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W numerze:

S¹ winni œmierci górników

S¹d Apelacyjny w Katowicach uzna³, ¿e cz³onkowie plutonu specjalnego, którzy

pacyfikowali kopalnie „Wujek” i „Manifest Lipcowy” w grudniu 1981 r. s¹ winni

œmierci dziewiêciu górników i ranienia wielu innych. Wyrok jest prawomocny,

oskar¿eni rozpoczn¹ odbywanie kary.

W sierpniu protest w Warszawie
"Solidarnoœæ" nie zgadza siê
na proponowany przez rz¹d
œredni wzrost wynagrodzeñ
w sektorze bud¿etowym na
poziomie 3,9 proc. oraz
wzrost p³acy minimalnej do
1204 z³ brutto. Zdaniem

Zwi¹zku, rz¹dowe propozycje wzrostu p³ac w sferze bu-
d¿etowej na poziomie 3,9 proc. (1 proc. powy¿ej inflacji)
s¹ niezgodne z publicznymi deklaracjami premiera Donal-
da Tuska i nie rekompensuj¹ pracownikom wzrostu kosz-
tów utrzymania.

Czytaj na stronie 3

Kolonie z Fundacj¹ po raz 16.
Pierwsi koloniœci - pod-
opieczni Fundacji im. Grze-
gorza Kolosy - wyjechali ju¿
na letni wypoczynek. W tym
roku z oferty Fundacji sko-
rzysta ok. 3200 dzieci.
To ju¿ 16 rok s³u¿by Funda-

cji na Rzecz Zdrowia dzieci i M³odzie¿y Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego im. Grzegorza Kolosy. Przez te wszystkie
lata z organizowanych przez ni¹ kolonii i obozów skorzy-
sta³o blisko 65 tys. dzieci.

Czytaj na stronie 8

Premier nie dosta³ promocji
Dzieñ przed oficjalnym zakoñcze-
niem roku szkolnego zwi¹zkowcy z
oœwiatowej "S" wystawili premiero-
wi œwiadectwo szkolne. Niestety, jest
fatalne. Z takimi ocenami szef rz¹du
nie móg³ zdaæ do nastêpnej klasy.
Dosta³ a¿ dwie oceny niedostatecz-
ne - z oœwiaty i ochrony zdrowia. Z
zachowania - notê nagann¹. S¹ te¿
jednak "pozytywy". Oœwiatowa "S'"
za celuj¹ce uzna³a np. … turystykê
zagraniczn¹ uprawiana przez Donalda Tuska. To pewnie
nawi¹zanie do g³oœnej wycieczki do Ameryki Po³udniowej.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Oko³o 606 000...
... podpisów poparcia zebra³ komitet inicjatywy ustawodawczej pod obywa-

telskim projektem ustawy o ustanowieniu 6 stycznia - œwiêta Trzech Króli -
dniem wolnym od pracy. To piêciokrotnie wiêcej ni¿ liczba 100 tysiêcy podpi-
sów, która jest wymagana, aby obywatelski projekt trafi³ pod obrady parlamen-
tu. We wtorek 24 czerwca listy z podpisami zosta³y przekazane marsza³kowi
Sejmu Bronis³awowi Komorowskiemu.

Jak powiedzia³ pe³nomocnik komitetu, prezydent £odzi Jerzy Kropiwnic-
ki, do komitetu wp³ynê³o ponad 560 tys. podpisów, z czego sprawdzonych i
zweryfikowanych jest 509 tys. Przyzna³, i¿ mia³ nadziejê, ¿e uda siê zebraæ 300
tys. podpisów i dlatego cieszy siê ogromnie, ¿e zebrano ich ponad pó³ miliona.
W zbieraniu podpisów uczestniczyli m.in. Chrzeœcijañski Ruch Samorz¹dowy,
£ódzkie Porozumienie Obywatelskie, NSZZ "Solidarnoœæ", Akcja Katolicka,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Liga Polska.

Inicjatorzy projektu przypominaj¹, ¿e w Polsce do roku 1960 Dzieñ Trzech
Króli by³ obchodzony jako œwiêto i by³ to jednoczeœnie dzieñ wolny od pracy.
W uzasadnieniu przekazanym m.in. marsza³kowi Sejmu napisali, ¿e œwiêto
Trzech Króli jest najstarszym ze œwi¹t chrzeœcijañskich zwi¹zanych z narodzi-
nami Jezusa Chrystusa, obchodzonym nawet wczeœniej ni¿ œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Przypominaj¹ równie¿, ¿e obecnie œwiêto Trzech Króli, bêd¹ce jed-
noczeœnie dniem wolnym od pracy, jest obchodzone w dziewiêciu krajach Unii
Europejskiej, m.in. w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, W³oszech, Austrii, a tak¿e
w Szwecji i Finlandii.

Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, czyli œwiêto Trzech Króli, Koœció³ Ka-
tolicki obchodzi 6 stycznia. Koñczy ono trwaj¹ce od wigilii obchody œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Katolicy maj¹ w tym dniu obowi¹zek uczestnictwa w mszy
œw. tak jak w niedzielê.

Praca w komorach ciœnieniowych
oraz praca w ekstremalnych pozycjach
cia³a bêdzie upowa¿nia³a do emerytu-
ry pomostowej - poinformowa³a
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak, wice-
minister pracy i polityki spo³ecznej.
Zgodnie z nowym projektem do eme-
rytur pomostowych uprawnionych by
by³o oko³o 150-200 tysiêcy osób, a nie
jak wczeœniej planowano - 130 tysiêcy.

"W ramach uzgodnieñ z partnerami
spo³ecznymi, zdecydowaliœmy, ¿e
uprawnienia do emerytury pomostowej
powinny otrzymaæ równie¿ osoby wy-
konuj¹ce prace w komorach ciœnienio-
wych oraz w ekstremalnych pozycjach
cia³a" - powiedzia³a wiceminister w po-
niedzia³ek. Doda³a, ¿e dok³adne i osta-
teczne szacunki dotycz¹ce liczebnoœci
grupy osób uprawnionych do pobiera-
nia emerytury pomostowej, a co za tym
idzie koszty wyp³aty œwiadczeñ bêd¹
znane w po³owie lipca - po zakoñcze-
niu prac nad ustaw¹. Zgodnie z obec-
nymi szacunkami resortu pracy, Ustaw¹
o emeryturach pomostowych objêtych
zostanie oko³o 150-200 tys. obecnie pra-
cuj¹cych osób, a nie 130 tys. jak plano-
wano wczeœniej. Projekt ustawy zosta³
w czwartek skierowany do konsultacji
spo³ecznych. Mimo tego, w ramach Ko-
misji Trójstronnej nadal trwaj¹ prace nad
ostatecznym kszta³tem ustawy.

Zwi¹zki zawodowe nie godz¹ siê na
ograniczenie liczby uprawnionych do
emerytur pomostowych. Dla zwi¹z-
kowców poszerzenie listy zawodów
uprawnionych do wczeœniejszej eme-
rytury to jednak wci¹¿ za ma³o. Zda-
niem wiceprzewodnicz¹cej OPZZ,

Wies³awy Taranowskiej, katalog prac
wykonywanych w szczególnych wa-
runkach powinien zostaæ zweryfikowa-
ny. Jak dodaje, niedopuszczalna jest
sytuacja, by bud¿et pañstwa oszczêdza³
na ludzkim zdrowiu i odbiera³ wcze-
œniej przyznane przywileje.

Tarnowska argumentuje, ¿e osoby,
które przed wprowadzeniem reformy
emerytalnej podejmowa³y pracê w trud-
nych warunkach, wiedzia³y, i¿ bêd¹ pra-
cowa³y bardzo ciê¿ko, ale w zamian
bêd¹ mog³y wczeœniej odejœæ na eme-
ryturê. Podkreœla, ¿e odbieraj¹c im ten
przywilej, rz¹d stworzy sytuacjê braku
bezpieczeñstwa prawnego.

Wiceszefowa OPZZ skrytykowa³a
te¿ rz¹dow¹ propozycjê, by na emery-
tury pomostowe mog³y przechodziæ
tylko osoby urodzone w latach 1949 -
1968.

Minister pracy Jolanta Fedak t³u-
maczy, ¿e pomostówki to rozwi¹zanie
przejœciowe i ¿e docelowo firmy powin-
ny stwarzaæ takie warunki, by w istot-
ny sposób nie szkodzi³y pracownikom.
Eksperci przekonuj¹ natomiast, ¿e
mamy najm³odszych emerytów w ca-
³ej Unii Europejskiej i czas skoñczyæ z
wczeœniejszymi przywilejami, za które
p³ac¹ wszyscy ubezpieczeni. Tymcza-
sem nie tylko OPZZ domaga siê po-
mostówek na dotychczasowych warun-
kach. Protesty zapowiadaj¹ równie¿
nauczyciele i kolejarze. Tak¿e przewod-
nicz¹cy "Solidarnoœci" Janusz Œniadek
zadeklarowa³, ¿e jego zwi¹zek bêdzie
broni³ prawa do wczeœniejszych eme-
rytur dla wszystkich, którzy rozpoczêli
pracê w szkodliwych warunkach.

Wiêcej uprawnionych do

emerytury pomostowej
(www.gazeta.pl, 23 czerwca 2008 r.)

BT Jastrzêbie Zdrój
14 czerwca odby³y siê wybory uzu-

pe³niaj¹ce w Przedsiêbiorstwie Komu-
nikacji Miejskiej. Do Komisji Zak³ado-
wej i Komisji Rewizyjnej wybrano po
jednej osobie.

16 czerwca przewodnicz¹cym nowo-
powsta³ej KZ "S" w Jastrzêbskich Za-
k³adach Komunalnych zosta³ Ryszard
Wiêckowski.

Natomiast 18 czerwca odby³y siê
wybory w nowej komisji "S", która po-
wsta³a w Wojewódzkim Oœrodku Ru-
chu Drogowego. Przewodnicz¹cym
Zwi¹zku zosta³ Antoni Augustyn.

Zaplanowane na 23 czerwca spotka-
nie negocjacyjne z dyrektorem Szpitala
Specjalistycznego nr 2 zosta³o prze³o¿o-
ne na 25 czerwca.

W Jastrzêbiu Zdroju trwaj¹ przygoto-
wania do uroczystoœci 20.lecia strajków
1988 r. i obchodów  rocznicy podpisa-
nia Porozumienia Jastrzêbskiego.

BT Zawiercie
Do koñca lipca wszystkim pracowni-

kom Szpitala Powiatowego w Zawier-
ciu zostanie wyp³acona zaleg³a premia
wraz z odsetkami. Podczas wtorkowe-
go spotkania z dyrekcj¹ zwi¹zkowcy
ustalili wzór ugody, któr¹ pracodawca
zawrze z osobami pozbawionymi w
2005 roku czêœci wynagrodzenia.

- Uregulowanie tych zaleg³oœci by³o
jednym z warunków zawieszenia przez
nas sporu zbiorowego - przypomina
Ma³gorzata Grabowska, przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu.

