³adowi realnie zaczê³a groziæ likwi-
dacja, a 500-osobowej za³odze wid-
mo bezrobocia.

- Naszym nadrzêdnym celem jest
uratowanie miejsc pracy - mówi An-
drzej Baj, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Przêdzalni Bawe³ny. - Jednak
mo¿liwoœci zwi¹zków zawodowych,
akurat w tym wypadku s¹ mocno
ograniczone. Bez wsparcia inwesto-
ra bran¿owego nasz zak³adu nie mo¿e
nawet skorzystaæ z pomocy publicz-
nej, bo ta obwarowana jest licznymi
warunkami.

- Przêdzalnia planuje uruchomiæ
produkcjê specjalistycznych geotka-
nin niezbêdnych m.in. przy budowie
autostrad i poszukiwanych na rynku.
Ma wyszkolonych pracowników, ale
potrzebuje inwestycji - dodaje Ma³-
gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w
Zawierciu. - Ministerstwo powinno
pomóc uratowaæ zak³ad, a nie tylko
liczyæ na korzystn¹ sprzeda¿ dobrze
po³o¿onego terenu.

Po³o¿ony ko³o drogi krajowej do
D¹browy Górniczej i maj¹cy w³asn¹
bocznicê kolejow¹ teren jest niemal
wymarzonym miejscem na bazê lo-
gistyczn¹. Tyle tylko, ¿e wówczas pra-
cowa³oby tam 50 osób, a nie 500.
Tymczasem w Zawierciu systema-
tycznie maleje liczba miejsc pracy. W
ubieg³ym roku w stan likwidacji po-
stawiono zatrudniaj¹c¹ 400 pracow-
ników Hutê Szk³a Gospodarczego.

Wycofanie siê potencjalnych inwe-
storów postawi³o Przêdzalniê Zawier-
cie w krytycznej sytuacji finansowej,
co natychmiast odbi³o siê na wyna-
grodzeniach pracowników. Pensje
wyp³acane s¹ w ratach, a w terminie
trafia do kieszeni pracowników zale-
dwie 30 proc. zarobków.

- Kolejny raz okaza³o siê, ¿e za b³ê-
dy zarz¹du czy nadzoru w³aœciciel-
skiego p³aci za³oga - stwierdza An-
drzej Baj.

Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci" za-
powiadaj¹ jednak tward¹ walkê za-
równo o uratowanie zak³adu, jak i
godne p³ace pracowników.

(zaw)
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Co kilka minut z katowickie-
go dworca odje¿d¿a autobus.
Podobnie jest w wiêkszoœci
miast województwa œl¹skie-
go. Tylko KZK-GOP - skupia-
j¹cy 23 gminy - obs³uguje po-
nad milion pasa¿erów dzien-
nie.

Zabezpieczeniem potrzeb komu-
nikacyjnych blisko 5 mln mieszkañ-
ców naszego województwa zajmuj¹
siê te¿ przedsiêbiorstwa komunika-
cyjne niezrzeszone w KZK-GOP
oraz prywatni kierowcy, których
mo¿na ju¿ spotkaæ na wiêkszoœæ
strategicznych linii.

Chocia¿ œl¹skie firmy przewozo-
we dwoj¹ siê i troj¹, by sprostaæ
rosn¹cym wymaganiom mieszkañ-
ców problemy, z którymi siê bory-
kaj¹ s¹ od lat takie same. Przewod-

nicz¹cy Regionalnej Sekcji Komu-
nikacji Miejskiej NSZZ "Solidar-
noœæ" Andrzej Badura podkreœla,
¿e do ci¹g³ego niedofinansowania
- o którym wielokrotnie pisaliœmy
na ³amach TŒD - w ostatnim cza-
sie doszed³ brak r¹k do pracy.

- We wszystkich PKM-ach na
Œl¹sku brakuje kierowców - mówi
Andrzej Badura. Trudno siê jednak
dziwiæ, ¿e panowie nie garn¹ siê
do wielkiego kó³ka, skoro na po-
cz¹tku mog¹ zarobiæ 1100-1200 z³.
Andrzej Badudra dodaje, ¿e naj-
czêœciej zatrudniani s¹ kierowcy,
którzy ukoñczyli kursy dziêki skie-
rowaniom z urzêdów pracy, ale oni
zwykle przepracuj¹ wymagane pó³
roku i po zdobyciu doœwiadczenia
odchodz¹, by szukaæ lepiej p³atne-
go zajêcia.

Zdaniem przewodnicz¹cego
Sekcji, spó³ki nie mog¹ pozwoliæ
sobie na znacz¹ce podwy¿ki, któ-
re zatrzyma³yby kierowców, ponie-
wa¿ otrzymuj¹ zbyt niskie stawki
za tzw.wozokilometr od KZK-
GOP. - Udzia³ gmin w finansowa-
niu komunikacji te¿ jest za ma³y -
dodaje Badura i podkreœla, ¿e sy-
tuacjê pogarszaj¹ drastyczne pod-

wy¿ki cen benzyny. - Do 2011 roku
obowi¹zuj¹ oœmioletnie przetargi.
W 2003 r., gdy PKM-y do nich
przystêpowa³y nikt nie przewi-
dzia³, ¿e paliwo tak bardzo pójdzie
w górê - mówi Badura. Umowy
obliguj¹ te¿ przewoŸników np. w
Katowicach i Sosnowcu do odbu-
dowy taboru i zakupu 4 nowych
autobusów rocznie. - Jak podkre-
œla przewodnicz¹cy czêsto to siê
udaje tylko dziêki dotacjom z Unii
Europejskiej.

Wieloletnie zaniedbania
Brak œrodków i r¹k do pracy to

problemy nieobce równie¿ Tram-
wajom Œl¹skim. - Tylko w tym
roku spó³ka przeznaczy³a na p³ace
3,5 mln z³, a i tak stawki godzino-
we motorniczych s¹ ni¿sze, ni¿ w
innych du¿ych oœrodkach komuni-

kacyjnych np. w Warszawie i Kra-
kowie - mówi przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w Tramwajach Œl¹-
skich, Ryszard Mastalerz.

Na Œl¹sku motorniczy zarobi 9-
11 z³ za godzinê, w Krakowie 11-
14 z³, a w Warszawie 14-17. Zda-
niem Ryszarda Mastalerza do ta-

W komunikacji brakuje r¹k do pracy

Od kilku dni KZK-GOP prowa-
dzi kampaniê „Spotkajmy siê
w autobusie. Spotkajmy siê w
tramwaju”.

Ma ona zmieniæ wizerunek kon-
trolera, pokazaæ pasa¿erom jego
rolê oraz przypomnieæ, ¿e przewóz
jest us³ug¹ wiêc nale¿y siê za ni¹
zap³ata. - Chcemy uœwiadomiæ pa-
sa¿erom, ¿e praca kontrolera jest
trudna, czêsto niebezpieczna. Oso-
by j¹ wykonuj¹ce musz¹ byæ sta-
rannie dobrane, opanowane i po-
siadaæ podstawow¹ wiedzê psy-
chologiczn¹ u³atwiaj¹c¹ nawi¹za-
nie kontaktu - mówi rzeczniczka
KZK-GOP Alodia Ostroch. - Bar-
dzo czêsto kontroler traktowany
jest przez pasa¿erów jak wróg.
Osoby korzystaj¹ce z transportu

Kontroler nie jest

wrogiem
nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e kontro-
lerzy sprawdzaj¹ nie tylko bilety,
ale równie¿, w jaki sposób prze-
woŸnicy wywi¹zuj¹ siê z umów
podpisanych z KZK-GOP.

KZK-GOP postawi³a na rozpo-
znawalnoœæ kontrolerów. Ich jed-
nolity strój ma spowodowaæ, ¿e
bêd¹ widoczni z daleka. Jak pod-
kreœla Alodia Ostroch, kontroler
nie ma byæ "tajniakiem", ale cha-
rakterystycznym funkcjonariu-
szem. Pasa¿erowie widz¹c go
wsiadaj¹cego do autobusu, czy
tramwaju powinni od razu pokazaæ
bilet.

- Nie chodzi o nak³adanie kar, ale
o to, by pasa¿erowie uczciwie p³a-
cili za bilety - dodaje Ostroch.

ak

kiej sytuacji doprowadzi³y wielo-
letnie zaniechania osób odpowie-
dzialnych za komunikacjê. - Ten

czas trudno nadgoniæ - dodaje Ma-
stalerz.

