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Energetycy protestowali w stolicy

Ponad 10 tysiêcy zwi¹zkowców z „Solidarnoœci” z bran¿y energetycznej protestowa³o

w Warszawie przeciwko polityce rz¹du prowadz¹cej do likwidacji miejsc pracy oraz

nieprzemyœlanej restrukturyzacji sektora.

Oddajmy czeœæ
bohaterom tamtych dni

Instytut Pamiêci Narodowej i
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego apeluj¹ o godne uczcze-
nie 64. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego i nada-
nie obchodom ogólnopolskiego
charakteru. Zgodnie z zamierze-
niami organizatorów obchodów,
w rocznicê godziny "W" na mi-

nutê stanie ruch w ca³ym kraju.             Czytaj na stronie 3

Cichociemni

na du¿ym ekranie
„My, Cichociemni” to film poœwiê-
cony legendarnej polskiej formacji
wojskowej - specjalnie wyszkolo-
nym ¿o³nierzom, zrzucanym w la-
tach 1941-45 na teren okupowanej
Polski. Film wejdzie na ekrany w
rocznicê wybuchu Powstania War-
szawskiego.

Czytaj na stronie 7

Mistrz siê przesiada
Dziêki pomocy „Solidar-
noœci” Damian Jonak zy-
ska³ kolejnego sponsora.
Tym razem m³odzie¿owe-
go mistrza œwiata federa-

cji WBC wspomo¿e firma Autokopex, katowicki diler Hon-
dy. Sponsor w ostatni¹ sobotê przekaza³ Damianowi do
u¿ytku nowy model civic.

Czytaj na stronie 5
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Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Krótko

Zwi¹zki chc¹ zniesienia limitu wzro-
stu p³ac w pañstwowych przedsiêbior-
stwach. Argumentuj¹, ¿e o podwy¿-
kach powinna decydowaæ sytuacja fir-
my, a nie Komisja Trójstronna czy rz¹d.

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwi¹zków Zawodowych i NSZZ So-
lidarnoœæ przygotowa³y projekt usta-
wy maj¹cy zmieniæ mechanizm kszta³-
towania wynagrodzeñ w przedsiêbior-
stwach. Skierowa³y go do Minister-
stwa Finansów i pracodawców. Zak³a-
da m.in. uchylenie przepisów ustawy
z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kszta³towania przyrostu prze-
ciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbior-
ców oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 2 z póŸn.
zm.) z wyj¹tkiem tzw. podwy¿ki 203,
dotycz¹cej pracowników ochrony
zdrowia.

- Z naszych doœwiadczeñ, obrad
komisji krajowej i spotkañ bran¿o-
wych wynika, ¿e ustawa ta jest szko-
dliwa dla firm i pracowników - uwa¿a
Henryk Nakonieczny z NSZZ "Soli-
darnoœæ".

Wyjaœnia, ¿e Komisja Trójstronna,
która co roku ustala wskaŸnik dopusz-
czalnych wynagrodzeñ w firmach,
powinna ograniczyæ siê wy³¹cznie do
monitoringu dokumentów dotycz¹-
cych kszta³towania p³ac u przedsiê-
biorców. Solidarnoœæ jest zwolenni-
kiem negocjacji p³acowych na pozio-
mie zak³adów, a nie odgórnych wy-
tycznych.

- Negocjowanie wskaŸnika przez
zwi¹zki dzia³aj¹ce w firmie przyczyni
siê do unikniêcia dorocznych akcji pro-
testacyjnych i zwiêkszy szansê na sta-
biln¹ politykê p³acow¹ w przedsiêbior-
stwach pañstwowych - dodaje Henryk
Nakonieczny.

Zwi¹zkowcy argumentuj¹, ¿e obec-
ne prawo powoduje, ¿e dyrektorzy
pañstwowych instytucji mimo du¿ej
rentownoœci firm nie podnosz¹ p³ac
powy¿ej odgórnie ustalonego pu³apu.

Obawiaj¹ siê zwolnienia i utraty od-
prawy.

- Konsekwencj¹ tego jest relatyw-
nie mniejszy wzrost p³ac w zak³adach
pañstwowych ni¿ prywatnych - ko-
mentuje Henryk Nakonieczny.

Wskazuje te¿, ¿e organ za³o¿yciel-
ski mo¿e uznaæ, ¿e wiêksza ni¿ ustalo-
na podwy¿ka p³ac powoduje pogor-
szenie sytuacji finansowej przedsiê-
biorstwa. Projekt zwi¹zkowców prze-
widuje uchylenie tego przepisu.