Dyrekcja szpitala samowolnie ni¿sz¹
premiê regulaminow¹ wyp³aca³a przez
dziesiêæ miesiêcy 2005 roku (od marca
do grudnia). Od tego czasu "Solidarnoœæ"
walczy³a o nale¿ne za³odze pieni¹dze,
domagaj¹c siê wyrównania premii. Pra-
codawca ust¹pi³ dopiero, gdy zani¿ona
premia sta³a siê jednym z punktów spo-

Po mazurskich jeziorach ju¿
p³ywa nowa, wspania³a ³ódŸ,
nale¿¹ca do „Solidarnoœci” ka-
towickiego zak³adu Bombar-
dier Transportation.

Matk¹ chrzestn¹ jachtu "Bombar-
dier" zosta³a ¿ona prezesa firmy Julita
Wiêch-Nalewajka, a poœwiêcenia ³odzi

dokona³ proboszcz parafii w mazur-
skich Krzy¿ach ksi¹dz Marek Œwiêch.
W uroczystoœci wziêli udzia³  pracow-

nicy oraz przedstawiciele zarz¹du Bom-
bardiera.

Przewodnicz¹cy "S" Marek Koczy-
ba podziêkowa³ zarz¹dowi za finanso-
we wsparcie przy zakupie jachtu. W za-
mian cz³onkowie "S" w "czynie spo-
³ecznym" wykonali prace porz¹dkowe
na terenie otaczaj¹cym zak³ad.

- Bez pomocy zarz¹du nasze przed-
siêwziêcie nie mog³oby zostaæ zre-
alizowane - podkreœla przewodni-
cz¹cy.

Uczestnicy uroczystoœci z aplau-
zem przyjêli zapowiedŸ prezesa fir-
my S³awomira Nalewajki, ¿e byæ
mo¿e trzeba bêdzie pomyœleæ o za-
kupie drugiej ³odzi.

Tu¿ po chrzcie, "Bombardier"
wyp³yn¹³ na jezioro Niecko. Pod
okiem wytrawnych ¿eglarzy z sek-
cji ¿eglarskiej zak³adowej "S",
wszyscy uczestnicy imprezy mieli
okazjê zasi¹œæ za sterami jachtu.

- Z ³odzi bêdzie mog³a korzystaæ ca³a
za³oga Bombardiera - informuje Ma-
rek Koczyba. - W lipcu i w sierpniu na
Mazurach za wypo¿yczenie jachtu tej
samej klasy trzeba zap³aciæ 350 z³, my
u¿yczamy nasz jacht za symboliczne
kwoty. Organizujemy 10-dniowe turnu-
sy. Nasza ³ódka jest 8-osobowa, ale, gdy
korzysta z niej mniejsza grupa, to wte-
dy jest wygodniej. Wyposa¿ona jest
m.in. w kuchenkê z lodówk¹, toaletê,
telewizor, czyli, jak mówi m³odzie¿,
pe³en wypas.                                                 B.G.

20 czerwca (Warszawa) Kilkuset
zwi¹zkowców ze Stoczni Gdañsk
protestowa³o przed Ministerstwem
Skarbu i kancelari¹ premiera.
Zwi¹zkowcy przywieŸli ze sob¹
transparenty z napisami: "Doœæ cu-
dów Donalda Tuska", "Chcemy
nowoczesnych stoczni i europej-
skich zarobków", "¯¹damy utrzy-
mania miejsc pracy". Stoczniowcy
byli te¿ pod Pa³acem Namiestni-
kowskim, gdzie podziêkowali Le-
chowi Kaczyñskiemu za pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów
stoczni, a szczególnie za doprowa-
dzenie do prywatyzacji gdañskie-
go zak³adu. Zwi¹zkowcy podkre-
œlaj¹, ¿e Stocznia Gdañsk otrzyma³a
jedynie 50 mln z³, a nie 750 mln,
których zwrotu ¿¹da Komisja Eu-
ropejska. - Chcemy, aby ka¿da z³o-
tówka zosta³a rozliczona i informa-
cje o tym przekazane opinii publicz-
nej - mówi³ Karol Guzikiewicz.
Kolejne rozmowy w Ministerstwie
Skarbu dotycz¹ce stoczni odbêd¹
siê w tym tygodniu. Równie¿ w tym
tygodniu - w œrodê 25 czerwca - kil-
kuset stoczniowców przeciwko
¿¹daniom Unii Europejskiej prote-
stowaæ bêdzie w Brukseli.

***
23 czerwca (Gliwice). Po pó³tora-
rocznym œledztwie Prokuratura
Okrêgowa zakoñczy³a œledztwo w
sprawie katastrofy w kopalni "Ha-
lemba", w której w listopadzie 2006
r. wskutek wybuchu metanu i py³u
wêglowego zginê³o 23 górników.
Oskar¿eniem w g³ównym w¹tku
œledztwa objêtych zosta³o 27 osób.
W zwi¹zku ze spraw¹ w areszcie
przebywaj¹ dot¹d dwie z nich - b.
dyrektor "Halemby" Kazimierz D.
oraz g³ówny in¿ynier wentylacji
kopalni i kierownik jej dzia³u wen-
tylacji Marek Z. Obaj aresztowani
odpowiedz¹ m.in. za sprowadzenie
katastrofy, która skutkowa³a œmier-
ci¹ górników, za co grozi do 12 lat
wiêzienia. Jak ustali³y prokuratura
i nadzór górniczy, kieruj¹cy kopal-
ni¹ przyzwalali w niej na ³amanie
przepisów i zasad sztuki górniczej.
Zarzuty stawiane pozosta³ym
oskar¿onym dotycz¹ m.in. nara¿e-
nia górników na utratê ¿ycia lub
ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu oraz
niedope³nienia przepisów bezpie-
czeñstwa i fa³szowania dokumen-
tów. O te przestêpstwa podejrzani
s¹ zarówno pracownicy "Halem-
by", jak i firmy Mard, która na zle-
cenie kopalni wykonywa³a prace
pod ziemi¹.

***
23 czerwca (Warszawa). Gigan-
tyczne zainteresowanie towarzy-
szy³o ukazaniu siê ksi¹¿ki Instytu-
tu Pamiêci Narodowej o zwi¹zkach
Lecha Wa³êsy z SB. W ksiêgar-
niach i siedzibie IPN ustawia³y siê
wielkie kolejki. Ksi¹¿ka history-
ków IPN S³awomira Cenckiewi-
cza i Piotra Gontarczyka pt. "SB
a Lech Wa³êsa. Przyczynek do bio-
grafii" wzbudzi³a olbrzymie spory,
zanim jeszcze siê ukaza³a. Wyda³
j¹ IPN w nak³adzie ok. 4 tys., ale
ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie dodruko-
wana. Wed³ug autorów ksi¹¿ki w
pocz¹tkach lat 70. Wa³êsa by³ agen-
tem SB o kryptonimie "Bolek"; akta
o tym œwiadcz¹ce Wa³êsa mia³ za-
braæ w latach 90.; a w 2000 r. S¹d
Lustracyjny wadliwie oceniæ do-
wody nt. Wa³êsy i pomin¹æ ich
czêœæ. Sam b. prezydent zdecydo-
wanie zaprzecza zarzutom o wspó³-
pracê.

Bom(ardier)owa ³ódŸ

Komisja Zak³adowa NSZZ "S"
Bombardier Transportation dysponu-
je jeszcze wolnymi turnusami na jach-
cie "Bombardier": ostatnim sierpnio-
wym i wrzeœniowymi. Cz³onków "S"
zainteresowanych wypo¿yczeniem
³odzi prosimy o kontakt z Markiem
Koczyb¹ tel. 601 09 33 04.

ru zbiorowego, a pracownicy zaczêli gro-
ziæ skierowaniem roszczeñ p³acowych
na drogê s¹dow¹. Ostatecznie dyrekcja
zgodzi³a siê na wyp³atê zani¿onej czêœci
premii wraz z odsetkami naliczonymi na
koniec grudnia ubieg³ego roku.

***
Ponad dziesiêæ miesiêcy temu czêsto-

chowski s¹d og³osi³ upad³oœæ Huty Szk³a
Gospodarczego w Zawierciu i kierowa-
nie tym najstarszym zak³adem w mie-
œcie przej¹³ syndyk. Niestety od tego cza-
su pracownicy niewiele dowiedzieli siê
zarówno o przysz³oœci zak³adu i swoich
miejsc pracy, jak i zaleg³ych pieni¹dzach,
które jest im winna huta.

- Na razie pracujemy, ale jak d³ugo tego
nie wie nikt - mówi Stanis³aw Paliñski
z "Solidarnoœci" Huty Szk³a Gospodar-
czego. - Za³oga praktycznie nie jest in-
formowana o niczym. Dialog spo³eczny
zastêpuj¹ coraz liczniejsze plotki.

- Takie ignorowanie za³ogi tylko po-
têguje wra¿enie tymczasowoœci i spra-
wia, ¿e coraz wiêcej pracowników szu-
ka innego pracodawcy - dodaje Ma³go-
rzata Benc, szefowa zawierciañskiego
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"S". - A podobno celem syndyka mia³a
byæ sprzeda¿ huty w ca³oœci bran¿owe-
mu inwestorowi.

Rosn¹ce ceny gazu sprawiaj¹, ¿e wy-
magaj¹ca ogromnych inwestycji huta nie
jest specjalnie atrakcyjn¹ ofert¹. Praktycz-
nie jedynym atutem s¹ zachodnioeuro-
pejskie rynki zbytu, ale i one nie chroni¹
zak³adu przed finansowymi k³opotami.
W czerwcu pracownicy otrzymali wy-
nagrodzenia z opóŸnieniem i do tego w
dwóch ratach. Taki poœlizg z wyp³at¹ pen-
sji zdarzy³ siê po raz pierwszy od czasu
przejêcia huty pod nadzór s¹dowy. Jako,
¿e wczeœniej zaleg³e wynagrodzenia by³y
codziennoœci¹ pracownicy obawiaj¹ siê,
¿e ponownie zaczn¹ mieæ problemy z
odzyskiwaniem swoich pieniêdzy.

(zaw)
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29 sierpnia w Warszawie od-
bêdzie siê ogólnopolska ma-
nifestacja w ramach akcji
„Godna praca - godna eme-
rytura” - zdecydowa³a Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidar-
noœæ”.

"Solidarnoœæ" nie zgadza siê na
proponowany przez rz¹d œredni
wzrost wynagrodzeñ w sektorze
bud¿etowym na poziomie 3,9 proc.
oraz wzrost p³acy minimalnej do
1204 z³ brutto. Zdaniem Zwi¹zku,
rz¹dowe propozycje wzrostu p³ac
w sferze bud¿etowej na poziomie
3,9 proc. (1 proc. powy¿ej infla-
cji) s¹ niezgodne z publicznymi
deklaracjami premiera Donalda
Tuska i nie rekompensuj¹ pracow-
nikom wzrostu kosztów utrzyma-
nia. - Takie dzia³ania rz¹du stawiaj¹
pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ
zawarcia umowy spo³ecznej oraz
rzeczywiste intencje i wiarygod-
noœæ rz¹du w nieustannie deklaro-
wanym dialogu spo³ecznym -
mówi Janusz Œniadek, szef "S".