Zdaniem przewodnicz¹cego
tramwajarskiej "S" starania o prze-
kazanie gminom akcji pracowni-
ków spó³ki rozpoczê³y siê zbyt
póŸno. Powinno do niego dojœæ
przynajmniej 15 lat temu.

- Przedsiêbiorstwo zosta³o sko-
mercjalizowane zamiast skomuna-
lizowane, a to gminy odpowiada-
j¹ce za komunikacjê powinny mieæ
œrodki na przewozy i remonty -
mówi Ryszard Mastalerz i podkre-
œla, ¿e wieloletnie zaniechania do-
tycz¹ przede wszystkim braku od-
nowy taboru. Jego zdaniem to w³a-
œnie z³y stan torowiska móg³ do-
prowadziæ do ostatnich dwóch
wypadków tramwaju "16" w pobli-
¿u kina Rialto.

Przyczyny niedofinansowania
spó³ki s¹ podobne, jak w przedsiê-
biorstwach komunikacyjnych: zbyt

niska stawka za wozokilometr. -
Pieniêdzy wystarcza tylko na bie-
¿¹ce wydatki i p³ace, które nie s¹
wygórowane - dodaje Ryszard

Stawki œl¹skich motorniczych s¹ ni¿sze,

ni¿ w innych wa¿nych oœrodkach komunikacyjnych

np. w Warszawie i Krakowie

Niedofinansowanie, niskie p³ace, brak r¹k do pracy

- to problemy, z którymi borykaj¹ siê przedsiêbiorstwa

komunikacyjne - mówi Ryszard Mastalerz

Tylko KZK-GOP obs³uguje ponad milion pasa¿erów dziennie

Mastalerz. Dopiero w sierpniu
2007 r., po 5 latach stagnacji pra-
cownicy otrzymali pierwsz¹ pod-

wy¿kê, kolejn¹ 1 maja br. - Mamy
nadziejê, ¿e œrodków bêdzie coraz
wiêcej, powrócimy do normalno-
œci, a chêtnych do pracy w Tram-
wajach Œl¹skich nie zabraknie -
mówi przewodnicz¹cy tramwajar-
skiej "S". Wzroœnie stawka godzi-
nowa dla motorniczych, a pozostali
pracownicy otrzymaj¹ podwy¿kê
w wysokoœci 225 z³ brutto. Poro-
zumienie z pracodawc¹ podpisa³y
4 organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹-
ce w spó³ce.

Fiaskiem zakoñczy³y siê nato-
miast rozmowy dyrekcji spó³ki z
Sierpniem'80. Zwi¹zkowcy z tej
organizacji zapowiedzieli dwugo-
dzinny strajk ostrzegawczy, który
ma siê odbyæ 19 maja.

Co z Euro 2012?
Rzeczniczka KZK-GOP Alodia

Ostroch zapewnia, ¿e w zwi¹zku z

przygotowaniami do Euro 2012 w
Tramwajach Œl¹skich opracowany
zosta³ program modernizacji infra-
struktury.

- Na liniach tramwajowych opie-
ra siê skomunikowanie stadionu z
centrum Katowic i innymi czêœcia-
mi aglomeracji - mówi Alodia
Ostroch.

Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu zosta³ z³o¿ony w ministerstwie
infrastruktury przez Górnoœl¹ski
Zwi¹zek Metropolitarny, która stara
siê równie¿ o œrodki na moderniza-
cjê tyskich trolejbusów. - Czekamy
na decyzjê ministerstwa. Wiemy, ¿e
program zosta³ zakwalifikowany do
drugiego etapu - podkreœla Alodia
Ostroch.         Agnieszka Konieczny
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Dziêki zaanga¿owaniu Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci na konto fundu-
szu socjalnego Zak³adów
Odzie¿owych Bytom wróci³o
600 tys. z³.

Kiedy kilka lat temu firma mia³a
k³opoty finansowe, nale¿¹cy do niej
oœrodek wypoczynkowy ko³o S³awy
(woj. lubuskie), zosta³ wydzier¿awio-
ny. Pieni¹dze z dzier¿awy mia³y s³u-
¿yæ otworzeniu maj¹tku, a za³oga
mog³a z niego korzystaæ po preferen-
cyjnych cenach. Ale w 2003 roku ZO
Bytom sprzeda³y dzier¿awcy oœrodek
bez konsultacji z za³og¹ za 600 tys.
z³. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ zak³adu. Zak³ado-
wa "Solidarnoœæ zaprotestowa³a.

- Uwa¿aliœmy, ¿e pieni¹dze te po-
winny byæ przeznaczone na dzia³al-
noœæ socjaln¹. Tak zak³ada ustawa o
funduszu - mówi Joachim Wieschal-
ka, szef zak³adowej "Solidarnoœci". -
Pracodawca zapewnia³ nas jednak, ¿e
te 600 tys. bêdzie czymœ w rodzaju
po¿yczki dla firmy, która w lepszych
czasach zostanie zwrócona. Ale tak
siê nie sta³o.

W grudniu 2004 r. przy pomocy
Biura Prawnego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" przygotowany zosta³
wiêc pozew o zwrot funduszowi 600
tys. z³. S¹d Rejonowy w Bytomiu
oddali³ jednak powództwo, zas¹dzi³
dodatkowo od organizacji zwi¹zko-

20 maja w kopalni „Kazi-
mierz-Juliusz” w Sosnowcu,
wchodz¹cej w sk³ad Katowic-
kiego Holdingu Wêglowego,
za³oga wybierze swoich
przedstawicieli w radzie nad-
zorczej.

To bêdzie wa¿ny dzieñ dla za-
k³adowej "Solidarnoœci", która

podjê³a uchwa³ê o starcie w wybo-
rach dwóch kandydatów Zwi¹zku.

Obydwoje zostali jednog³oœnie
zaakceptowani. Od lat zwi¹zani s¹
z kopalni¹ i maj¹ gruntowne przy-
gotowanie merytoryczne do pe³nie-
nia funkcji w radzie nadzorczej.

Jadwiga Walotek jest rodowit¹
sosnowiczank¹, ma dwoje dzieci i
jednego wnuka. W kopalni pracu-
je od 31 lat jako prawnik. Ukoñ-
czy³a studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Œl¹skiego. Przez kil-
kanaœcie lat realizowa³a plan zmian
w³asnoœciowych w KWK "Kazi-
mierz-Juliusz", co mia³o wp³yw na
utrzymanie zak³adu, jego odbudo-
wê i podniesienie rentownoœci.
Wspó³pracuje z zarz¹dem kopalni,
uczestniczy w przygotowywaniu
posiedzeñ zarz¹du spó³ki, rady
nadzorczej i zgromadzenia wspól-
ników oraz w opracowywaniu pro-
jektów podejmowanych uchwa³ i
stanowisk.

- Kandydujê, poniewa¿ chcê bez-
poœrednio uczestniczyæ w procesie
zarz¹dzania, realizuj¹c uzgodnio-
ny ze zwi¹zkami zawodowymi
plan odbudowy w zakresie spo-
³ecznego i pracowniczego dobra -
mówi pani Jadwiga. - Kopalnia
potrzebuje ludzi doœwiadczonych
i kompetentnych, natomiast "S"
potrzebuje w radzie nadzorczej sil-
nej reprezentacji, popartej wiedz¹
prawnicz¹. Wiem, jak nale¿y sto-
sowaæ regu³y prawa, aby realnie

zmieniaæ warunki ¿ycia pracowni-
ków kopalni i ich rodzin.

Jadwiga Walotek od lat zna pro-
blemy kopalni i dzielnicy, w któ-
rej znajduje siê zak³ad. Tu praco-
wa³ jej ojciec i dziadek. Jej zda-
niem, w radzie nadzorczej koniecz-
ny jest g³os zwi¹zkowy, g³os praw-
nika i kobiety, ale musi on brzmieæ
rozs¹dnie i rzeczowo, powinien

byæ poparty prawnicz¹ wiedz¹,
doœwiadczeniem i latami pracy z
braci¹ górnicz¹.

Drugi kandydat "S" do rady nad-
zorczej to Pawe³ Drozdowski,
zwi¹zany z kopalni¹ od 17. lat.

Legitymuje siê œrednim wy-
kszta³ceniem, jest ¿onaty, ma 17-
letniego syna.

Przed laty pracowa³ w kopalni
fizycznie jako œlusarz-spawacz.
Obecnie, z wyboru za³ogi, pe³ni
funkcjê Zak³adowego Spo³eczne-
go Inspektora Pracy.