Jan Guz, przewodnicz¹cy OPZZ,
dodaje, ¿e projekt nak³ada na dyrekto-
rów zak³adów obowi¹zek przyst¹pie-
nia do rokowañ w sprawie ustalenia
przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia u pracodawcy. Wyjaœnia, ¿e
obecnie dyrektor bez ¿adnych sankcji
prawnych mo¿e uchylaæ siê od przy-
st¹pienia do rozmów z pracownikami.

Zmiany proponowane przez zwi¹z-
ki maj¹ szanse staæ siê obowi¹zuj¹cym
prawem. Popieraj¹ j¹ pracodawcy, nie
wzbudzaj¹ te¿ sprzeciwu rz¹du.

- Za³o¿enia tej ustawy s¹ s³uszne -
mówi Janusz Zieliñski, ekspert Busi-
ness Centre Club (BCC).

Jego zdaniem, obecna ustawa wy-
czerpa³a ju¿ swoje zadania, bo sytu-
acja jest ju¿ inna ni¿ kilkanaœcie lat
temu, kiedy j¹ uchwalano. BCC stoi
na stanowisku, ¿e mimo zawetowania
przez prezydenta ustawy kominowej,
rz¹d powinien rozpocz¹æ pracê nad
projektem.

Negocjacyjny system kszta³towania
wzrostu wynagrodzeñ u przedsiêbior-
ców dotyczy zak³adów, w których za-
trudnionych jest powy¿ej 50 osób. Pra-
cownicy tych firm to m.in. osoby za-
trudnione w sektorze bankowym, za-
k³adach prowadz¹cych dzia³alnoœæ
ubezpieczeniow¹, turystyce, s³u¿bie
zdrowia i górnictwie. Przedsiêbiorstwa
pañstwowe w przeciwieñstwie do pry-
watnych wci¹¿ stosuj¹ siê do tego
wskaŸnika. W tym roku wynosi on 6
proc.

9,6 proc...
... wynios³o bezrobocie w czerwcu 2008 roku, wobec 10,0 proc. w maju 2008

roku - poinformowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny.
"Najczêstsz¹ przyczyn¹ wyrejestrowania by³o podjêcie pracy. Wiêksza ni¿ przed

miesi¹cem by³a liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, ze wzglêdu na reje-
stracjê osób koñcz¹cych szko³y" - poda³ GUS.

W koñcu czerwca do urzêdów pracy zg³oszono wiêcej ofert pracy ni¿ w maju
br. i wiêcej ni¿ przed rokiem. W ostatnim okresie wzrós³ udzia³ bezrobotnych w
wieku 55 lat i wiêcej, natomiast zmala³ odsetek osób oczekuj¹cych na pracê po-
wy¿ej 1 roku - napisa³ GUS w komentarzu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w koñcu czerwca
wynios³a 1 mln 455,3 tys. osób i by³a ni¿sza ni¿ przed miesi¹cem o 70,3 tys. osób
(tj. o 4,6 proc.). W ujêciu rocznym obni¿y³a siê ona o 439,7 tys.

Do urzêdów pracy w ci¹gu miesi¹ca zg³osi³o siê 178,6 tys. osób poszukuj¹cych
zatrudnienia Z kolei pracodawcy zg³osili w tym miesi¹cu do urzêdów pracy 104,6
tys. ofert pracy (przed miesi¹cem 104,4 tys., przed rokiem 117,0 tys.).

Z danych na koniec czerwca 2008 r. wynika, ¿e 147 zak³ady pracy zadeklaro-
wa³y zwolnienie w najbli¿szym czasie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora
publicznego ok. 700 osób.

P³ace w przedsiêbiorstwach nie

bêd¹ limitowane przez rz¹d
(Gazeta Prawna, Artur Radwan, 28 lipca 2008 r.)