"Solidarnoœæ" podtrzymuje rów-
nie¿ swój postulat zniesienia
wskaŸnika przyrostu przeciêtnego
wynagrodzenia, tzw. neopopiwek.
Tym bardziej, ¿e z inicjatywy rz¹-
du zosta³a uchwalona ustawa zno-
sz¹ca ograniczenia wzrostu p³ac
prezesów i kadry zarz¹dzaj¹cej. -
Oznacza to wzrost p³ac dla nielicz-

nych, kosztem funduszu p³ac dla
pozosta³ych pracowników, a wiêc
kosztem poziomu ich wynagro-

dzeñ, co jest nie do zaakceptowa-
nia przez "Solidarnoœæ" - uwa¿a
Janusz Œniadek.

„Godna praca
- godna emerytura”

Pod tym has³em Komisja Krajo-
wa NSZZ "S" rozpoczyna akcjê
polegaj¹c¹ na kontynuowaniu
dzia³añ na rzecz godnej pracy,

Stanowisko KK nr 17/08
ws. wysokoœci wynagrodzeñ pracowników w roku 2009

 przyjêtych przez rz¹d do za³o¿eñ bud¿etowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" stwierdza, ¿e:
– proponowany wzrost œrednich wynagrodzeñ w sektorze bud¿eto-

wym w roku 2009 na poziomie 3,9 % (1% powy¿ej planowanej
inflacji!!!) jest nie do przyjêcia przez NSZZ "Solidarnoœæ" i rów-
noczeœnie sprzeczny z publicznymi deklaracjami Premiera rz¹du;

– Rz¹d RP utrzymuj¹c zasadê okreœlania wskaŸnika przyrostu prze-
ciêtnego wynagrodzenia na rok 2009 utrwala negatywne skutki
dzia³ania ustawy "neopopiwkowej" i ³amie porozumienia NSZZ
"Solidarnoœæ" z rz¹dem RP z 2007 r.
Równoczeœnie przekazanie do Sejmu RP i uchwalenie projektu
ustawy znosz¹cej ograniczenia dla wzrostu p³ac prezesów, a w œlad
za tym ca³ego nadzoru przedsiêbiorstw, oznacza wzrost p³ac dla
nielicznych kosztem funduszu p³ac dla pozosta³ych pracowników,
a wiêc kosztem poziomu ich wynagrodzeñ, co jest nie do zaakcep-
towania przez NSZZ "Solidarnoœæ";

– zaproponowany poziom minimalnego wynagrodzenia za pracê w
roku 2009 (1204 z³ brutto) faktycznie oznacza jego obni¿enie w
relacji do œredniej krajowej do poziomu poni¿ej 38%. £amie to
zarówno porozumienie NSZZ "Solidarnoœæ" z rz¹dem jak i dezy-
deraty sejmowe deklaruj¹ce dochodzenie minimalnego wynagro-
dzenia do 50% œredniej krajowej.

Te jednostronne propozycje, sprzeczne z wczeœniejszymi deklara-
cjami rz¹du o znacznym wzroœcie wynagrodzeñ i œwiadczeñ, dopro-
wadz¹ do kolejnej eskalacji napiêæ spo³ecznych.

Stawia to pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ zawarcia umowy spo-
³ecznej oraz rzeczywiste intencje i wiarygodnoœæ rz¹du w nieustan-
nie deklarowanym dialogu spo³ecznym.

Uchwa³a KK nr 16/08
ws. kampanii „Godna praca - godna emerytura”

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" realizuj¹c Deklaracjê Pro-
gramow¹ postanawia rozpocz¹æ kampaniê "Godna praca - godna eme-
rytura". Celem kampanii jest podkreœlenie, ¿e praca bezpieczna i go-
dziwie wynagradzana warunkuje godn¹ emeryturê i ma bezpoœredni
wp³yw na trwa³y rozwój gospodarczy.

Komisja Krajowa podkreœla, ¿e popyt wewnêtrzny inspirowany
przez systematyczny wzrost wynagrodzeñ przyczynia siê do rozwoju
gospodarczego. Rozwojowi sprzyjaj¹ te¿ inwestycje w bezpieczeñ-
stwo i wykszta³cenie pracownika oraz tworzenie systemu minimali-
zuj¹cego bezrobocie i wspieraj¹cego aktywnoœæ na rynku pracy co-
raz wiêkszej iloœci osób.

KK jednoczeœnie podkreœla, ¿e znakomita wiêkszoœæ emerytów w
Polsce ¿yje z minimalnych emerytur nie zabezpieczaj¹cych godnej
egzystencji.

W zwi¹zku z tym Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" bêdzie
kontynuowaæ dzia³ania na rzecz:
– godnej pracy,
– wzrostu p³ac,
– rozwi¹zañ systemowych w dziedzinie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Komisja Krajowa w ramach akcji "Godna praca - godna emerytu-
ra" zorganizuje kampaniê informacyjn¹ oraz manifestacjê Zwi¹zku
w Warszawie w dniu 29 sierpnia br.

W sierpniu protest w Warszawie

- Komisja Krajowa NSZZ "So-

lidarnoœæ", a wczeœniej Zarz¹d

Regionu, zdecydowa³y o orga-

nizacji 29 sierpnia wielkiej

manifestacji w Warszawie w

obronie Kodeksu pracy i

uprawnieñ emerytalnych. Li-

czy Pan, ¿e to coœ zmieni?

To nie jest efekt naszego widzimi-
siê, tylko rezultat nastrojów w po-
szczególnych komisjach zak³ado-
wych i bran¿ach. W tej chwili
dialog z rz¹dem praktycznie
nie funkcjonuje. Nie ma po-
rozumienia w sprawie eme-
rytur, majstruj¹ przy kodek-
sie pracy, nie zniesiono neo-
popiwku. Rz¹d unika dialo-
gu, dlatego musimy w War-
szawie pokazaæ, na co
nas staæ. Ten rz¹d nie
mia³ jeszcze powa¿nej
konfrontacji ze spo³e-
czeñstwem. Licz¹, ¿e
bez stresów doczo³gaj¹ siê do pre-
zydentury. Ale bardzo siê myl¹.

- Rozumiem, ¿e to nie bêdzie po-

kojowa, piknikowa manifesta-

cja?

¯ycie poka¿e…
- Ale s¹ sygna³y siê, ¿e rz¹d szu-

ka porozumienia. W ostatnich

dniach pojawi³a siê informa-

cja, ¿e katalog osób uprawnio-

nych do wczeœniejszej emery-

tury bêdzie poszerzony…

Nie zgodzimy siê na ¿aden handel.
Ani rz¹d, ani zwi¹zkow-

cy nie maj¹ prawa
sprzedawaæ ludzkiego
zdrowia. O tym, któ-
re stanowiska pracy
uprawniaj¹ do wcze-
œniejszych emerytur,

powinni decy-
dowaæ fachow-
cy z zakresu
medycyny pra-
cy, a nie ten czy
tamten wicemi-

nister. O kupczeniu warunkami
szkodliwymi nie mo¿e byæ mowy.

wzrostu p³ac i systemowych roz-
wi¹zañ w dziedzinie ubezpieczeñ
spo³ecznych. Zdaniem przedstawi-

cieli "Solidarnoœci" odpowiednie
wynagrodzenie oraz bezpieczne
warunki pracy s¹ konieczne dla
trwa³ego rozwoju gospodarczego.
Mimo szybkiego wzrostu p³ac w
ostatnich dwóch latach, Polacy
wci¹¿ zarabiaj¹ ma³o. Wed³ug naj-
nowszych danych GUS, co dziesi¹-
ty Polak otrzymuje wynagrodzenie
na poziomie p³acy minimalnej, a

najwiêcej pracowników zarabia
niespe³na 1,5 tys. brutto. Niskie
p³ace s¹ powodem nie tylko emi-
gracji, ale tak¿e tego, ¿e wiele osób
pozostaje biernych zawodowo z
powodu wieloletnich zaniedbañ
publicznych s³u¿b zatrudnienia i
braku reform w dziedzinie kszta³-
cenia ustawicznego i podnoszenia
kwalifikacji.

Zdaniem zwi¹zkowców niskie
p³ace to tak¿e niskie emerytury w
przysz³oœci. W przyjêtym w Pol-
sce systemie zabezpieczenia eme-
rytalnego zastosowano zasadê
ubezpieczeniowej ekwiwalentno-
œci kompensacyjnej, polegaj¹cej na
œcis³ej zale¿noœci miêdzy p³acon¹
sk³adk¹ a wymiarem póŸniejszego
œwiadczenia. Niskie zarobki powo-
duj¹ nie tylko problemy z utrzyma-
niem rodziny, zad³u¿aniem siê Po-
laków, ale w przysz³oœci odbij¹ siê

Z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Zdj.: P.Machnica

Nie bêdzie

kupczenia z rz¹dem

29 sierpnia w Warszawie odbêdzie siê

ogólnopolska manifestacja - zdecydowa³a Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarnoœæ”

bardzo negatywnie na wysokoœci
œwiadczeñ wyp³acanych emery-
tom.

Limity CO
2
 gro¿¹ katastrof¹

Komisja Krajowa NSZZ "S" za-
apelowa³a równie¿ do pos³ów Par-
lamentu Europejskiego o nieprzyj-
mowanie poprawki w Dyrektywie
dotycz¹cej Zasad dla Wewnêtrzne-
go Rynku Energii Elektrycznej za-
kazuj¹cej budowy elektrowni wê-
glowych. Zdaniem przedstawicie-
li "S" zaproponowany przez UE
limit emisji CO

2
 jest obecnie nie-

mo¿liwy do uzyskania. "W przy-
padku Polski, gdzie z wêgla pro-
dukowane jest blisko 96 proc. ener-
gii elektrycznej, wnioskowane roz-
wi¹zanie prowadzi wprost do ka-
tastrofy kraju" - napisali w stano-
wisku zwi¹zkowcy.

Dzia³ Informacji KK

Podporz¹dkujemy siê opiniom fa-
chowców, ale nie ofercie handlo-
wej.
- Rz¹d Platformy Obywatelskiej

radzi sobie z rz¹dzeniem?

Oni nie rz¹dz¹, tylko administruj¹.
Dzia³aj¹ wed³ug zasady "byle do
wyborów prezydenckich". Nie ma
istotnych ustaw, nie ma potrzebnych
krajowi reform, co najwy¿ej poja-
wiaj¹ siê "szczury", jak np. projekt
zmian w Kodeksie pracy, do których
teraz nikt nie chce siê przyznaæ.
- Sprawdzaj¹ siê zapowiedzi, ¿e

rok 2008 bêdzie rokiem prote-

stów…

W ogóle nie jestem z tego zado-
wolony. Ale zwi¹zki zawodowe nie
mog¹ biernie obserwowaæ beztro-
ski i niekompetencji tego rz¹du.
Liczê, ¿e 29 sierpnia w Warszawie
pojawia siê te¿ zwi¹zkowcy z in-
nych organizacji. Musimy poka-
zaæ, jak jesteœmy silni i zdetermi-
nowani.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Oko³o tysi¹ca kolejarzy z „So-
lidarnoœci” pikietowa³o w
czwartek 19 czerwca kance-
lariê premiera w Warszawie.
Na kolei dojdzie do strajku,
jeœli rz¹d nie zaproponuje
nowych rozwi¹zañ emerytal-
nych.