- Pracuj¹c pod ziemi¹ oraz na
powierzchni mia³em mo¿liwoœæ
poznania problemów wszystkich
grup zawodowych. Boryka³em siê
z nimi, jak ka¿dy - mówi. - Teraz
funkcja spo³ecznego inspektora
pracy pozwala mi byæ na bie¿¹co
z problemami za³ogi, któr¹ znam
doskonale. O interesy górnicze
potrafiê walczyæ nie tylko zza biur-
ka, ale wspólnie z innymi pracow-

Rosn¹ca inflacja mo¿e dopro-
wadziæ wielu emerytów i ren-
cistów na skraj nêdzy.

- Wiêkszoœæ z nich nie jest w sta-
nie udŸwign¹æ coraz wy¿szych cen
¿ywnoœci, energii i opieki zdrowot-
nej - alarmuj¹ zwi¹zkowcy.

Przewodnicz¹cy Regionalnego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZZ "S" Czes³aw £êczek podkre-
œla, ¿e sytuacja materialna emery-
tów i rencistów, z dnia na dzieñ sta-
je siê coraz trudniejsza. - Walory-
zacja rent i emerytur jest niewspó³-
mierna do rosn¹cej inflacji. W Luk-
semburgu najni¿sza emerytura wy-
nosi 5230 z³, w Hiszpanii 2045 z³, a
w Polsce 597 z³. Te liczby mówi¹
same za siebie.

Rada Regionalnej Sekcji Emery-
tów i Rencistów "S" Regionu Gdañ-
skiego napisa³a list protestacyjny do
premiera Donalda Tuska, w którym
zwraca uwagê, ¿e inflacja oraz rosn¹-
ce w przera¿aj¹cym tempie koszty
utrzymania powoduj¹, ¿e nie tylko
posiadacze najni¿szych rent i emery-
tur mog¹ czuæ siê zagro¿eni. Swoich
mieszkañ nie bêd¹ w stanie utrzymaæ
nawet emeryci o œrednich dochodach.

- Bêdziemy mieæ tysi¹ce nowych
bezdomnych ludzi, którzy napraw-
dê na ten los nie zas³u¿yli - alarmuje
Rada Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów "S"  Regionu Gdañskie-
go i wzywa Donalda Tuska do pod-
jêcia natychmiastowych dzia³añ, któ-
re pozwol¹ zapobiec tej tragedii.

Agnieszka Konieczny

Sukces Zwi¹zku

w ZO Bytom
„Solidarnoœæ” ma

dwóch kandydatów!

Grzegorz Su³kowski,
przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ „S” w
KWK „Kazimierz-Juliusz”:

- Nasza Komisja i Walny
Zjazd Delegatów NSZZ "S"
podjê³y uchwa³ê o kadencyjno-
œci cz³onków rady nadzorczej
wskazanych przez nasz zwi¹-
zek. To zdrowa sytuacja. Zale-
¿y nam, by wiêksza iloœæ na-
szych cz³onków zapozna³a siê
ze sposobami zarz¹dzania ko-
palni¹. Dla zak³adu to bardzo
powa¿ny czas. Czekaj¹ nas
znaczne inwestycje. W przeciw-
nym wypadku nasza kopalnia
bêdzie fedrowaæ tylko do 2012
r. Dlatego, chcemy, by w radzie
nadzorczej zwi¹zek i kopalniê
reprezentowali ludzie, których
cechuje bardzo dobre przygoto-
wanie merytoryczne. Nasi kan-
dydaci maj¹ swoje zdanie i nie
s¹ uzale¿nieni od zarz¹du kopal-
ni. Nie boj¹ siê przedstawiaæ
swoich opinii. "S" zawsze bê-
dzie ich wspieraæ. Wa¿ne, ¿e
przed nimi jest jeszcze doœæ d³u-
ga droga do uzyskania upraw-
nieñ emerytalnych. Dbaj¹c o
prawid³owe funkcjonowanie
kopalni, bêd¹ zarazem dbali o
swoje miejsce pracy. Je¿eli za-
³oga na nich zag³osuje, to z pew-
noœci¹ jeszcze bardziej umoc-
niona zostanie pozycja "S", któ-
ra jest najwiêksz¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹ w naszym zak³a-
dzie.

nikami bran¿y "g³oœno" upomina-
³em siê o nie na ulicach Warszawy.

Priorytetowe zadania, które
przed sob¹ stawiaj¹ kandydaci "S"
do rady nadzorczej, to m.in. dopro-
wadzenie do przedstawienia przez
zarz¹d planu inwestycyjnego dla
kopalni oraz dzia³ania zmierzaj¹-
ce do uzyskania nowej koncesji dla
zak³adu. Aktualna obowi¹zywaæ
bêdzie tylko do 2013 r.

- Bêdziemy siê staraæ - zapew-
niaj¹ Jadwiga Walotek i Pawe³
Drozdowski - Cieszy fakt, ¿e ko-
ledzy z "Solidarnoœci" obdarzyli
nas tak powa¿nym zaufaniem. Je-
steœmy im za to bardzo wdziêczni.
Obiecujemy, ¿e uszanujemy ka¿dy
wybór za³ogi.

Beata Gajdziszewska

Pawe³ Drozdowski i Jadwiga Walotek zapewniaj¹,

¿e bêd¹ dbaæ o dobro kopalni i jej pracowników

Komisja Zak³adowa NSZZ
"Solidarnoœæ" KWK "Kazi-
mierz-Juliusz" serdecznie dziê-
kuje Leszkowi Wójcikowi, do-
tychczasowemu przedstawicie-
lowi zwi¹zku w radzie nadzor-
czej, za bardzo dobr¹ wspó³pra-
cê w trakcie minionej kadencji
rady oraz dba³oœæ o interesy
kopalni i jej pracowników.

Emerytom i rencistom

coraz gorzej

Zak³ady Odzie¿owe Bytom
S.A. nale¿¹ do najstarszych pol-
skich przedsiêbiorstw bran¿y
odzie¿owej. Na rynku dzia³aj¹ od
1945 r. Od 1995 r. s¹ notowane
na Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych.  Z ZO Bytom pracuje ok.
700 osób. Do "Solidarnoœci" na-
le¿y ponad 80%.

wej 7200 z³ kosztów procesu. S¹d
argumentowa³, ¿e wczeœniejsze wy-
dzier¿awienie obiektu socjalnego po-
zbawi³o go statusu obiektu s³u¿¹cego
zak³adowej dzia³alnoœci socjalnej. -
My uwa¿aliœmy inaczej, dlatego w
styczniu 2006 z³o¿yliœmy apelacjê do
S¹du Okrêgowego w Katowicach -
mówi Wieschalka.

Apelacja utrzyma³a jednak nieko-
rzystny dla "Solidarnoœci" wyrok.
Ró¿nica polega³a jedynie na odst¹pie-
niu od obci¹¿ania zwi¹zku kosztami
procesu. - Nie by³o wczeœniej podob-
nych spraw w polskich s¹dach. Mo¿e
poza jedn¹, ale ta dotyczy³a œwietlicy
i by³a bardziej klarowna. Pora¿ka stro-
ny zwi¹zkowej mog³aby wiêc daæ zie-
lone œwiat³o innym pracodawcom do
podobnych operacji na maj¹tku fun-
duszu socjalnego - mówi reprezentu-
j¹cy "Solidarnoœæ" w tej sprawie mec.
Eugeniusz Kotas. - Wystarczy³oby,
¿eby na chwilê wydzier¿awili sk³ad-
niki maj¹tku s³u¿¹cego dzia³alnoœci
socjalnej. Zaraz potem mieliby pra-
wo do jego sprzeda¿y.

Dlatego te¿ "Solidarnoœæ" z³o¿y³a
w grudniu 2006 r. skargê kasacyjn¹
do S¹du Najwy¿szego, zwracaj¹c
uwagê na uchybienia s¹dów rejono-
wego i okrêgowego. We wrzeœniu
2007 S¹d Najwy¿szy uchyli³ zaskar-
¿ony wyrok i przekaza³ S¹dowi Okrê-
gowemu sprawê do ponownego roz-
patrzenia. Ten w marcu 2008 zmieni³
zaskar¿ony wyrok i zobowi¹za³ Za-
k³ady Odzie¿owe Bytom SA do wp³a-
ty 600 tys. na konto zak³adowego fun-
duszu œwiadczeñ socjalnych. Zas¹dzi³
te¿ 3600 z³ dla organizacji zwi¹zko-
wej tytu³em kosztów procesu.