23 lipca (Francja). Francuski s¹d
pracy przyzna³ 7,5 tys. euro Pola-
kowi wyzyskiwanemu podczas
pracy za granic¹. W latach 2005 i
2006 polscy pracownicy zostali od-
delegowani do prac remontowych
elektrowni EDF w Porcheville, we
Francji. Elektrownia ta powierzy³a
prace kotlarskie firmie Alstom, któ-
ra z kolei zleci³a ich wykonanie
podwykonawcy - polskiemu przed-
siêbiorstwu ZREW, zatrudniaj¹ce-
mu we Francji 40 pracowników.
Polakom nie zosta³y zapewnione
odpowiednie warunki lokalowe. Co
wiêcej, wbrew francuskiemu pra-
wu pracy, który przewiduje 35-go-
dzinny tydzieñ pracy, pocz¹tkowo
pracowali tygodniowo 44 godziny,
a nastêpnie 48 godzin. nie dostaj¹c
za to dodatkowych pieniêdzy. Po-
nadto, wbrew przepisom wynika-
j¹cym z uk³adu zbiorowego pracy
dla sektora hutniczego regionu pa-
ryskiego, jakim byli objêci pracow-
nicy, otrzymywali ni¿sze ni¿ powin-
ni wynagrodzenie.
Jedynym pracownikiem, który zde-
cydowa³ siê na dochodzenie swo-
ich praw, by³ Zbigniew Sagañski,
zatrudniony jako t³umacz. Kiedy
jego pracodawca notorycznie zani-
¿a³ wynagrodzenie i nie chcia³ wy-
p³acaæ dodatków za pracê w godzi-
nach nadliczbowych, ani udzielaæ
z tego tytu³u dni wolnych, zwróci³
siê o pomoc do francuskiego zwi¹z-
ku zawodowego CGT. Zwi¹zek z
kolei interweniowa³ we francuskiej
inspekcji pracy, która wszczê³a kon-
trole w miejscu pracy. Jej wyniki
potwierdzi³y naruszenie przepisów
prawa pracy. Sprawa trafi³a do fran-
cuskiego s¹du pracy.
Po dwuletnim procesie s¹d naka-
za³ w wyroku spó³ce Polimex (prze-
jê³a ona firmê Zrew) wyp³atê ró¿-
nicy p³ac (do poziomu wynikaj¹-
cego z uk³adu zbiorowego), godzin
nadliczbowych i p³atnych urlopów,
które przys³uguj¹ pracownikowi.
S¹d zas¹dzi³ z tego tytu³u na rzecz
pracownika ponad 4,5 tys. euro.
Uzna³ ponadto, ¿e firma ma wyp³a-
ciæ pracownikowi 3 tys. euro od-
szkodowania za utratê pracê z po-
wodu z³o¿enia sprawy do s¹du.

***
24 lipca (Warszawa). Znane s¹ ju¿
wyniki kontroli Pañstwowej In-
spekcji Pracy w agencjach ochro-
ny, przeprowadzonej na wniosek
NSZZ "Solidarnoœæ. Kontrola wy-
kaza³a przypadki zatrudnienia na
podstawie umów cywilno-praw-
nych, w sytuacji gdy cechy zatrud-
nienia wskazywa³y na koniecznoœæ
zawarcia umowy o pracê. Zdaniem
inspektorów PIP, s³u¿y³o to obej-
œciu przepisów o stosunku pracy,
czasie pracy oraz bezpieczeñstwie
i higienie pracy. W jednej z kontro-
lowanych firm zatrudniano ³¹cznie
342 pracowników, z czego tylko 4
na umowy o pracê, natomiast 40 na
umowach zlecenia i a¿ 297 na umo-
wach o dzie³o.
Jak stwierdzili inspektorzy, pracow-
nicy zatrudnieni na podstawie
umów cywilno-prawnych nie zo-
stali objêci systemem czasu pracy
ustalonym w regulaminie czasu
pracy. Faktyczny czas pracy pra-
cowników zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych
by³ znacznie wy¿szy ni¿ wymiar
czasu pracy obowi¹zuj¹cy w ra-
mach stosunku pracy i przekracza³
czêsto 240 godzin miesiêcznie. Po-
wszechn¹ praktyk¹ w kontrolowa-
nych firmach jest tak¿e niewyka-
zywanie w ewidencji czasu pracy,
pracy w godzinach nadliczbowych,
co prowadzi do wielu nadu¿yæ.