Najwa¿niejszym postulatem ko-
lejarskiej "S' jest utrzymanie do-
tychczasowego systemu emerytal-
nego, zgodnie z którym pracowni-
cy kolei zatrudnieni przed 1999 r.
mogli odchodziæ na emerytury w
wieku 60 lat (mê¿czyŸni) lub 55 lat

(kobiety). Tymczasem w rz¹do-
wym projekcie ustawy znaleŸli siê
tylko maszyniœci pojazdów trak-
cyjnych w transporcie publicznym
i pracownicy zatrudnieni bezpo-
œrednio przy ustawianiu drogi prze-
biegu poci¹gu.

- Nie zgadzamy siê z projektem
przedstawionym przez minister-
stwo pracy, ¿e prawo do emerytu-
ry pomostowej bêd¹ mieli tylko
urodzeni miêdzy 1948 a 1969 ro-
kiem. Uwa¿amy, ¿e skoro ktoœ pra-
cuje w warunkach o szczególnym

charakterze, to niezale¿nie od tego
kiedy siê urodzi³ i kiedy przejdzie
na emeryturê, powinien mieæ to
prawo. Nikt nie mo¿e ograniczaæ
prawa do emerytury - mówi szef
kolejarskiej "S" Henryk Grymel.

Podczas manifestacji zwi¹zkow-
cy skandowali has³a: "Premierze
Tusku - rz¹dŸ po ludzku", "Tak byæ
nie mo¿e", "Nie zgadzamy siê".
Delegacjê zwi¹zkowców przyjêli
w gmachu KPRM szef doradców
premiera Micha³ Boni oraz wice-
minister pracy Agnieszka Ch³oñ-
Domiñczak. - Nie jesteœmy zado-
woleni, nie ustalono ¿adnych

szczegó³ów. Najprawdopodobniej
przyst¹pimy do akcji protestacyj-
nej - mówili po spotkaniu zwi¹z-
kowcy. Kolejne spotkanie jest
przewidziane w przysz³ym tygo-
dniu.

O tym czy zostanie podjêta ak-
cja strajkowa na kolei, zdecyduje
komitet strajkowy. Na prze³omie
czerwca i lipca mia³by siê odbyæ
strajk ostrzegawczy, a kilka tygo-
dni póŸniej strajk generalny.

(red.)

W wakacje kolej

zastrajkuje?

 Kolejarze chc¹ utrzymania dotychczasowych

uprawnieñ emerytalnych

Zdj.: T. Gutry

„Solidarnoœæ" Pogotowia Ratun-
kowego i Ratownictwa Medycz-
nego przygotowuje siê do ogól-
nopolskiego protestu.

Dojdzie do niego, jeœli podczas pi¹t-
kowych rozmów z minister zdrowia
Ew¹ Kopacz ratownikom nie uda siê
przekonaæ rz¹du do swoich postulatów.

Jak podkreœla przewodnicz¹cy Krajo-
wej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i
Ratownictwa Medycznego NSZZ "S"
Jacek Szarek, najwa¿niejszym jest zna-
cz¹ce zwiêkszenie œrodków finanso-
wych na pañstwowe ratownictwo me-
dyczne w roku 2009. - Bez tego pol-
skiemu ratownictwu grozi zapaœæ.
Spadnie standard œwiadczonej przez nas
pomocy, bêd¹ nasilaæ siê protesty pra-
cownicze - przestrzega. Jak mówi, ra-
townicy oczekuj¹ np. gwarancji, ¿e do
koñca roku 2010 pensje pracowników

ratownictwa medycznego wzrosn¹ do
2 œrednich krajowych. - W innym przy-
padku z pracy odejdzie wielu doœwiad-
czonych ratowników, którzy ju¿ teraz
coraz czêœciej znajduj¹ zatrudnienie w
innych krajach - mówi Szarek.

Ratownicy i pracownicy pogotowia
zrzeszeni w "Solidarnoœci" chc¹ te¿, by
do œwiadczenia us³ug w systemie ratow-

nictwa medycznego nie dopuszczano
podmiotów prywatnych, które ich zda-
niem czêsto nie spe³niaj¹ stawianych
przez ustawê o ratownictwie wymagañ.
Oczekuj¹ tak¿e unormowania zasad
œwiadczenia nocnej pomocy medycz-
nej przez ratowników.

Ratownicy i minister zdrowia maj¹
ju¿ za sob¹ pierwsz¹ turê rozmów. Obie
strony spotka³y siê w poniedzia³ek 23
czerwca w Warszawie. - Ewa Kopacz
zapewnia³a, ¿e ratownictwo jest strate-
giczn¹ ga³êzi¹ ochrony zdrowia i wy-

Górnicza „Solidarnoœæ” apelu-
je do wicepremiera i ministra
gospodarki Waldemara Pawla-
ka o podjêcie rozmów na temat
problemów bran¿y górniczej.

W przyjêtym dziœ stanowisku
Rada Sekcji Krajowej Górnictwa
Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidar-
noœæ" zwraca uwagê, ¿e "brak dialo-
gu spo³ecznego w sektorze oraz cha-
os decyzyjny i organizacyjny dopro-
wadza do zapaœci bran¿y mimo zna-
komitych uwarunkowañ zewnêtrz-
nych (koniunktura cenowa i poda-
¿owa na wêgiel)." Dlatego zwi¹z-
kowcy z górniczej "Solidarnoœci
oczekuj¹ od rz¹du podjêcia decyzji

m. in. w sprawie powstania kapita-
³owej grupy wêglowo-koksowej na
bazie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej,
przyjêcia gwarancji socjalnych i
ustawowych w zwi¹zku z planowa-
nym debiutem gie³dowym Katowic-
kiego Holdingu Wêglowego. Zwi¹z-
kowcy oczekuj¹ te¿ dokapitalzowa-
nia Kompanii Wêglowej, zapewnie-
nia œrodków bud¿etowych na inwe-
stycje pocz¹tkowe oraz decyzji do-
tycz¹cych czystych technologii wê-
glowych.

Jak pisz¹ w cz³onkowie Rady
SKGWK NSZZ "Solidarnoœæ" w
stanowisku przes³anym do Walde-
mara Pawlaka, "natychmiastowych
wyjaœnieñ i decyzji" wymaga m. in.

Górnicza „S” chce

pilnych rozmów z rz¹dem
brak zgody na sprzeda¿ KWK "Si-
lesia", drastyczne zmniejszenie wy-
dobycia oraz zagro¿enie realizacji
porozumieñ placowych w niektó-
rych spó³kach wêglowych.

"Apelujemy o powa¿ne podejœcie
do dialogu spo³ecznego. Bran¿a gór-
nicza nie mo¿e sobie pozwoliæ na ko-
lejny rok funkcjonowania w chaosie
i kolesiowskich uk³adach. Panie Pre-
mierze, brak rozwi¹zañ w ww. tema-
tach i dalsze unikanie dialogu mo¿e
zmusiæ Sekcjê Krajow¹ Górnictwa
Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidar-
noœæ" do podjêcia akcji protestacyj-
nej" - przestrzegaj¹ zwi¹zkowcy z
górniczej "S".

Wojciech Gumu³ka

Elektrociep³ownia Chorzów „El-
cho” to nie tylko dostawca ener-
gii, ale tak¿e dobry pracodawca
i opiekun lokalnej spo³ecznoœci.
W tegorocznym rankingu najlep-
szych elektrociep³owni w kraju
spó³ka zajê³a II. miejsce.

"Elcho" jest najnowsz¹ i najnowocze-
œniejsz¹ elektrociep³owni¹ wêglow¹ w
Polsce. Powsta³a w 2003 r., dziêki pol-
sko-amerykañskiemu projektowi war-
temu 335 mln dolarów. W 2006 r. elek-
trociep³owniê odkupi³ czeski CEZ, jed-
na z czo³owych grup energetycznych
w Europie.

W "Elcho" pracuje ponad 150 osób.
- Mamy dobrze op³acanych specjali-
stów, w rozwój których spó³ka inten-
sywnie inwestuje - zapewnia prezes fir-
my Józef Nocoñ. Firma daje mo¿liwo-
œci przyuczenia siê do zawodu, organi-
zuje sta¿e zawodowe oraz praktyki i kur-
sy jêzykowe. Corocznie w firmie uru-
chamiany jest jeden du¿y projekt roz-
wojowy: w 2006 by³y to szkolenia me-
ned¿erskie, w 2007 podnoszenie kwa-
lifikacji operatorów, a w 2008  Akade-
mia Energetyka. Pracownicy maj¹ tak-
¿e szansê wspó³finansowania swoich
studiów przez spó³kê.

- To chyba jeden z najnowoczeœniej-
szych zak³adów w województwie. Pe³-
na automatyzacja, za³ogi prawie nie
widaæ  - komentuje szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" Piotr Duda,

który na zaproszenie zak³adowej "S"
mia³ okazjê zwiedziæ elektrociep³ow-
niê. - Cieszy te¿, ¿e tak pozytywnie pod-

chodzi siê tam do pracowników. Spora
w tym zas³uga "Solidarnoœci. Tam ka¿-
dy dba o zak³ad, zbudowano wiêŸ nie-
mal rodzinn¹.

"S" jest jedynym zwi¹zkiem w Elek-
trociep³owni "Elcho". Dzia³a dopiero od
stycznia, wczeœniej na zwi¹zek nie zga-
dzali siê Amerykanie, dopiero Czesi
okazali siê otwarci na dialog spo³ecz-
ny. Pierwsze wybory przeprowadzono
w styczniu, przewodnicz¹cym zosta³
S³awomir Jarosz. Teraz do "Solidar-
noœci" nale¿y blisko 90 pracowników.

"Elcho" dba nie tylko o swoich pra-
cowników, ale i o œrodowisko natural-

Elektrociep³ownia na medal

Piotr Duda i wiceprzewodnicz¹cy ZR Bogdan Biœ (z lewej)

podczas zwiedzania elektrociep³owni

Ratownicy chc¹ podwy¿ek
maga dofinansowania. Mam nadziejê,
¿e to nie puste s³owa, ale dobry pro-
gnostyk przed pi¹tkowymi negocjacja-
mi - uwa¿a Szarek.