Sukces "Solidarnoœci" odbi³ siê w
firmie g³oœnym echem. - Pieniêdze
jeszcze nie wp³ynê³y, ale ludzie ju¿
na nie czekaj¹. Byæ mo¿e przeznaczy-
my je na po¿yczki mieszkaniowe. W
tej sprawie zorganizujemy referen-
dum - zapowiada Wieschalka

Wojciech Gumu³ka
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Ju¿ wkrótce na czarnej liœcie
firm lekcewa¿¹cych dialog
spo³eczny, tu¿ za tyskimi spó³-
kami grupy Maspex, mo¿e siê
znaleŸæ siemianowicka fabry-
ka Johnson Controls nale¿¹-
ca do amerykañskiego kon-
cernu produkuj¹cego podze-
spo³y samochodowe.

Solidarnoœæ powsta³a w Johnson
Controls w styczniu tego roku, ale
zwi¹zkowcy od pocz¹tku napoty-
kaj¹ na bariery ze strony pracodaw-
cy, któremu zarzucaj¹ utrudnianie
dzia³alnoœci.

- Od chwili za³o¿enia zwi¹zku
jesteœmy oœmieszani i lekcewa¿e-
ni - mówi¹ Piotr Puszkarek i Ar-
tur Kwaœnik z zak³adowej "S". -
Dyrekcja nie chce przekazaæ nam
pomieszczenia, twierdz¹c ¿e naj-
pierw powinniœmy podpisaæ poro-
zumienie o wspó³pracy.

Zdaniem Piotra Puszkarka, pod-
pisanie takiego porozumienia nie
ma sensu i by³aby to tylko gr¹ na
czas, bo dyrekcja z "Solidarnoœci¹"
wcale nie chce wspó³pracowaæ.
Natomiast chêtnie spotyka siê z
drug¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ na te-
renie zak³adu. - To zwi¹zek, który
nie zosta³ jeszcze nawet zarejestro-
wany, skupiaj¹cy najbli¿szych
wspó³pracowników dyrektora -
mówi Artur Kwaœnik.

Tymczasem "S" ma konkretne
postulaty. Domaga siê podwy¿sze-
nia stawki zasadniczej, wprowa-
dzenia 20 proc. dodatku i umów na
czas nieokreœlony dla wszystkich
pracowników fabryki pracuj¹cych
d³u¿ej ni¿ rok. - Pracodawca nie
godzi siê na nasze propozycje oraz
wprowadza za³ogê w b³¹d, przeka-
zuj¹c nieprawdziwe informacje na
temat prowadzonych rozmów -
podkreœla Piotr Puszkarek.

Zwi¹zkowcy "S" zwracaj¹ uwa-
gê na nieprawid³owoœci przy po-

dziale œrodków z funduszu zak³a-
dowego. - Funduszem tym dyspo-
nowa³ jeden z za³o¿ycieli "zwi¹z-
ków zawodowych dyrektora", któ-
ry rozdawa³ pracownikom bilety i
proponowa³ przyst¹pienie do tam-
tej organizacji - opowiada Artur
Kwaœnik.

Kolejna kwestia, w której trud-
no o porozumienie to premia. Dy-
rekcja chce wprowadziæ premiê
wydajnoœciow¹ w wysokoœci 200-
800 z³. Pracownicy nie s¹ przeciw-
ni takiemu rozwi¹zaniu, ale zwi¹-

zek domaga siê przedstawienia
norm potrzebnych do jej wypraco-
wania.

- Obawiamy siê, ¿e normy bêd¹
tak wyliczone, ¿e uzyskanie pre-
mii bêdzie niemo¿liwe i nierealne
m.in. ze wzglêdu na awarie ma-
szyn, których dyrekcja nie bierze
pod uwagê - dodaje Artur Kwaœnik.

Zwi¹zkowcom trudno równie¿
osi¹gn¹æ porozumienie z dyrekcj¹
w sprawie mleka dla pracowników
pracuj¹cych w trudnych warun-
kach. Pracownicy lakierni wcale
mleka nie otrzymuj¹, a osoby za-

trudnione na spawalni zamiast kar-
tonika pó³ litrowego dostaj¹
szklankê.

- Domagamy siê te¿, by pracow-
nicy otrzymywali paski razem z
wyp³at¹, a nie z opóŸnieniem, tak
jak teraz - dodaj¹ zwi¹zkowcy.

Piotr Puszkarek i Artur Kwaœnik
podkreœlaj¹, ¿e pracownicy s¹
œwiadomi dyskryminacji "Solidar-
noœci" przez pracodawcê i tym
chêtniej zapisuj¹ siê do Zwi¹zku. -
Za³oga jest wzburzona i coraz g³o-
œniej domaga siê podjêcia zdecy-

dowanych dzia³añ - dodaje Piotr
Puszkarek. Dlatego zwi¹zkowcy -
wbrew groŸbom dyrekcji przenie-
sienia fabryki do Rumunii - nie
wykluczaj¹ podjêcia akcji  prote-
stacyjnej. Wszystko zale¿y od
przebiegu najbli¿szych rozmów z
pracodawc¹. - Strajk jest ostatecz-
noœci¹, ale je¿eli dalej "Solidar-
noœæ" bêdzie lekcewa¿ona to nie
bêdziemy mieli innego wyjœcia -
zapowiadaj¹ zwi¹zkowcy z John-
son Controls.

Agnieszka Konieczny

W poniedzia³ek zmar³a w War-
szawie Irena Sendler, wielka dzia-
³aczka spo³eczna, która ocali³a z
Holokaustu ok. 2,5 tys. ¿ydow-
skich dzieci.

- By³a wielkim cz³owiekiem o wiel-
kim sercu, œwietn¹ organizatork¹ w tych
najciê¿szych czasach hitlerowskich. Ra-
tuj¹c ponad dwa tysi¹ce dzieci doko-
na³a wielkiej rzeczy. Jej czyny przero-
s³y czyny przeciêtnego cz³owieka -
mówi o zmar³ej Marek Edelman,
ostatni ¿yj¹cy przywódca powstania w
Getcie Warszawskim. - Takich ludzi,
którzy siê sami nara¿aj¹ dla innych, dla
s³abych, jest bardzo ma³o. Gdyby by³o
ich wiêcej by³by lepszy œwiat.

Irena Sendler, z domu Krzy¿anow-
ska, urodzi³a 98 lat temu w Otwocku.
Jej ojciec by³ z zawodu lekarzem, a jego
pacjentami by³o wiele ubogich osób po-
chodzenia ¿ydowskiego. W 1932 roku
Irena Sendler podjê³a pracê w Obywa-
telskim Komitecie Pomocy Spo³ecznej,
gdzie prowadzi³a dzia³ opieki nad mat-
kami nieœlubnych dzieci.

W czasie wojny zaanga¿owa³a siê w
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹  oraz wiele
akcji spo³ecznych. Za³o¿y³a m. in. tajn¹
komórkê pomocy ¯ydom. Nosi³a do
getta jedzenie, leki i pieni¹dze. PóŸniej
organizowa³a ucieczki z getta. W 1942
roku zainicjowa³a szeroko zakrojon¹ ak-
cjê ratowania dzieci. Wyprowadzane z
getta, by³y umieszczane w polskich ro-
dzinach, sierociñcach i klasztorach.
Przygotowywano im fa³szywe doku-
menty i wspomagano materialnie. Ura-
towano w ten sposób 2,5 tys. dzieci.

Pod koniec 1943 roku Irenê Sendler
aresztowa³o gestapo. Zosta³a skazana na
œmieræ, ale dziêki wysokiemu okupo-
wi zosta³a rozstrzelana tylko "na papie-
rze". Do koñca wojny ukrywa³a siê pod

fa³szywym nazwiskiem. Podczas Po-
wstania Warszawskiego pracowa³a jako
pielêgniarka PCK. Przechowywana w
zakopanych w ziemi s³oikach doku-
mentacja dzieci przemyconych z getta
przetrwa³a wojnê.

Po wojnie Sendler pracowa³a w wy-
dziale opieki miasta sto³ecznego War-
szawy, przyczyniaj¹c siê do tworzenia
domów dziecka i domów starców dla
osób osieroconych w czasie wojny. By³a
te¿ szefow¹ departamentu szkolnictwa
medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
gdzie zabiega³a o tworzenie ponadpod-
stawowych szkó³ pielêgniarskich dla
dziewcz¹t.