BT Zawiercie
Zakoñczy³ siê p³acowy - a dok³adniej

premiowy - spór zbiorowy w Odlewni
¯eliwa w Zawierciu. Zgodnie z porozu-
mieniem podpisanym w pi¹tek, 25 lip-
ca, dyrekcja spó³ki zgodzi³a siê przyj¹æ
na trzy miesi¹ce próbnego regulaminu
zadaniowego premii dla wydzia³ów pro-
dukcyjnych oraz dzia³u techniki i roz-
woju. Tym samym zapewne spe³niony
bêdzie zwi¹zkowy postulat stworzenia
warunków umo¿liwiaj¹cych pracowni-
kom uzyskanie premii w pe³nej wyso-
koœci. Jednoczeœnie ustalono, ¿e premia
za lipiec obliczona bêdzie na bazie wy-
ników czerwca w wysokoœci podwy¿-
szonej o 10 proc. p³ac zasadniczych, co
zapewni za³odze zwrot premii potr¹co-
nej w czerwcu. Zatem ca³kowicie zre-
alizowany zosta³ drugi ze zwi¹zkowych
postulatów.

Zawarte porozumienie zapewni pra-
cownikom, ¿e za wydajn¹ pracê bêd¹
otrzymywaæ premiê. W ostatnich mie-
si¹cach dochodzi³o bowiem do sytuacji,
gdy za³oga, mimo wype³nienia zadañ
premiowych, by³a pozbawiana czêœci do-
datkowego wynagrodzenie. Powodem
by³o nie osi¹ganie przez spó³kê za³o¿o-
nego wskaŸnika zysku brutto.

- W ten sposób premia traci³a swój
motywacyjnych charakter - mówi Wi-
told Siwek, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Odlewni ¯eliwa w Zawierciu. -
Strona zwi¹zkowa na ten problem zwra-
ca³a wielokrotnie uwagê, szkoda, ¿e zdo-
³ano go rozwi¹zaæ dopiero gdy ruszy³a
procedura sporu zbiorowego. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e w innych sprawach pra-
codawca nie bêdzie zwleka³ z rozpoczê-
ciem negocjacji, a¿ zwi¹zki zawodowe
rozpoczn¹ spór zbiorowy.

Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e prawdzi-
wy dialog spo³eczny opiera siê na roz-
mowach wynikaj¹cych z potrzeby
wspólnego rozwi¹zania problemów, a
nie wymuszonych przez ustawowe pro-
cedury. Innymi s³owy spór zbiorowy
powinien byæ ostatecznoœci¹, a nie spo-
sobem (czêsto jedynym) zaci¹gniêcia
pracodawcy do sto³u negocjacyjnego.

***
Wprawdzie jeszcze miesi¹c do ogól-

nopolskiej manifestacji NSZZ "Solidar-
noœæ" "Godna praca - godna emerytura -
godne ¿ycie", ale komisje zak³adowe ju¿
zg³aszaj¹ listy zwi¹zkowców, którzy w
ostatni pi¹tek sierpnia bêd¹ demonstro-
waæ w Warszawie. Na terenie dzia³ania
zawierciañskiego Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" wysta-

wienie silnych grupy manifestantów za-
powiadaj¹ pracownicy ochrony zdrowia,
Przêdzalni Zawiercie i Electroluksu Sie-
wierz. Jeœli jednak chodzi o odsetek
uczestników ogólnopolskiej akcji, to zde-
cydowanie prym wiedzie "S" Sanepidu
Zawiercie. T¹ niewielk¹ komisjê repre-
zentowaæ bêdzie piêæ osób, czyli blisko
jedna czwarta wszystkich jej cz³onków!

***
WyraŸnie nie ma zamiaru dotrzymaæ

zawartego w lutym porozumienia p³a-
cowego dyrekcja Szpitala Powiatowe-
go w Zawierciu. Postanowi³a ona pod-
wy¿szyæ od 1 lipca p³ace zasadnicze pra-
cowników jedynie o 150 z³, chocia¿
wczeœniej zobowi¹za³a siê do ich wzro-
stu o 350 z³. Zatrudnieni zaczêli ju¿ otrzy-
mywaæ aneksy do umów, przewiduj¹ce
wynagrodzenia ni¿sze od ustalonych.

- Przypomnieliœmy dyrekcji, ¿e zani-
¿one podwy¿ki w ¿adnym nie jest spe³-
nieniem podpisanego w lutym porozu-
mienia, które zawiesza³o spór zbiorowy
- mówi Ma³gorzata Grabowska, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia w Zawierciu. -
Jednoczeœnie stanowczo ¿¹damy wype³-
nienia zapisów porozumienia p³acowe-
go.