By "przekonaæ" rz¹d do swoich po-
stulatów, ratownicy od kilku dni pro-
wadz¹ ogólnokrajow¹ akcjê codzienne-
go przesy³ania faksów i maili do resortu
zdrowia, w których przypominaj¹ o swo-
ich postulatach. Wszystkie placówki po-
gotowia w kraju zosta³y oflagowane, or-
ganizowane te¿ s¹ tam masówki.     wg

- Bez dofinansowania polskiemu ratownictwu grozi zapaœæ

- uwa¿aj¹ ratownicy

ne i lokaln¹ spo³ecznoœæ. Wspiera ini-
cjatywy s³u¿¹ce opiece i pomocy cho-
rzowskim rodzinom, a w szczególno-

œci dzieciom pochodz¹cym z rodzin
biednych lub z problemami. Pomaga
dzieciom chorym i upoœledzonym. -
Wspó³finansujemy akcje œwi¹teczne
oraz wakacyjne wyjazdy dla najm³od-
szych. Pomagamy szko³om i przedszko-
lom poprzez dofinansowania akcji do-
¿ywiania, festynów i olimpiad, a tak¿e
zakupy pomocy dydaktycznych i re-
monty pomieszczeñ. Dotujemy wydatki
na leczenie i rehabilitacjê osób w szpi-
talach - mówi prezes Nocoñ. Spó³ka fi-
nansuje  te¿ dzia³alnoœæ klubów sporto-
wych i organizacjê i udzia³ m³odzie¿y
w zawodach.         Wojciech Gumu³ka
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- Niechêæ pracodawcy do
wspó³pracy nie powstrzyma
nas. Bêdziemy zabiegaæ o
prawa za³ogi - mówi Krystian
Pastuszek, przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w spó³kach
grupy Maspex, producenta
napoju Kubuœ.

 "Solidarnoœæ" powsta³a tam
trzy miesi¹ce temu. Pracodawca
pocz¹tkowo nie chcia³ siê z tym
pogodziæ, dosz³o nawet do prób
zwolnienia za³o¿ycieli zwi¹zku. I
chocia¿ ostatecznie "S" dzia³a, to
relacje z pracodawc¹ dalekie s¹ od
normalnoœci.

- Ostatnio w firmie pojawi³y siê
formularze … wyst¹pienia z "So-
lidarnoœci" - mówi przewodnicz¹-
cy tamtejszej komisji Krystian
Pastuszek. - Oficjalnie nikt siê do
nich nie przyznaje, ale ich forma
wskazuje na to, ¿e prawdopodob-
nie "wyp³ynê³y" z dyrekcji. Do-

sta³em te¿ od pracodaw-
cy pismo, bym udostêp-
ni³ mu listê cz³onków
Zwi¹zku. Oczywiœcie nie
zrobiê tego, bo pewnie
chce zachêcaæ ludzi do
wypisywania siê.

Pastuszek zapewnia
jednak, ¿e nie zamierza
ulegaæ takiej presji. Ma w
tym silne wsparcie Za-
rz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiej "S". - Naj-
wa¿niejsze jest przekona-
nie ludzi do wstêpowania
w szeregi zwi¹zku. Tylko
wspólnie i siln¹ reprezen-
tacj¹ mog¹ rozmawiaæ z
pracodawc¹ o swoich pro-
blemach - uwa¿a zwi¹z-
kowy organizator Robert
Odyjas, który od pocz¹t-
ku pomaga zwi¹zkowcom
w spó³kach grupy Ma-
spex. - W tej chwili klu-

Silny Zwi¹zek to klucz do sukcesu

- Tylko dziêki przynale¿noœci do Zwi¹zku

pracownicy mog¹ broniæ swoich praw

- podkreœlaj¹ Robert Odyjas

i Krystian Pastuszek

S¹d Apelacyjny w Katowicach
uzna³, ¿e cz³onkowie plutonu
specjalnego, którzy pacyfiko-
wali kopalnie „Wujek” i „Ma-
nifest Lipcowy” w grudniu
1981 r. s¹ winni œmierci dzie-
wiêciu górników i ranienia
wielu innych. ¯aden z oskar-
¿onych nie wys³ucha³ wyroku.

Sk³ad orzekaj¹cy, któremu prze-
wodniczy³ sêdzia Waldemar
Szmidt  podtrzyma³ wyrok s¹du I
instancji o winie by³ych zomow-
ców. Zmienione zosta³y natomiast
wysokoœci zas¹dzonych kar. Po
uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cej
amnestii dowódca plutonu spe-
cjalnego Romuald Cieœlak ska-
zany zosta³ na 6 lat wiêzienia, a
szeregowi cz³onkowie plutonu na
od 3,5 do 4 lat.

S¹d Apelacyjny skierowa³ do po-
nownego rozpatrzenia sprawê
Krzysztofa Jasiñskiego, który pod-
trzymuje, ¿e nie bra³ udzia³u w ak-

cji w kopalni "Wujek" poniewa¿
skierowany zosta³ do tzw. grupy

œmig³owcowej. Zdaniem s¹du trze-
ba wyjaœniæ wszystkie okolicznoœci
dotycz¹ce tej grupy.

W uzasadnieniu wyroku sêdzia
Szmidt nawi¹za³ do trwaj¹cej przez

lata zmowy zomowców i podkreœli³,
¿e ci którzy milczeli odbêd¹ karê w
poczuciu fa³szywej solidarnoœci z

S¹ winni œmierci górników

Sprawa brutalnej pacyfikacji kopalñ „Wujek” i „Manifest

Lipcowy” ci¹gnê³a siê 15 lat. Skazaniem cz³onków plutonu

specjalnego zakoñczy³ siê dopiero trzeci proces

czowe jest wynegocjo-
wanie podpisania umów
z za³og¹ na czas nieokre-
œlony. To da pracowni-
kom wiêksz¹ stabiliza-
cjê i gwarancjê, ¿e za
przys³owiowe mrugniê-
cie okiem nie strac¹ na-
tychmiast pracy - mówi
Odyjas.

Bardzo wa¿ne jest te¿
unormowanie systemu
p³ac. - W ostatnich mie-
si¹cach wahania w wy-
p³atach wynosz¹ nawet
kilkaset z³otych. Nie
wiadomo dlaczego. Po-
trzebny jest te¿ jasny re-
gulamin premiowania -
podkreœla Pastuszek i
dodaje, ¿e dla "Solidar-
noœci" instotne jest rów-
nie¿ przywrócenie fun-
duszu socjalnego. Zda-
niem "Solidarnoœci" li-

kwidowano go bez konsultacji z
za³og¹. Poprawy wymaga te¿ dia-
log z pracodawc¹. - Regulamin
pracy tworzony jest bez konsulta-
cji ze zwi¹zkami zawodowymi.
Prezes unika negocjacji z "Soli-
darnoœci¹" - mówi przewodnicz¹-
cy.

W spó³kach grupy Maspex "So-
lidarnoœæ" jest wci¹¿ na indeksie.
Niechêtnie widziane s¹ wszelkie
kontakty zwi¹zkowców z pracow-
nikami. - Jestem ca³y czas pod
kontrol¹, sprawdzane jest, gdzie,
z kim i o czym rozmawiam. Od
dwóch miesiêcy ja i moja rodzina
zarabiamy mniej o kilkaset z³o-
tych. Mimo to nie poddamy siê,
nie z³o¿ymy broni. Wci¹¿ liczy-
my, ¿e pracodawca rozpocznie
wspó³pracê z "Solidarnoœci¹". To
le¿y przecie¿ w interesie ca³ej za-
³ogi - podkreœla Pastuszek.

Wojciech Gumu³ka

- Czujê satysfakcjê i ulgê - powiedzia³a po

og³oszeniu wyroku Janina Stawisiñska,

matka zamordowanego górnika

Krzysztof Pluszczyk
- przewodnicz¹cy
Spo³ecznego Komitetu
Pamiêci Górników
KWK „Wujek”.

Satysfakcja, to zbyt mocne s³o-
wo. Na pewno wszyscy jesteœmy
zmêczeni procesem ci¹gn¹cym
siê przez tak wiele lat. W ubie-
g³ym roku S¹d Okrêgowy poka-
za³ prawdê o wydarzeniach na
"Wujku". S¹d Apelacyjny pod-
trzyma³ wyrok s¹du pierwszej
instancji. Mo¿e zaskoczeniem
jest podtrzymanie uniewinnienia
Mariana Okrutnego. Najwa¿-
niejsze s¹ jednak odczucia rodzin
górników, którzy zginêli.

kolegami, a ci, którzy zabili w nie-
dosycie jej wysokoœci. - Oskarzeni
dopuœcili siê prze-
stêpstw, podlegaj¹ od-
powiedzialnoœci i od-
bêd¹ karê - powiedzia³
sêdzia Szmidt.

Sêdziowie dali wia-
rê zeznaniom taterni-
ków. Nie podzielili li-
nii obrony, ¿e zomow-
cy dzia³ali w obronie
w³asnej. Zdaniem
S¹du Apelacyjnego, w
momencie oddawania
strza³ów nie istnia³o
zagro¿enie ¿ycia zo-
mowców. Równie¿
pani Janinie Stawi-
siñskiej, matce zamor-
dowanego Janka trud-
no by³o s³uchaæ s³ów
obroñców.  - Kto na
kogo napad³? Górnicy
na zomowców, czy zo-
mowcy na górników?
- pyta³a ze ³zami.

Obroñcy podkreœlali podczas pro-
cesu, ¿e cz³onkowie plutonu specjal-
nego wykonywali rozkazy i nie mo-
gli mieæ œwiadomoœci, ¿e stan wo-
jenny zosta³ wprowadzony nielegal-
nie. Sugerowali, ¿e w pacyfikacji œl¹-
skich kopalñ bra³y udzia³ równie¿
inne formacje posiadaj¹ce broñ.
Wielkie emocje wywo³a³y te¿ wypo-
wiedzi oskar¿onych, którzy podkre-
œlali, ¿e s¹ niewinni, bo na "Wujek"
nie poszli z w³asnej woli. - Oskar¿e-
ni ubrani byli w mundury. Ich po-
winnoœci¹ nie by³o strzelanie na po-
strach do ludzi, a chronienie ich -
mówi³ przewodnicz¹cy sk³adu orze-
kaj¹cego. S¹d Apelacyjny podkreœli³,
¿e w kopalni "Wujek" nie by³o pod-
staw do u¿ycia broni. - Górnicy nie
zagra¿ali zomowcom i nie podjêli
¿adnych czynnoœci poza strajkiem -

argumentowali sêdziowie. Zdaniem
s¹du skierowanie tak ogromnych si³

porz¹dkowych do pacyfikacji straj-
kuj¹cych kopalñ by³o nieproporcjo-
nalne.

Wyrok jest prawomocny,
oskar¿eni rozpoczn¹
odbywanie kary.

Janina Stawisiñska powiedzia³a
po rozprawie, ¿e chcia³aby teraz
spojrzeæ w oczy oskar¿onym i us³y-
szeæ: Przepraszam. - Nic nie wyna-
grodzi tej tragedii. Dzisiaj czujê sa-
tysfakcjê i ulgê, ¿e po 15 latach spra-
wiedliwoœci sta³o siê zadoœæ - po-
wiedzia³a Janina Stawisiñska. Jej
zdaniem przeci¹ganie procesu tak
d³ugo by³o niepotrzebne, bo wszyst-
kie dowody zbrodni podane zosta-
³y "na talerzu".