W 1965 roku Instytut Yad Vashem w
Jerozolimie przyzna³ Irenie Sendler tytu³
Sprawiedliwego Wœród Narodów
Œwiata, a w 1991 roku otrzyma³a ho-
norowe obywatelstwo Izraela. W 1999
w Stanach Zjednoczonych powsta³a
sztuka teatralna "¯ycie w s³oiku" opo-
wiadaj¹ca o postawie Ireny Sendler w
czasie wojny. W 2003 roku Irenê Sen-
dler odznaczono Orderem Or³a Bia³e-
go. W roku 2006 prezydent Lech Ka-
czyñski wyst¹pi³ z inicjatyw¹ przyzna-
nia jej Pokojowej Nagrody Nobla.  red.

14 maja mija 25 rocznica œmierci
Grzegorza Przemyka syna znanej
dzia³aczki opozycyjnej Barbary
Sadowskiej, bestialsko pobitego
przez funkcjonariuszy MO.

Mia³ niespe³na 19 lat, nie zd¹¿y³ zdaæ
matury. Przyjaciele zapamiêtali go jako
wspania³ego m³odego cz³owieka. Zbyt

dojrza³ego i trochê wyroœniêtego, jak na
swój wiek. Z rozwianymi d³ugimi w³o-
sami i o dumnym spojrzeniu. Poetê.

Grzegorz Przemyk zosta³ zatrzyma-
ny przez milicjê 12 maja 1983 r. po po-
³udniu na warszawskiej starówce. Spa-

cerowa³ z kolegami, "po deszczu", któ-
ry bardzo lubi³. Odpoczywa³ przed ko-
lejnymi egzaminami maturalnymi.

Z placu zamkowego milicjanci prze-
wieŸli go na komisariat przy ul. Jezuic-
kiej. Stamt¹d zosta³ zabrany przez po-
gotowie. Zamiast do szpitala trafi³ do
"psychiatryka". Do domu zabra³a go
matka, ale nastêpnego dnia zawioz³a do
szpitala. Opowiada³, ¿e milicjanci bili
go ³okciem w brzuch, powtarzali przy
tym "tak bij, ¿eby nie by³o œladów".
Grzegorz zmar³ 14 maja w wyniku ciê¿-
kich urazów jamy brzusznej. Lekarz,
który go operowa³ mia³ powiedzieæ, ¿e
"takich wewnêtrznych obra¿eñ jeszcze
nie widzia³". Pogrzeb m³odego matu-
rzysty zgromadzi³ t³umy i by³ manife-
stacj¹ przeciwko komunistycznej w³a-
dzy. Sprawê tej tragicznej œmierci przez
wiele lat tuszowano.

Dzisiaj na budynku Liceum im. Fry-
cza-Modrzewskiego, do którego Grze-
gorz Przemyk uczêszcza³, znajduje siê
tablica pami¹tkow¹. Umieszczono na
niej jego wiersz "Gra w szczeroœæ" z
tomiku "Oko". 3 maja br. prezydent RP
poœmiertnie odznaczy³ go Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Agnieszka Konieczny

Amerykañski koncern lekcewa¿y

polskich zwi¹zkowców

Piotr Puszkarek i Artur Kawaœnik z „Solidarnoœci”

Johnson Controls podkreœlaj¹, ¿e pracownicy fabryki

 dostrzegaj¹ dyskryminacjê „S” przez pracodawcê

i zapisuj¹ siê do Zwi¹zku

Zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
ze Szpitala Specjalistycznego
w D¹browie Górniczej s¹ za-
niepokojeni ostatnimi decy-
zjami rady spo³ecznej pla-
cówki. Obawiaj¹ siê, ¿e szpi-
tal mo¿e zostaæ sprywatyzo-
wany.

W minionym tygodniu rada
przyjê³a plan rzeczowo-finansowy
dla placówki na I pó³rocze, jednak
nie podjê³a decyzji dotycz¹cej po-
krycia jej straty finansowej. Tym
samym nie zosta³o zaopiniowane
sprawozdanie finansowe na 2008
r. Na wniosek dyrektora rada spo-
³eczna wstrzyma³a równie¿ pro-
gram naprawczy szpitala.

Zdaniem zwi¹zkowców szpital-
nej "Solidarnoœci", takie dzia³ania

mog¹ oznaczaæ przygotowania or-
ganu za³o¿ycielskiego do zmiany
formy prawnej placówki.

- W trakcie posiedzenia rady spo-
³ecznej nie zostaliœmy poinformo-
wani wprost, jakie Urz¹d Miasta
ma zamiary wobec naszej placów-
ki - mówi przewodnicz¹ca zak³a-
dowej "S" El¿bieta ¯uchowicz -
Zaniepokoi³ nas wniosek jednego
z cz³onków rady spo³ecznej doty-
cz¹cy wystosowania do organiza-
cji zwi¹zkowych informacji o trud-
nej sytuacji szpitala.

Zwi¹zkowcy nie ukrywaj¹ swe-
go zaskoczenia. Inne szpitale od lat
borykaj¹ siê z powa¿nymi proble-
mami finansowymi. Tymczasem
d¹browski szpital siê bilansuje, a
przy tym raz w roku  jest dofinan-
sowywany przez organ za³o¿yciel-

Chc¹ sprywatyzowaæ

d¹browski szpital?
ski. Na inwestycje w tej placówce
Urz¹d Miasta przeznaczy³ ju¿ po-
nad 20 mln z³. "S" zamierza wy-
st¹piæ do przedstawicieli w³adz
miasta o wyjaœnienie informacji o
trudnej sytuacji placówki.

- Je¿eli rzeczywiœcie jest taki za-
miar, by placówkê sprywatyzowaæ,
to uwa¿am, ¿e powinniœmy zostaæ
o tym poinformowani - mówi El¿-
bieta ¯uchowicz - Organizacje
zwi¹zkowe musz¹ mieæ czas na wy-
pracowanie najlepszych rozwi¹zañ
pracowniczych dla swoich cz³on-
ków. W tej chwili oczekujemy na
ustawowe decyzje wewnêtrzne. Je-
¿eli nie zapadn¹ do czerwca, to
prawdopodobnie mo¿e zostaæ pod-
jêta decyzja organu za³o¿ycielskie-
go dotycz¹ca zmiany formy praw-
nej szpitala.   Beata Gajdziszewska

Odesz³a bohaterka

czasów wojny i pokoju

Wiedzieli, kogo bij¹
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W tym tygodniu do konsultacji
trafi projekt ustawy o emerytu-
rach pomostowych z list¹ zawo-
dów daj¹cych do nich prawo.
Emerytury w wieku o 5 lat lub 10
lat ni¿szym ni¿ powszechny
otrzymaj¹ osoby wykonuj¹ce
pracê w 51 zawodach. Nauczy-
ciele bêd¹ pracowaæ do uzyska-
nia powszechnego wieku eme-
rytalnego.

Jak donios³a poniedzia³kowa Gazeta
Prawna, z emerytury pomostowej na
piêæ lat przed ukoñczeniem powszech-
nego wieku emerytalnego (wynosi 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn) bê-
dzie mog³a skorzystaæ osoba (czyli 55-
letnia kobieta i 60-letni mê¿czyzna), któ-
ra spe³ni ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
– urodzi³a siê po 31 grudnia 1948 r., a

przed 1 stycznia 1969 r.,
– przed 1 stycznia 1999 r. by³a zatrud-

niona na stanowiskach i przy pra-
cach wymienionych w rozporz¹dze-
niu Rady Ministrów z 7 lutego 1983
r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w

szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze (Dz.U. nr
8, poz. 43 z póŸn. zm.),

– wykonywa³a pracê wymienion¹ w
wykazie rodzajów prac w szczegól-
nych warunkach i o szczególnym
charakterze (zamieszczamy go po-
ni¿ej),

– ma okres pracy w szczególnych wa-
runkach lub szczególnym charakte-
rze wynosz¹cy co najmniej 15 lat,

– ma okres sk³adkowy i niesk³adko-
wy, ustalony na zasadach okreœlo-
nych w art. 5-11 ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, który wynosi co
najmniej 20 lat dla kobiet i co naj-
mniej 25 lat dla mê¿czyzn,

– osi¹gnê³a wiek wynosz¹cy co naj-
mniej 55 lat dla kobiet i co najmniej
60 lat dla mê¿czyzn,

– rozwi¹za³a stosunek pracy z praco-
dawc¹.