Pracownicy, zgodnie ze zwi¹zkowy-
mi podpowiedziami, jedynie potwier-
dzaj¹ odbiór aneksów. Natomiast zak³a-
dowa "Solidarnoœæ" w piœmie do dyrek-
cji przypomnia³a, ¿e obowi¹zuj¹ce po-
rozumienie p³acowe, przewiduj¹ce 350
z³ podwy¿ki, stanowi podstawê do do-
chodzenia przez zatrudnionych indywi-
dualnych roszczeñ  na drodze s¹dowej.

- Skandaliczne jest nie tylko ³amanie
podpisanego porozumienia, ale równie¿
fakt, ¿e pracownikom pod koniec mie-
si¹ca mówi siê, ¿e od blisko czterech ty-
godni zarabiaj¹ mniej - dodaje Ma³go-
rzata Benc, szefowa zawierciañskiego
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"S". - Zgodnie z porozumieniem p³aco-
wym od 1 lipca p³ace mia³y wzrosn¹æ o
350 z³, a 28 lipca pracownicy dowiaduj¹
siê, ¿e bêdzie to tylko 150 z³. Czyli obni-
¿a im siê stawki, ju¿ po wykonaniu nie-
mal ca³ej pracy!

To tak, jakby taksówkarz pod koniec
kursu dowiadywa³ siê, ¿e otrzyma nie
100 z³, a jedynie 42 z groszami. Ma³o
który z kierowców nie siêgn¹³ by w ta-
kiej sytuacji po ³y¿kê do opon. Jak prze-
ciwko zani¿onym p³acom protestowaæ
bêd¹ pracownicy zawierciañskiego szpi-
tala zwi¹zkowcy zadecyduj¹ w po³owie
przysz³ego miesi¹ca.                  (zaw)

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

Harmonogram szkoleñ na II pó³rocze 2008 r.
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Powstanie warszawskie by³o
jedn¹ z najkrwawszych i naj-
d³u¿szych bitew II wojny
œwiatowej.

21 lipca 1944 r., w obliczu zbli-
¿ania siê do Warszawy armii ra-
dzieckiej, dowódca AK genera³
Tadeusz Komorowski (Bór)
podj¹³ decyzjê o powstaniu, zaak-
ceptowan¹ w kilka dni póŸniej
przez delegata Rz¹du RP na Kraj
J.S. Jankowskiego (Sobola). Datê
rozpoczêcia walk ustalono na 1
sierpnia 1944 r. na godzinê 17.00.
W pierwszych walkach powstania
wziê³o udzia³ ok. 23 tys. ¿o³nierzy.

***
(...) Bo tak strasznie dobrze jest
Mieæ stena w rêku
I œmiaæ siê œmierci prosto w twarz.
A potem zmierzyæ i praæ bez lêku
Za kraj - za honor nasz!
Dziœ idê walczyæ - Mamo!
Twój Ziutek

(J. Szczepañski ps. Ziutek
 "Do Matki")

***
AK dysponowa³a w Warszawie

ok. 50 tys. ludzi, z czego jedynie
ok. 10 proc. by³o uzbrojonych, nie-
mal wy³¹cznie w broñ krótk¹. Do
¿o³nierzy AK do³¹czy³o ponad 800.
¿o³nierzy Narodowych Si³ Zbroj-
nych i 500 ¿o³nierzy Armii Ludo-

wej. Czynny udzia³ w powstaniu
wziê³a ludnoœæ cywilna miasta.
Dowódc¹ zrywu by³ pu³kownik A.
Chruœciel (Monter), mianowany
14 wrzeœnia 1944 r. na genera³a
brygady.

Niemcy dysponowali w Warsza-
wie garnizonem licz¹cym ok. 20
tys. ¿o³nierzy i policjantów, wspie-
ra³y ich te¿ jednostki udaj¹ce siê
na front niemiecko-radziecki. Od
4 sierpnia do niemieckiego garni-
zonu nap³ywa³y posi³ki. Formowa-

no z nich korpus licz¹cy ok. 25 tys.
¿o³nierzy, dowodzony przez gene-
ra³a von dem Bacha. W sumie w

t³umieniu powstania warszawskie-
go wziê³o udzia³ ok. 50 tys. ¿o³-
nierzy niemieckich.

Do 3 sierpnia w rêkach polskich
znajdowa³a siê wiêksza czêœæ Œród-
mieœcia z Powiœlem, Stare Miasto,
¯oliborz, Mokotów i 3 enklawy na
Ochocie. Nie zdo³ano jednak opa-
nowaæ Cytadeli, Dworca Gdañskie-
go i lotniska na Okêciu.