Agnieszka Konieczny

Piotr Duda
-  przewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”:

Pañstwo polskie, a zw³aszcza pol-
ski wymiar sprawiedliwoœci, spe³ni-
³y dziœ swój obowi¹zek. Trudno jed-
nak powiedzieæ, ¿e jestem zadowo-
lony. Raczej odczuwam ulgê i mam
poczucie, ¿e sprawiedliwoœæ za-
triumfowa³a. To bardzo wa¿ny dzieñ
dla wszystkich cz³onków "Solidar-
noœci", a zw³aszcza dla rodzin gór-
ników z "Wujka". Wreszcie koñczy
siê ich s¹dowa gehenna. Nie jest naj-
istotniejsze, na jakie kary zomowcy
zostali skazani, komu i o ile podwy¿-
szono albo obni¿ono wyroki. Wa¿-
ne, ¿e s¹d ostatecznie potwierdzi³,
kto jest winny tej najwiêkszej trage-
dii stanu wojennego.

Andrzej Kêpczyñski -
przewodnicz¹cy „S”
w kopalni „Wujek”:

Nie jestem zadowolony z pod-
trzymania wyroku dotycz¹cego
dowódców. Je¿eli Gruba nie ¿yje,
a Okrutnego uniewinniono, to na
³awie oskar¿onych powinno sie-
dzieæ jeszcze dwóch zastêpców
ówczesnego Komendanta Woje-
wódzkiego MO: Wilczyñski i Ba-
ranowski.

Natomiast przekazanie sprawy
oskar¿onego Krzysztofa Jasiñ-
skiego do ponownego rozpatrze-
nia mo¿e doprowadziæ do wyja-
œnienia kwestii tzw. "grupy œmi-
g³owcowej". Mo¿e oka¿e siê, ¿e z
helikoptera równie¿ pad³y strza³y
œmiertelne.
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Harmonogram szkoleñ
na II pó³rocze 2008 r.

Epidemia niskich p³ac dotknê³a

równie¿ pracowników stacji sa-

nitarno-epidemiologicznych.

W piatek 20 czerwca w proteœcie
przed Ministerstwem Zdrowia w War-
szawie uczestniczy³o oko³o tysi¹c pra-

cowników Sanepidu z ca³ej Polski.
Zwi¹zkowcy domagali siê wzrostu
p³ac i zapewnienia œrodków finanso-
wych na funkcjonowanie stacji.

Delegacja protestuj¹cych spotka³a
siê  z G³ównym Inspektorem Sanitar-
nym i wiceministrem zdrowia. W prze-

kazanej petycji pracownicy domagali
sie wzrostu wynagrodzeñ zasadni-
czych wszystkich pracowników o 500
z³, zapewnienia wystarczaj¹cych œrod-
ków na funkcjonowanie stacji i reali-
zacjê na³o¿onych zadañ oraz wywi¹-
zywania siê pracodawców z postano-

wieñ Ponadzak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy. Chc¹ te¿ utrzyma-
nia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w
strukturze pionowej oraz utrzymania
dotychczasowych zadañ i kompeten-
cji Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dzia³ Informacji KK

1 lipca przed siedzib¹ spó³ki

real,- w Warszawie pracownicy

sieci zaprotestuj¹ przeciwko ni-

skim wynagrodzeniom i ignoro-

waniu przez zarz¹d postulatów

p³acowych.

Zwi¹zki domagaj¹ siê 500 z³ pod-
wy¿ki dla ka¿dego pracownika. W
czerwcu w Warszawie odby³y siê ko-
lejne negocjacje p³acowe, w których
uczestniczyli przewodnicz¹cych orga-
nizacji zwi¹zkowych i zarz¹d sieci,
m.in. nowy dyrektor personalny firmy
Tomasz Kiewisz. Rozmowy zakoñ-
czy³y siê jednak fiaskiem i tylko odda-
li³y stanowiska obu stron.

W trakcie spotkania pracodawca
przedstawi³ wynik finansowy za 2007

r. i przekonywa³ zwi¹zkowców, ¿e
spó³ka nie jest w stanie udŸwign¹æ pro-
ponowanych przez nich podwy¿ek.
Zwi¹zkowcy nie zgadzaj¹ siê z t¹ ar-
gumentacj¹. Ich zdaniem nie mo¿na
skutkami decyzji zarz¹du obarczaæ 13
tys. pracowników sieci.

- Taki niekorzystny wynik jest spo-
wodowany m.in. zakupem 19 marke-
tów Geant. Dziêki temu zakupowi pra-
codawca podniós³ wartoœæ firmy. Jego
kosztami obci¹¿y³ pracowników, któ-
rym odebra³ mo¿liwoœæ podwy¿ek -
mówi Gra¿yna Wyczyñska, prze-
wodnicz¹ca "S" w realu,- w Czeladzi.

W komunikacie do pracowników
przewodnicz¹cy organizacji zwi¹zko-
wych podkreœlaj¹, ¿e zakup ten powi-
nien stanowiæ koszt pracodawcy, a nie

Chc¹ realnych podwy¿ek

- Wci¹z nie ma rz¹dowej zgody na

sprzeda¿ "Silesii". Jakie nastro-

je s¹ wœród za³ogi?

Ciœnienie wzrasta, jak w szampanie.
Na razie wybuch powstrzymuje ko-
rek, ale, gdy on wystrzeli, to nie daj
Bo¿e, by w "Silesi" powtórzy³ siê
2003 rok, kiedy to zdeterminowana
za³oga przyst¹pi³a do podziemnego
strajku. Tego najbardziej siê oba-
wiam. Teraz ka¿dy scenariusz jest
mo¿liwy.
- Gibson Group i pozbywaj¹ca siê

kopalni Kompania Wêglowa

rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ przed³u¿e-

nia terminu sprzeda¿y zak³adu...

Rzeczywiœcie, pracuj¹ nad tym
prawnicy obu tych firm. To nie jest

pracowników. - Pracownicy nie s¹ ak-
cjonariuszami firmy, a maj¹tek firmy
nie stanowi maj¹tku pracowników - ar-
gumentuj¹ zwi¹zkowcy.

Podczas negocjacji pracodawca nie
podj¹³ dyskusji na temat propozycji
zwi¹zków. Zaproponowa³ jedynie
podwy¿szenie najni¿szego wynagro-
dzenia z 1326 z³ do 1450 z³ od 1 paŸ-
dziernika 2008 r. dla osób, które prze-
pracowa³y jeden rok i wzrost dodatku
na pranie odzie¿y z 12 do 20 z³.

- Takie propozycje s¹ niewystarcza-
j¹ce i nieadekwatne do wykonywanej
pracy. Nie zatrzymaj¹ równie¿ pracow-
ników, którzy zniechêceni niskimi p³a-
cami odchodz¹ z sieci - odpowiadaj¹
zwi¹zkowcy.

Agnieszka Konieczny

Z Dariuszem Dudkiem, przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” w KWK „Silesia” rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Dajmy szansê „Silesii”
tak, jak informuj¹ niektóre media, ¿e
je¿eli transakcja nie dojdzie do skut-
ku w okreœlonym terminie, to Gib-
son Group straci przetargowe wa-
dium w wys. 4 mln z³. To Kompania
straci wadium i 250 mln z³, które
mia³a otrzymaæ za "Silesiê", ponie-
wa¿ nie zosta³ dotrzymany termin
zawarty w regulaminie przetargu. A
wtedy bêdzie musia³a zagospodaro-
waæ 930. wœciek³ych górników. Dla
dobra czechowickiego spo³eczeñ-
stwa sprzeda¿ kopalni musi siê udaæ.
Wystosowaliœmy pismo do burmi-
strza, z proœb¹ by wspiera³ nasze
dzia³ania. Ten z kolei przes³a³ list do
wicepremiera Pawlaka, w którym
zwraca uwagê na wszelkie zagro¿e-
nia dla miasta zwi¹zane z ewentu-
aln¹ utrat¹ miejsc pracy przez zatrud-
nionych w "Silesii". O wsparcie
zwróciliœmy siê równie¿ do œl¹skich
parlamentarzystów.
- Jak Pan ocenia ca³¹ t¹ sytuacjê?

By³by to skandal, gdyby w wyniku
opiesza³oœci rz¹du, 930 pracowników
kopalni zosta³o bez zatrudnienia. In-
nym skandalem jest fakt, ¿e obecnie
Polska zamierza importowaæ oko³o
10 mln ton wêgla, a tymczasem "Si-
lesia" posiada drugie pod wzglêdem
wielkoœci zasoby tego surowca w kra-
ju. Dajmy szanse tej kopalni i zatrud-
nionym w niej ludziom. Fakt, "Sile-
sia" ma byæ pierwsz¹ sprzedan¹ ko-

palni¹ w Polsce. Byæ mo¿e ktoœ siê
tej sprzeda¿y obawia, ale skoro ko-
palnia mia³a byæ zalana lub zlikwi-
dowana, to teraz powinniœmy daæ jej
szansê. Przecie¿ nie mamy nic do stra-
cenia, natomiast Kompania ma do zy-
skania 250 mln z³.
- Dziêkujê za rozmowê.

Zmala³y szanse na sprzeda¿ ko-
palni "Silesia" do 30 czerwca
szkockiej grupie Gibson Jest to
data graniczna sprzeda¿y w wa-
runkach przetargu. Ministerstwa
Gospodarki i Skarbu do tej pory
nie wyda³y zgody na tê transak-
cjê, mimo, ¿e od 12 maja posia-
daj¹ wszystkie stosowne doku-
menty.

Sprzeda¿ "Silesii" jest jedyn¹ al-
ternatyw¹ dla jej uœpienia, a zatrud-
nionym w kopalni stwarza gwaran-
cje na zachowanie miejsc pracy.