Emerytury na 10 lat przed wie-
kiem emerytalnym

Z emerytury pomostowej na dziesiêæ
lat przed wiekiem emerytalnym (czyli
50-letnia kobieta i 60-letni mê¿czyzna)
skorzysta osoba, która, oprócz warun-
ków wymienionych wy¿ej:
– wykonywa³a na statkach ¿eglugi po-

wietrznej prace w szczególnym cha-
rakterze lub

– wykonywa³a w morskich portach
handlowych oraz przedsiêbior-

900 tys. osób bez emerytur pomostowych

1. Prace bezpoœrednio przy przerób-
ce mechanicznej wêgla oraz rud
metali i ich wzbogacaniu (bez prac
wykonywanych w górnictwie).

2. Prace udostêpniaj¹ce i eksploata-
cyjne zwi¹zane z urabianiem mi-
nera³ów skalnych (bez prac wy-
konywanych w górnictwie).

3. Zalewanie form odlewniczych,
transportowanie naczyñ odlewni-
czych z p³ynnym, rozgrzanym
materia³em (¿eliwo, staliwo, me-
tale nie¿elazne i ich stopy).

4. Rêczna obróbka wykañczaj¹ca
odlewów: usuwanie elementów
uk³adu wlewowego, œcinanie,
szlifowanie powierzchni odle-
wów oraz malowanie na gor¹co.

5. Prace zwi¹zane z bezpoœredni¹
obs³ug¹ wielkich pieców oraz pie-
ców stalowniczych i odlewni-
czych.

6. Prace murarskie w piecach hutni-
czych, odlewniczych, ceramicz-
nych i bateriach koksowniczych.

7. Prace przy rêcznym zestawianiu
surowców i rêcznym formowaniu
wyrobów szklanych w hutnictwie
szk³a.

8. Kucie rêczne w kuŸniach przemy-
s³owych.

9. Prace bezpoœrednio przy obs³udze
agregatów i urz¹dzeñ do produk-
cji metali nie¿elaznych.

10. Prace przy bezpoœredniej obs³u-
dze ci¹gów walcowniczych: przy-
gotowanie i dozorowanie pracy
walców i samotoków, ingerencja
przy wypadaniu i zaklinowaniu
materia³ów.

11. Prace przy obs³udze dŸwignic
bezpoœrednio przy wytapianiu su-
rówki, stopów ¿elaza i metali nie-
¿elaznych.

12. Prace bezpoœrednio przy produk-
cji koksu w bateriach koksowni-
czych i sortowanie koksu.

13. Prace przy wypychaniu koksu z
baterii koksowniczych.

14. Prace bezpoœrednio przy produk-
cji materia³ów formierskich i izo-
lacyjno-egzotermicznych u¿ywa-
nych w odlewnictwie i hutnictwie.

15. Prace przy rêcznym za³adunku i
wy³adunku pieców komorowych
wyrobami ogniotrwa³ymi.

16. Prace przy rêcznym za³adunku i
roz³adunku wyrobów ceramicz-
nych na wózki piecowe.

17. Formowanie wyrobów ogniotrwa-
³ych przy u¿yciu rêcznych narzê-
dzi wibracyjnych.

18. Prace przy rêcznym formowaniu,
odlewaniu, czyszczeniu i szkliwie-
niu wyrobów ceramicznych.

19. Ratownictwo morskie.
20. Prace nurka i kesoniarza.
21. Prace dokerów bezpoœrednio przy

prze³adunku w ³adowniach statku.
22. Prace rybaków morskich.
23. Prace na statkach ¿eglugi morskiej.
24. Prace na morskich platformach

wiertniczych.
25. Prace na urz¹dzeniach wiertni-

czych bezpoœrednio przy poszuki-
waniu z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego.

26. Prace przy obróbce odwiertów w
górnictwie otworowym: ropy naf-
towej, gazu ziemnego i siarki.

27. Prace przy obs³udze urz¹dzeñ
wiertniczych w górnictwie otwo-

stwach pomocniczych dzia³aj¹cych
na rzecz tych portów prace w szcze-
gólnych warunkach lub szczegól-
nym charakterze, lub

– wykonywa³a w hutnictwie prace w
szczególnych warunkach, lub

– wykonywa³a prace nurka, kesonia-
rza, rybaka morskiego lub prace bez-
poœrednio przy przetwórstwie ma-
teria³ów zawieraj¹cych azbest i ro-
botach rozbiórkowych zwi¹zanych
z ich usuwaniem.

Nauczyciele bez prawa do eme-
rytur pomostowych

Rz¹d argumentuje, ¿e zniesienie mo¿-
liwoœci przechodzenia na wczeœniejsz¹
emeryturê nauczycieli nie oznacza, ¿e

nie bêd¹ oni mieli mo¿liwoœci (czy te¿
koniecznoœci) kontynuowania zatrud-
nienia na tym samym stanowisku pra-
cy. Bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie na
przyk³ad w instytucjach zajmuj¹cych siê
kszta³ceniem doros³ych, w zwi¹zku z
tym ¿e w najbli¿szych latach prowadzo-
ne bêd¹ intensywne dzia³ania zmierza-
j¹ce do upowszechnienia edukacji do-
ros³ych w formach szkolnych jak te¿
pozaszkolnych. Rz¹d oczekuje znacz¹-
cego wzrostu zapotrzebowania na wy-
kwalifikowan¹ kadrê nauczycielsk¹.
Wskazuje te¿, ¿e praca z osobami do-
ros³ymi jest prac¹ mniej obci¹¿aj¹c¹
organizm nauczyciela w porównaniu z
nauczaniem dzieci i m³odzie¿y (np. brak
ha³asu, mniejszy poziom stresu), mo¿e
byæ wiêc wykonywana przez osoby,
które z racji wieku mia³yby trudnoœci
w prowadzeniu lekcji w szko³ach pod-
stawowych, gimnazjalnych czy œred-
nich.

Jakie wydatki z bud¿etu pañstwa
Wydatki zwi¹zane z wyp³acaniem

emerytur pomostowych bêd¹ ponoszo-
ne nawet do 2040 roku. Ich skala bê-
dzie jednak ró¿na - pocz¹tkowo bêd¹
niewielkie, nastêpnie wraz ze wzrostem
liczby uprawnionych do nich osób bêd¹
rosn¹æ, a po roku 2023 zaczn¹ stopnio-
wo maleæ, po tym jak wiêkszoœæ osób
objêtych emeryturami pomostowymi
osi¹gnie wiek emerytalny i przejdzie na
emeryturê. W okresie od 2009 do 2032
roku wydatki na emerytury pomosto-
we wynios¹ 0,2 proc. PKB - informuje
Gazeta Prawna.

Powstanie Fundusz Emerytur
Pomostowych

Emerytury pomostowe finansowane
bêd¹ z funduszu emerytur pomosto-
wych (FEP). Bêdzie on pañstwowym
funduszem celowym, którego dyspo-
nentem bêdzie Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Bêdzie uzyskiwa³ docho-
dy ze sk³adek op³acanych przez praco-
dawców i z dotacji z bud¿etu oraz z
odsetek z lokat aktywów FEP w pierw-
szych latach jego funkcjonowania.
Sk³adki bêd¹ op³acane przez pracodaw-
ców za pracownika zg³oszonego do re-
jestru ubezpieczonych, który:
– urodzi³ siê po 31 grudnia 1948 r., a

przed 1 stycznia 1969 r.,
– przed 1 stycznia 1999 r. wykonywa³

prace w szczególnych warunkach
lub prace w szczególnym charakte-
rze, w rozumieniu ustawy o emery-
turach i rentach z FUS,

– wykonuje prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, które zosta³y wymienione
w wykazie.

Rz¹d zak³ada, ¿e sk³adka na emery-
tury pomostowe bêdzie wynosi³a 3
proc. Podstawê wymiaru tej sk³adki
bêd¹ stanowi³y sk³adniki wchodz¹ce
do podstawy wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(najczêœciej pensje brutto). Sk³adki
bêd¹ op³acane przez pracodawców od
1 stycznia 2010 r.

(Gazeta Prawna nr 92)

rowym siarki.
28. Spawanie ³ukowe i ciêcie termicz-

ne w pomieszczeniach o bardzo
ma³ej kubaturze, z utrudnion¹
wentylacj¹ (podwójne dna stat-
ków, zbiorniki, rury itp.).

29. Malowanie, nitowanie i monto-
wanie elementów wyposa¿enia w
pomieszczeniach o bardzo ma³ej
kubaturze z utrudnion¹ wentylacj¹
(podwójne dna statków, zbiorni-
ki, rury itp.).

30. Prace wewn¹trz cystern, kot³ów i
zbiorników po substancjach nie-
bezpiecznych.

31. Prace przy rêcznym uk³adaniu as-
faltu.

32. Prace bezpoœrednio przy prze-
twórstwie materia³ów zawieraj¹-
cych azbest i prace rozbiórkowe
zwi¹zane z ich usuwaniem.

33. Prace garbarskie bezpoœrednio
przy obróbce mokrych skór.

34. Prace bezpoœrednio przy rêcznej
œcince drzew przenoœn¹ pilark¹ z
pi³¹ ³añcuchow¹.

WYKAZ RODZAJÓW PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

1. Piloci statków powietrznych.
2. Nawigatorzy na statkach morskich

i promach pasa¿ersko-towarowych
oraz piloci morscy.

3. Kontrolerzy ruchu lotniczego.
4. Maszyniœci pojazdów trakcyjnych

w transporcie publicznym.
5. Pracownicy zatrudnieni przy usta-

wianiu drogi przebiegu poci¹gu
(nastawniczowie i dy¿urni ruchu).

6. Kierowcy pojazdów uprzywilejo-
wanych.

7. Kierowcy autobusów, trolejbusów
oraz motorniczowie tramwajów w
transporcie publicznym.

8. Kierowcy samochodów przewo¿¹-
cych ³adunki niebezpieczne (³adun-
ki wybuchowe, ³atwo palne, tok-
syczne).

9. Operatorzy ¿urawi wie¿owych, do
obs³ugi których wymagane s¹
uprawnienia kategorii Ī  lub rów-
norzêdne, oraz dŸwignic portowych
i stoczniowych.

10. Operatorzy reaktorów j¹drowych.
11. Operatorzy przy obs³udze i nadzo-

rze bloków energetycznych wytwa-

rzaj¹cych energiê elektryczn¹ i
ciepln¹.

12. Dyspozytorzy bezpoœrednio ste-
ruj¹cy procesami technologiczny-
mi mog¹cymi stwarzaæ nadzwy-
czajne zagro¿enie dla œrodowiska
(NZŒ) lub bezpieczeñstwa pu-
blicznego.

13. Pracownicy bezpoœrednio zatrud-
nieni przy produkcji materia³ów
wybuchowych, œrodków strza³o-
wych, wyrobów pirotechnicz-
nych oraz ich konfekcjonowaniu.

14. Cz³onkowie zespo³ów reanima-
cyjnych pogotowia ratunkowego.

15. Cz³onkowie zawodowych ekip
ratownictwa (chemicznego, gór-
skiego oraz górnictwa otworowe-
go).

16. Pracownicy zak³adowych stra¿y
po¿arnych bior¹cy udzia³ w ak-
cjach ratowniczych.

17. Monterzy napowietrznych prze-
sy³owych linii energetycznych za-
trudnieni bezpoœrednio przy usu-
waniu awarii.

WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
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W sobotê 17 maja odbêdzie
siê IV edycja „Nocy muzeal-
nej” - ogólnoeuropejskiej im-
prezy, do której przy³¹cza siê
równie¿ Muzeum Œl¹skie w
Katowicach. W godzinach od
12. do 24 odbêdzie siê nocne
zwiedzanie.

W tym roku po raz pierwszy
Muzeum Œl¹skie zaprasza na teren
swojej przysz³ej placówki, do daw-
nej kopalni "Katowice" przy ul.
Kopalnianej 6. Jej zwiedzanie z
przewodnikiem rozpocznie siê ju¿
o godz. 14., a zakoñczy o 20. Zwie-
dzaj¹cym zaprezentowana zostanie
m.in. maszynownia szybu "Bartosz"
oraz stolarnia z wystaw¹ planów i

modeli nowego Muzeum Œl¹skiego,
a tak¿e ekspozycja dokumentalnych
fotografii z widokami kopalni z
minionych lat. Od godz. 21. do 24.
planowany jest pokaz œwietlnej re-
konstrukcji projektu architektonicz-
nego nowego gmachu oraz ilumi-
nacji zabudowañ dawnej kopalni.
Pokaz poprzedzi koncert Zespo³u
Akordeonistów dzia³aj¹cego przy
KWK "Kleofas".

W "Noc Muzealn¹" na zwiedza-
j¹cych czeka wiele atrakcji. W
gmachu przy ul. Korfantego o
godz. 19. odbêdzie siê prelekcja na
temat twórczoœci Romana Kocha-
nowskiego, po³¹czona z wystaw¹
prac tego wybitnego pejza¿ysty. O
godz. 20.30. odbêdzie siê koncert

kwartetu smyczkowego, który za-
prezentuje muzykê Kilara, Now-
skowskiego i Moniuszki, a o godz.
23. kwartet zagra koncert "Lata
20...lata 30..." z utworami Szpila-
na, Wiehlera i Peterburskiego.

"Œl¹ska porcelana od 1820 do
1945 r", "¯ycie na celuloidzie.
Techniki animacyjne w filmach
Jerzego Zitzmana", "Piotruœ i Wilk.
Oscar 2008" - to tylko niektóre ty-
tu³y wystaw, które towarzyszyæ
bêd¹ "Nocy muzealnej".

Dziêki uprzejmoœci KZK GOP,
do wszystkich miejsc, w których
prezentowane bêd¹ ekspozycje,
zwiedzaj¹cych dowoziæ bêd¹ spe-
cjalne, bezp³atne autobusy.

Red.

Prawie 200 nowych urz¹dzeñ
medycznych, ponad 90 km dróg,
220 km sieci kanalizacyjnej,
szkolenia dla blisko 95 tys. osób,
stypendia dla ok. 70 tys. uczniów
i studentów - to niektóre rezulta-
ty cz³onkostwa Polski w UE w
woj. œl¹skim.

W pi¹tek 9 maja, który obchodzony
by³ jako Dzieñ Europy, Œl¹ski Urz¹d
Wojewódzki przedstawi³ podsumowa-
nie przedsiêwziêæ, zrealizowanych dziê-
ki unijnym œrodkom, przeznaczonym
dla regionu w latach 2004-2006. Z pie-
niêdzy przypadaj¹cych na woj. œl¹skie
w tym okresie wyp³acono dot¹d 874
mln z³, czyli 84 proc. Zakoñczono 301
z 389 rozpoczêtych projektów.

- Z analizy dot¹d z³o¿onych przez
projektodawców sprawozdañ wynika
zdecydowanie, ¿e po czterech latach od
uruchomienia programu wizerunek re-
gionu zauwa¿alnie zmienia siê - ocenia
£ukasz £ata z gabinetu wojewody œl¹-

skiego. Jak mówi, wydatkowanie œrod-
ków w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR), który by³ podstaw¹
przekazywania unijnych pieniêdzy w
latach 2004-2006, dobiega koñca.

Z analiz Urzêdu wynika, ¿e unijne
wsparcie w pierwszych latach polskie-
go cz³onkostwa odczu³y tysi¹ce miesz-
kañców regionu. Uczniowie i studenci
dostali stypendia na ³¹czn¹ kwotê po-
nad 35 mln z³, a prawie 100 tys. osób
uczestniczy³o w bezp³atnych szkole-
niach i kursach, m.in. jêzykowych i pod-
nosz¹cych kwalifikacje. Pieni¹dze z UE
dosta³o te¿ ponad 300 ma³ych firm.

Najciekawsze zakoñczone dot¹d in-
westycje to m.in. budowa auli koncer-
towej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, budowa miejskiej biblioteki pu-
blicznej w Jaworznie, rewitalizacja i za-
gospodarowanie starego zamku i par-
ku Habsburgów w ̄ ywcu czy renowa-
cja kompleksu zamkowego w Pszczy-
nie.                                                   (pap)

Noc muzealna

w Katowicach

Unia siê regionowi op³aca
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Podwy¿ek wynagrodzeñ pra-
cowników instytucji kultury w
2008 roku oraz utrzymania
abonamentu radiowo-telewi-
zyjnego domagali siê przed-
stawiciele œrodowiska arty-
stycznego, którzy pikietowali
w poniedzia³ek w Warszawie.

Pikietê przed siedzib¹ resortu kul-
tury zorganizowa³ Sekretariat Kul-
tury i Œrodków Przekazu NSZZ

"Solidarnoœæ". Przez oko³o dwie go-
dziny przed ministerstwem prote-
stowa³o kilkuset artystów i pracow-
ników instytucji kultury z ca³ej Pol-
ski, w tym równie¿ ze Œl¹ska.