Inspekcja

potrzebuje pieniêdzy

Zwi¹zkowcy z Sanepidu chc¹ 500-z³otowych podwy¿ek

Nr Termin Rodzaj

turn. szkolenia szkolenia

I 01- 05.09 Wybrane elementy prawa pracy

II 08 - 12.09 Ogólnozwi¹zkowe

III 15 - 19.09 Tworzenie i negocjowanie
uk³adów zbiorowych pracy

IV 22 - 26.09 Prawo pracy cz. II

V 29.09 - 03.10 Wybrane elementy prawa pracy

VI 06.10 - 10.10 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

VII 13.10 - 17.10 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

VIII 27.10 - 31.10 Wybrane elementy prawa pracy

IX 03.11 - 07.11 Wsparcie kole¿eñskie

X 03.11 - 07.11 Prawo pracy cz. II

XI 10.11 - 14.11 Ogólnozwi¹zkowe

XII 17.11 - 21.11 Negocjowaæ mo¿na wszystko

XIII 24.11 - 28.11 Wybrane elementy prawa pracy

XIV 01.12 - 05.12 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

XV 08.12 - 12.12 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

XVI 15.12 - 19.12 Tworzenie i negocjowanie
Uk³adów Zbiorowych Pracy

W ubieg³ym roku Gibson Gro-
up parafowa³a umowê spo³eczn¹
ze zwi¹zkami zawodowymi. Jej
zapisy zapewniaj¹ pracownikom
nie tylko ci¹g³oœæ zatrudnienia, ale
równie¿ funkcjonowanie po-
nadzak³adowego uk³adu zbioro-
wego pracy, regulaminu pracy,
funduszu œwiadczeñ socjalnych i
ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Inwestor zagwarantowa³ tak¿e
wielkoœæ wydobycia i pakiety pry-
watyzacyjne oraz utworzenie oko-
³o 1500 nowych miejsc pracy.
Pierwszeñstwo w zatrudnieniu
bêd¹ mieli cz³onkowie rodzin pra-
cowników kopalni. Inwestor zgo-
dzi³ siê równie¿ na zapis, ¿e œred-
nie wynagrodzenie w kopalni nie
mo¿e byæ ni¿sze od œredniej w gór-
nictwie. Wszyscy zatrudnieni w
"Silesii" maj¹ otrzymywaæ bony
prywatyzacyjne w wys. 1 tys. z³
za ka¿dy rok pracy w zak³adzie.
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Nad Fabryk¹ Urz¹dzeñ Me-

chanicznych w Porêbie zawi-

s³a groŸba zwrotu 20 mln z³

pomocy publicznej. Pracowni-

cy spó³ki znów otrzymuj¹ wy-

nagrodzenia z opóŸnieniem.

W grudniu 2002 r., po wielu pi-
kietach i manifestacjach zak³ad
uzyska³ 20 mln z³ pomocy publicz-
nej. Pieni¹dze mia³y byæ przezna-
czone na restrukturyzacjê i uzyska-
nie rentownoœci - Tych warunków
nie uda³o siê spe³niæ, bo kolejni
prezesi bardziej ni¿ o spó³kê dbali
o w³asne interesy  - mówi Miro-

s³awa Juñczyk, przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" w FUM Porêba.

"Solidarnoœæ" wielokrotnie in-
formowa³a Ministerstwo Skarbu o
nieprawid³owoœciach i niew³aœci-
wej prywatyzacji. - Wyniki na pa-
pierze by³y w miarê dobre, a sytu-
acja zak³adu pogarsza³a siê. Bra-
kowa³o pieniêdzy na produkcjê, ale
w³aœciciel nie chcia³ nas s³uchaæ i
twierdzi³, ¿e wszystko jest w po-

rz¹dku  - dodaje Miros³awa Juñ-
czyk.

Czas pokaza³, ¿e "Solidarnoœæ"
mia³a racjê.  Po wejœciu przewod-
nicz¹cej do rady nadzorczej i za-

rz¹dzenia przez radê przeprowa-
dzenia "spisu z natury" okaza³o siê,
¿e wynik finansowy jest nierzeczy-

wisty, bo w firmie pro-
wadzona by³a kreatywna
ksiêgowoœæ. - Tylko w
jednym roku w produk-
cji w toku ukrytych zo-
sta³o 5 mln z³ - mówi
przewodnicz¹ca.

Miros³awa Juñczyk
dodaje, ¿e pracownicy
chcieliby poznaæ odpo-
wiedŸ na pytania: Gdzie
by³ w³aœciciel? Dlaczego
nie nadzorowa³ restruktu-
ryzacji? Dlaczego to "So-
lidarnoœæ" musia³a poda-
waæ kolejnych prezesów
do organów œcigania?

W ubieg³ym roku za-
k³adem zainteresowa³a
siê holenderska firma
dzia³aj¹ca na rynku ob-
rabiarek. Holendrzy byli
gotowi wejœæ do spó³ki
poprzez podwy¿szenie

kapita³u. Ministerstwo Skarbu tê
propozycjê odrzuci³o.

Decyzja o prywatyzacji huty

„£abêdy” ju¿ zapad³a. - Jeste-

œmy przygotowani do nego-

cjacji pakietu gwarancji pra-

cowniczych - odpowiadaj¹

zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa
zdecydowa³o, ¿e akcje ostatniej
pañstwowej huty bêd¹ zbywane w
drodze rokowañ podjêtych na pod-
stawie publicznego zaproszenia.
Przewodnicz¹cy "S" w hucie
"£abêdy", Czes³aw Ryœ podkreœla,
¿e zwi¹zkowcy nie s¹ zaskoczeni
rozpoczêciem prywatyzacji, jed-
nak jej tryb mo¿e nasuwaæ obawy
o utrzymanie miejsc pracy i p³ac.
Obecnie tylko w hucie zatrudnio-
nych jest 465 osób, nie licz¹c pra-

W hucie „£aziska” i dwóch

spó³kach wydzielonych trwa

spór zbiorowy. „Solidarnoœæ”

domaga siê doprowadzenia

wynagrodzeñ do poziomu

sprzed 1 stycznia 2005 r. W

ci¹gu trzech latach pracowni-

cy zak³adu stracili ok. 700 z³.

- W 2004 r. œrednia p³aca w hu-
cie wynosi³a 3000 z³ brutto, a w
zesz³ym roku tylko 2300 z³ - mówi
Zbigniew WoŸnica, przewodni-

cz¹cy "S" w hucie "£aziska". - Pra-
cownik produkcyjny po 35 latach

pracy zarabia ok. 2000 - 2200 z³
brutto.

W paŸdzierniku 2007 r. Zwi¹zek
wywalczy³ 150 z³ podwy¿ki dla
pracowników huty i porozumienie
o etapowym dochodzeniu do kwo-
ty 700 z³. Natomiast pracownicy
spó³ki ¯elazostopy otrzymali po
150 z³ wiêcej, ale tylko przez dwa
miesi¹ce. Miesi¹c temu w hucie i
spó³kach przeprowadzone zosta³o
referendum. - Wiêkszoœæ zatrud-
nionych opowiedzia³a siê za roz-

poczêciem strajku,
je¿eli negocjacje
p³acowe zakoñcz¹
siê fiaskiem - pod-
kreœla Zbigniew
WoŸnica.

Jednak sytuacja
znajduj¹cej siê w li-
kwidacji huty jest
coraz gorsza. - Od
dwóch tygodni bra-
kuje nawet pasty
bhp. Pracownicy,
którzy maj¹ kontakt
ze smarami i oleja-
mi wracaj¹ do domu

brudni. To jest upokarzaj¹ce - do-
daje przewodnicz¹cy.

cowników szeœciu spó³ek wydzie-
lonych.

- W najbli¿szym czasie zwróci-
my siê do ministra, by przekaza³
potencjalnemu inwestorowi, ¿e
zwi¹zek oczekuje negocjacji pakie-
tu gwarancyjnego i jest do nich
przygotowany - zapowiada Cze-
s³aw Ryœ.

Przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
podkreœla, ¿e dziêki dobrej ko-
niunkturze "po latach chudych na-
desz³y t³uste" i zak³ad przynosi zy-
ski. Huta produkuje m.in. wyroby
walcowane oraz kszta³towniki do
obudów chodnikowych i tuneli.

Huta "£abêdy" to jedna z najstar-
szych œl¹skich hut, jej pocz¹tki siê-
gaj¹ po³owy XIX wieku.

Agnieszka Konieczny

A jednak uda³o siê. Zarz¹d

Górniczej Spó³dzielni Miesz-

kaniowej w Jastrzêbiu Zdro-

ju nie uzyska³ absolutorium.

Walne Zebranie Delegatów

odwo³a³o równie¿ Radê Nad-

zorcz¹.

- Z decyzji delegatów ucieszyli
siê zarówno lokatorzy, jak i pra-

cownicy - mówi Lucyna Koœcik,
przewodnicz¹ca "Solidarnoœci" w
Górniczej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Jastrzêbiu Zdroju.

Do jastrzêbskiej spó³dzielni na-
le¿y prawie 10 tys. lokatorów. O
problemach w tej spó³ce pisaliœmy
na ³amach TŒD 20 maja. Zwi¹z-
kowcy i rada pracowników zarzu-
caj¹ obecnemu prezesowi ³amanie
praw pracowniczych i zwi¹zko-
wych, szykanowanie przewodni-
cz¹cej "S" oraz niegospodarnoœæ i
nara¿enie spó³dzielni na straty.

I co wa¿ne, w tym
sporze po stronie pra-
cowników murem
stoj¹ lokatorzy. Szans¹
na zakoñczenie kon-
fliktu by³o w³aœnie
Walne Zebranie Dele-
gatów, które odby³o
siê w czerwcu w trzech
turach.

- Delegaci zobo-
wi¹zali zarz¹d, ¿e do
koñca lipca zwo³a ko-
lejne walne zebranie,
na którym wybrana
zostanie nowa rada
nadzorcza - dodaje
Lucyna Koœcik. -
Mam nadziejê, ¿e lo-
katorzy wybior¹ tak¹
radê, z któr¹ bêd¹ po-
trafili wspó³praco-
waæ.

Pracownicy spó³-
dzielni i lokatorzy
oczekuj¹, ¿e nowa
rada przede wszyst-

kim odwo³a dotychczasowy zarz¹d
i og³osi konkurs na nowy.

Agnieszka Konieczny

W £abêdach gotowi

do negocjacji

Zarz¹d

bez absolutorium

- Mam nadziejê, ¿e lokatorzy wybior¹
tak¹ radê nadzorcz¹, z któr¹ bêd¹ mogli
wspó³pracowaæ - mówi Lucyna Koœcik

Dramat Porêby trwa
W grudniu 2007 r. "Solidarnoœæ"

rozpoczê³a kolejn¹ walk¹, tym ra-
zem o prywatyzacjê zak³adu. Po

kilku d³ugich miesi¹cach pisania
monitów i oczekiwania fabryka
umieszczona zosta³a na liœcie pry-
watyzacyjnej, ale sytuacja wci¹¿
siê pogarsza.

- Brak p³ynnoœci finansowej i
pieniêdzy sprawia, ¿e pêtla zaciska
siê coraz bardziej. Od dwóch mie-
siêcy pracownicy nie maj¹ termi-
nowych wyp³at. Odchodziæ zaczê-
li najlepsi fachowcy - alarmuj¹
zwi¹zkowcy.

Miros³awa Juñczyk podkreœla, ¿e
spó³ka utrzymuje siê z bie¿¹cych
kontraktów i funkcjonuje dziêki
temu, ¿e jako jedyna na rynku re-
alizuje indywidualne zlecenia
klientów.

Agnieszka Konieczny

FUM Porêba to jedyny zak³ad w ponad dziewiêciotysiêcznym
miasteczku. Walka o jego utrzymanie trwa ju¿ od 2000 r.

(zdjêcie: Archiwum ZR)

- Wyniki na papierze by³y w miarê
dobre, a sytuacja zak³adu pogarsza³a

siê - mówi Miros³awa Juñczyk Huta na s³owo honoru
W hucie ³amane s¹ prawa pra-

cownicze. - Zarz¹d odebra³ czêœci
pracownikom premiê, ale PIP na-
kaza³a jej zwrócenie - mówi Zbi-
gniew WoŸnica.