"My z uœmiechem tañczyæ chce-
my, lecz tak d³ugo nie mo¿emy",
"¯¹damy podwy¿ek p³ac dla pra-
cowników kultury", "Nie odbieraj-
cie nam naszych przywilejów eme-
rytalnych", "Donaldzie, zapomnia-
³eœ o nas, my zapomnimy o Tobie"
- napisali uczestnicy pikiety na
transparentach.

Z protestuj¹cymi spotka³ siê mi-
nister kultury Bogdan Zdrojew-
ski. Pikietuj¹cy wrêczyli mu pety-

cjê z postulatami. "Intensywny
wzrost gospodarczy Polski w ostat-
nich latach nie znajduje jak dot¹d
odbicia w finansowaniu na odpo-
wiednim poziomie instytucji kul-

Od czwartku 8 maja zwi¹zkow-
cy z organizacji wchodz¹cych
w sk³ad komitetu protestacyj-
nego na Poczcie Polskiej oku-
puj¹ jedno z pomieszczeñ w
Dyrekcji Generalnej Poczty
Polskiej w Warszawie.

Podczas poniedzia³kowych roz-
mów zwi¹zkowcom i kierownictwu
firmy nie uda³o siê osi¹gn¹æ poro-
zumienia, dlatego okupacja nie zo-
sta³a przerwana. W czasie negocja-
cji Zarz¹d zaproponowa³ 3 alterna-

Byæ mo¿e ju¿ jesieni¹ Damian
Jonak stoczy kolejn¹ walkê o
mistrzowski pas.

World Boxing Coun-
cil, najbardziej presti-
¿owa organizacja bok-
serska na œwiecie opu-
blikowa³a najnowszy
(stan na 30 kwietnia)
ranking. Damian Jonak
w wadze junior-œredniej
zajmuje 27 miejsce, co
jest wynikiem o 10
oczek lepszym od po-
przedniego rankingu.
Awans oraz wysoka po-
zycja w rankingu WBC
Damiana, prawdopo-
dobnie umo¿liwi walkê
o pas interkontynental-
ny pod koniec roku.

Póki co najbli¿sza
walka rankingowa naj-
lepszego boksera wœród
zwi¹zkowców odbêdzie
siê 31 maja w Legnicy.
Jeszcze nie wiadomo,
kto bêdzie jego prze-
ciwnikiem. W Legnicy
zawalcz¹ równie¿ m. in. Rafa³ Jac-
kiewicz, Tomasz Bonin i Dawid
"Cygan" Kostecki.

tury" - napisali zwi¹zkowcy w pe-
tycji. Podkreœlali tak¿e koniecz-
noœæ zagwarantowania w bud¿ecie
na 2009 rok wzrostu nak³adów na
inwestycje i œrodki rzeczowe. "Ina-
czej bêdzie postêpowaæ m.in. de-
gradacja budynków - szczególnie
zabytkowych, zbiorów muzeal-
nych, archiwalnych i bibliotecz-
nych" - napisano w piœmie.

Przedstawiciele œrodowisk twór-
czych domagaj¹ siê przedstawienia
"strategicznych planów minister-
stwa dotycz¹cych rozwoju kultury
narodowej i zabezpieczenia intere-
su pracowników sfery kultury".
¯¹daj¹ te¿ odpowiednich œrodków
finansowych na realizacje podwy-
¿ek wynagrodzeñ pracowników we
wszystkich instytucjach kultury w
2008 roku oraz œrodków na syste-
mowe podwy¿ki dla pracowników
instytucji kultury.

Protestuj¹cy domagaj¹ siê rów-
nie¿ m.in. zachowania dotychcza-
sowych uprawnieñ emerytalnych
dla artystów, utrzymania zerowej
stawki VAT na ksi¹¿ki i czasopi-
sma oraz zaprzestania prób likwi-
dacji mediów publicznych poprzez
likwidacjê abonamentu radiowo-
telewizyjnego, bez wskazania za-
stêpczego Ÿród³a finansowania
mediów publicznych.

red.

Donaldzie, zapomnia³eœ o nas!

tywne systemy podwy¿ek. Najnow-

sza oferta polega na podwy¿ce w

wysokoœci 400 z³ od 1 sierpnia br.

Przedstawiciele ponad 30 organi-

zacji zwi¹zkowych proponowali z

kolei wzrost p³ac o 400 z³ brutto dla

ka¿dego pracownika od 1 kwietnia

br. Pocztowa "Solidarnoœæ" oczeku-

je natomiast wzrostu wynagrodzeñ

o 400 z³ brutto (poprzednio 700 z³),

liczonego od 1 stycznia br.

 Jeœli nie dojdzie do porozumienia,

"Solidarnoœæ" 3 czerwca rozpocznie

strajk.                                          wg

Pikieta przed resortem kultury mia³a „artystyczny” charakter

10 maja w katowickiej parafii

pw. œw. Józefa odprawiona

zosta³a Msza œw. w intencji

hutników.

Uroczyste obchody Dnia Hutni-

ka zorganizowa³a Sekcja Krajowa

Hutnictwa NSZZ "Solidarnoœæ" i

Miêdzyzak³adowa Organizacja

Zwi¹zkowa "S" huty "Baildon".

Wœród zaproszonych goœci nie

zabrak³o prezydenta Katowic, pre-

zesów spó³ek dzia³aj¹cych na ba-

zie maj¹tku huty "Baildon", przed-

stawicieli w³adz samorz¹dowych

Jonak w Legnicy

Radoœæ Damiana Jonaka

po ostatnim zwyciêstwie

(Zdj.: Tomasz Stêpieñ)

Tymczasem na portalu Allegro

koñcz¹ siê licytacje koszulek z wi-

zerunkiem Damiana z podpisami

wszystkich uczestników niedawnej

gali w katowickim Spodku. Dochód

z ich sprzeda¿y przeznaczony bê-

dzie na cele charytatywne.       wg

Pocztowcy okupuj¹

Ponad cztery godziny trwa³y w

poniedzia³ek, w biurze posel-

skim Piotra van der Coghena

mediacje, które doprowadzi³y

do zawarcia porozumienia pla-

cowego które zakoñczy³o spór

zbiorowy w Zak³adzie Lecznic-

twa Ambulatoryjnego (ZLA) w

Zawierciu.

- Rozmowy by³y ciê¿kie, dos³ow-

nie walczy³yœmy o ka¿de piêæ z³o-

tych podwy¿ki - mówi Ma³gorzata

Grabowska, przewodnicz¹ca "So-

lidarnoœci" Pracowników Ochrony

Zdrowia w Zawierciu.

Walka dotyczy³a przede wszyst-

kim p³ac œredniego personelu me-

dycznego (pielêgniarek, po³o¿nych

i techników medycznych). Przed me-

diacjami dyrekcja ZLA proponowa-

³a wzrost p³ac zasadniczych tej gru-

py pracowników o 300 z³ miesiêcz-

nie. W czasie rozmów kwota ta po-

woli ros³a - 350, 380 i ostatecznie

ustalono, ¿e wynagrodzenia zasad-

nicze œredniego personelu wzrosn¹

o 385 z³ miesiêcznie. To w³aœnie o te

ostatnie piêæ z³otych walczono bli-

sko trzy kwadranse. Jako, ¿e wraz z

podstaw¹ rosn¹ inne sk³adniki wy-

nagrodzeñ, to przeliczaj¹c na œred-

ni¹ p³acê brutto podwy¿ka wynagro-

dzeñ pielêgniarek wyniesie 456 z³.

Powoli, ale systematycznie ros³y

w czasie mediacji tak¿e podwy¿ki

dla rejestratorek medycznych i po-

mocy laboratoryjnych, którym dy-

rekcja z ciê¿kim sercem dorzuca³a

po 10 z³ do stawki. Ostatecznie p³a-

ce zasadnicze tej grupy wzrosn¹ o

220 z³ miesiêcznie.

Szybko ustalono natomiast pod-

wy¿ki dla pracowników administra-

cji (w zale¿noœci od wykszta³cenia

250 i 300 z³ miesiêcznie do stawki)

oraz lekarzy. W przypadku tych

ostatnich dyrekcja by³a zreszt¹ szcze-

gólnie szczodra.

(zaw)

Obchody Dnia Hutnika

Koniec sporu w ZLA

oraz zwiazkow-

ców i pocztów

sztandarowych z

ca³ej Polski.

Uczestnicy uro-

czystoœci z³o¿yli

kwiaty pod znaj-

duj¹cym siê na te-

renie huty pomni-

kiem œw. Floriana.

Nastêpnie prze-

maszerowali do

koœcio³a œw. Józe-

fa.

                   ak