Zwi¹zkowcy alarmuj¹, ¿e doku-
mentacja czêœci maszyn jest fa³szo-
wana, przez co wiele osób pracuje
z nara¿eniem ¿ycia. - Nawet in-
spektor PIP potwierdzi³, ¿e suwni-
ce dopuszczone zosta³y do pracy
bez przegl¹du - dodaje WoŸnica. -
Od lat nie przeprowadza siê ¿ad-
nych inwestycji, huta pracuje na
s³owo honoru.

Pracownicy s¹ równie¿ oburzeni
d¹¿eniem Rados³awa Miœkiewicza

- w³aœciciela spó³ki Gemi, do któ-
rej nale¿y huta "£aziska" - do prze-
jêcia oœrodka wypoczynkowego w
Rycerce Górnej, sfinansowanego z
funduszu socjalnego. - Miœkiwicz
zad³u¿y³ hutê wzglêdem swojej
spó³ki, a nastêpnie pod zabezpiecze-
nie tego d³ugu przew³aszczy³ dzia³-
ki wraz z budynkiem na rzecz Gemi
- opowiada przewodnicz¹cy "S". -
Wyci¹ga rêce nawet po resztki tego,
co przez lata zosta³o wypracowane
przez pracowników.

Agnieszka Konieczny

Wiêkszoœæ zatrudnionych opowiedzia³a siê
za rozpoczêciem strajku, je¿eli negocjacje

p³acowe zakoñcz¹ siê fiaskiem
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Pierwsi koloniœci - podopiecz-

ni Fundacji im. Grzegorza Ko-

losy - wyjechali ju¿ na letni

wypoczynek. W tym roku z

oferty Fundacji skorzysta ok.

3200 dzieci.

To ju¿ 16 rok s³u¿by Fundacji na
Rzecz Zdrowia dzieci i M³odzie¿y
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego im.

Grzegorza Kolosy. Przez te wszyst-
kie lata z organizowanych przez ni¹
kolonii i obozów skorzysta³o blisko

65 tys. dzieci. W tym roku mog¹
jechaæ m. in. do Zakopanego, Ja-
strzêbiej Góry, Rowów, Dar³ówka i
Mrze¿yna.

Jak co roku Fundacja czêœci dzie-
ciom oferuje bezp³atny wypoczy-
nek. Jak mówi kierownik Biura
Fundacji Wioletta Sznapka, dziê-
ki wspó³pracy z katowickim Miej-
skim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecz-
nej z darmowych kolonii skorzysta
w tym roku 425 dzieci z najbardziej
potrzebuj¹cych rodzin. Kolejnych
235 dzieci pojedzie na darmowe
wakacje dziêki porozumieniu z czê-
stochowskim MOPS-em. Kolejna
du¿a inicjatywa to kolonie w ra-
mach akcji "Wymarzone Wakacje",
któr¹ Fundacja organizuje razem z
Pawilonami Meblowymi Agata. Jej
efektem s¹ darmowe kolonie dla
200 dzieci. - 30 dzieciom wypoczy-
nek zasponsoruj¹ natomiast gospo-
darze oœrodków kolonijnych. W
sumie wiêc w tym roku mamy ok.

900 ca³kowicie bezp³atnych miejsc
kolonijnych - podkreœla Wioletta
Sznapka.

Tanio, ale luksusowo

Ale to tylko czêœæ oferty Funda-
cji. Ok. 500 rodzin chc¹cych sko-
rzystaæ z jej oferty ma szanse na do-
finansowanie w wys. ok. 350 z³. To
blisko po³owa ceny dwutygodnio-
wych kolonii w oœrodkach w Zwar-
doniu i Istebnej. Dlatego te miejsco-
woœci ciesz¹ siê bardzo du¿¹ popu-
larnoœci¹.

Ale nawet przy op³aceniu pe³ne-

Kolonie z Fundacj¹ po raz 16.

Posiadacze zwi¹zkowej kar-

ty Grosik, którzy do 1 sierp-

nia wybior¹ siê do œl¹skiego

ZOO, przy zakupie biletu

otrzymaj¹ 20 proc. rabatu.

PóŸniej ogród zostanie wydzie-
lony z Wojewódzkiego Parku Kul-
tury i Wypoczynku i stanie siê jed-
nostk¹ samodzieln¹. Przewodni-

cz¹cy "S" w WPKiW, Andrzej Ba-

tog jest zdania, ¿e to dobra decy-
zja i œwiate³ko w tunelu. - Mam
nadziejê, ¿e po wydzieleniu ZOO,
uda siê utrzymaæ dotychczasowy
rabat - dodaje Andrzej Batog i pod-
kreœla, ¿e na goœci czeka wiele no-
wych atrakcji m.in. œcie¿ka dydak-
tyczna.

ak

20 proc. rabatu
Zwi¹zkowcy z oœwiatowej

„Solidarnoœci” wystawili cen-

zurkê premierowi. Donald

Tusk nie zda³ do nastêpnej

klasy.

Dzieñ przed oficjalnym zakoñ-
czeniem roku szkolnego zwi¹zkow-
cy z oœwiatowej "S" wystawili pre-
mierowi œwiadectwo szkolne. Nie-
stety, jest fatalne. Z takimi ocenami
szef rz¹du nie móg³ zdaæ do nastêp-
nej klasy. Dosta³ a¿ dwie oceny nie-
dostateczne - z oœwiaty i ochrony
zdrowia. Z zachowania - notê na-
gann¹. S¹ te¿ jednak "pozytywy".
Oœwiatowa "S'" za celuj¹ce uzna³a
np. … turystykê zagraniczn¹ upra-
wiana przez Donalda Tuska. To
pewnie nawi¹zanie do g³oœnej wy-
cieczki do Ameryki Po³udniowej.

Tymczasem z inicjatywy "Soli-
darnoœci" w siedzibie Komisji Kra-
jowe w Warszawie odby³o siê spo-
tkanie nauczycieli z ZNP, NSZZ
"Solidarnoœæ" i Forum Zwi¹zków
Zawodowych. Zwi¹zkowcy dysku-
towali o wspólnej strategii nego-
cjacyjnej i dzia³aniach protestacyj-
nych w sprawach wczeœniejszych
emerytur dla nauczycieli, nak³a-
dów na edukacjê, podwy¿ek p³ac i
warunków pracy nauczycieli i in-
nych pracowników oœwiaty.

Zwi¹zkowcy uzgodnili, ¿e 25
czerwca, przed rozmowami z rz¹-
dem, na których strona rz¹dowa ma
przedstawiæ ostateczne stanowisko
w sprawie p³ac i warunków pracy
nauczycieli, dojdzie do kolejnego
spotkania przedstawicieli oœwiato-

Premier nie dosta³ promocji

Œwiadectwo wystawione premierowi przez oœwiatow¹ „S”
jest fatalne

wych zwi¹zków zawodowych, na
którym zostan¹ podsumowane i
uzgodnione stanowiska w sprawie
emerytur, p³ac i nak³adów na

oœwiatê w najbli¿szych latach oraz
warunków i czasu pracy nauczy-
cieli.

Dzia³ Informacji KK, wg

Biskup Kazimierz

Ryczan zosta³ w miejsce
abp. Tadeusza Goc³ow-

skiego nowym Krajo-
wym Duszpasterzem Lu-
dzi Pracy. Duchowny
urodzi³ siê 10 lutego
1939 r. roku w ̄ urawicy
w woj. podkarpackim.
Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w 1963 r. w
Przemyœlu. W 1993 r. zo-
sta³ mianowany bisku-
pem kieleckim. Nowy
Duszpasterz Ludzi Pracy
jest profesorem nadzwy-
czajnym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskie-
go, wyk³adowc¹ socjolo-
gii religii i wyk³adowc¹
w Instytucie Teologii Pa-
storalnej KUL.

Fundacja powsta³a w 1992
roku, kontynuuj¹c dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ prowadzon¹ wczeœniej
przez Œl¹sko-D¹browsk¹ "Soli-
darnoœæ". Po tragicznej œmierci
inicjatora powstania Fundacji i
przewodnicz¹cego Zarz¹du Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ" w latach
1992-1993, Fundacja przyjê³a
imiê Grzegorza Kolosy.

Przez blisko 16 lat dzia³alno-

go kosztu wypoczynku organizowa-
nego przez Fundacjê, jej oferta jest
wci¹¿ atrakcyjna. - W tych samych

oœrodkach, w których inni organi-
zuj¹ 14-dniowe kolonie, my za tê
sam¹ cenê oferujemy 3 tygodnie
wypoczynku - zapewnia Wioletta
Sznapka. Jak mówi, to efekt wielo-
letniej i dobrej wspó³pracy z w³a-
œcicielami oœrodków oraz skutecz-
nych negocjacji.

W tym roku oferta Fundacji obej-
muje 14 oœrodków, wy³¹cznie nad
morzem i w górach. - Wszystkie s¹

Pierwsi koloniœci wyjechali na wakacje z Fundacj¹
ju¿ kilka godzin po zakoñczeniu roku szkolnego

œci Fundacji z kolonii, zimowisk
i innych form pomocy skorzysta-
³o przesz³o 100 tys. dzieci i m³o-
dzie¿y, z czego z samych kolonii
blisko 65 tys. Fundacja organizu-
je te¿ w naszym kraju pobyty dla
dzieci z Bia³orusi i Ukrainy. W
1996 roku wspólnie z Regionem
Œl¹sko-D¹browskiej NSZZ "So-
lidarnoœæ" przeprowadzi³a te¿
zbiórkê pieniê¿n¹ na budowê pol-
skiej szko³y w Grodnie.

dok³adnie sprawdzone. Wiele z nich
to nowe budynki. Najpopularniej-
sze s¹ te z basenami, których w na-
szej ofercie przybywa - podkreœla
kierownik Biura Fundacji. Jak
mówi, standard oœrodków roœnie z
roku na rok. Rosn¹ te¿ wymagania
kolonistów, a zw³aszcza ich rodzi-
ców, dlatego te¿ w³aœciciele pensjo-
natów i oœrodków nie maj¹ wyjœcia
i musz¹ w nie inwestowaæ.

Bezpieczeñstwo

i doœwiadczenie

Fundacja od zawsze najwiêksz¹
uwagê przyk³ada do bezpieczeñ-
stwa swoich podopiecznych. Stan-
dardem jest oczywiœcie sprawdza-
nie autokarów przez policjê. Ale nie
tylko. - Wprowadzaliœmy zasadê, ¿e
wychowawc¹ kolonijnych mog¹
byæ tylko pedagodzy albo osoby z
minimum dwuletnim doœwiadcze-
niem jako wychowawca - informu-
je Sznapka.

Wakacje dla najm³odszych to jed-
nak przede wszystkim wypoczynek
i zabawa. Tej podczas fundacyjnych
kolonii nie zabraknie. Bêd¹ wiêc
dyskoteki, ogniska, gry i wyciecz-
ki. Coraz popularniejsze s¹ te¿ wy-
po¿yczalnie rowerów.

Wojciech Gumu³ka