***
(...) Koszula powstañca ma wszy
Œmierdzi smrodem kana³ów
Œmierdzi potem m³odoœci
Potem walki i strachu.

(...) Potem w koszulê wsi¹k³a krew
I wtedy ludzie dali mu drug¹,
czyst¹,
Gdy go k³adli do skrzyni z bia³ych
desek.

(A. Œwirszczyñska
"Koszula powstañca")

***
Ju¿ 2 sierpnia za³ama³o siê po-

wstanie na Pradze, silnie obsadzo-
nej przez przyfrontowe jednostki
niemieckie. Niemcy zachowali
kontrolê nad wszystkimi liniami

kolejowymi i mostami na Wiœle. 5
sierpnia inicjatywa przesz³a w rêce
wroga. Zgodnie ze specjalnym roz-

kazem Hitlera, Niemcy w kontro-
lowanych przez siebie dzielnicach
stosowali bezwzglêdny terror.

Po przeniesieniu Komendy
G³ównej AK na Stare Miasto od-
dzia³y walcz¹ce na Woli wycofa³y
siê kana³ami do Œródmieœcia. 6
sierpnia Niemcy odciêli Stare Mia-
sto od Œródmieœcia, 11 sierpnia
wycofa³y siê ostatnie oddzia³y po-
wstañcze walcz¹ce na Ochocie.

12 sierpnia okupanci rozpoczêli
natarcie na Stare Miasto bronione
przez 9 tys. ¿o³nierzy. W walkach
o Starówkê hitlerowcy u¿yli naj-
ciê¿szego sprzêtu wojennego:
wielkokalibrowej artylerii i lotnic-
twa. Powstañcom nie uda³o siê roz-
biæ pierœcienia niemieckiego ota-
czaj¹cego tê dzielnicê.

Po zaciêtych walkach, powstañ-
cy walcz¹cy w Œródmieœciu, zdo-
byli wa¿ne niemieckie punkty opo-
ru. 5 wrzeœnia Niemcy rozpoczêli
powstrzymany przez powstañców
atak wzd³u¿ Alei Jerozolimskich,
pomiêdzy Nowym Œwiatem a Mar-
sza³kowsk¹. 6 wrzeœnia pad³o Po-
wiœle. Powstañcy rozpoczêli roz-
mowy kapitulacyjne.

***
(...) Leg³a twa armia zwyciêska
czerwona
u stóp ³un jasnych p³on¹cej War-
szawy
I œcierwi¹ duszê syci bólem krwa-
wym
Garstki szaleñców co na gruzach
kona

(J.Szczepañski
"Czerwona zaraza")

***
10 wrzeœnia 1944 r. ruszy³a ra-

dziecka ofensywa w kierunku War-
szawy. W nowej sytuacji Polacy
zerwali prowadzone wczeœniej roz-
mowy w sprawie kapitulacji. Ofen-
sywa Armii Czerwonej zatrzyma³a
siê jednak po drugiej stronie Wis³y,
a rz¹d radziecki odmówi³ zgody na
l¹dowanie samolotów alianckich na
lotniskach pozostaj¹cych pod kon-
trol¹ Armii Czerwonej. Alianci za-
mierzali dostarczyæ zaopatrzenie
walcz¹cym powstañcom.

11 wrzeœnia Niemcy przerwali
po³¹czenie Czerniakowa ze Œród-
mieœciem.

W dniach 16-21 wrzeœnia w re-
jonie Czerniakowa, Powiœla i ̄ oli-
borza przeprowadzony zosta³ de-

Instytut Pamiêci Narodowej
i Muzeum Powstania War-
szawskiego apeluj¹ o godne
uczczenie 64. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego i nadanie obchodom
ogólnopolskiego charakteru.

Zgodnie z zamierzeniami orga-
nizatorów obchodów, w rocznicê
godziny "W" na minutê stanie ruch
w ca³ym kraju. - By podkreœliæ
rangê rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, prosimy te¿ o
wywieszenie narodowych sztan-
darów na urzêdach pañstwowych,
samorz¹dowych i w miejscach pu-
blicznych - mówi Andrzej Dro-
goñ, dyrektor katowickiego od-

dzia³u IPN. - Mamy gor¹c¹ na-
dziejê na wspólne uczczenie wiel-
kiej idei i heroizmu bohaterów Po-
wstania Warszawskiego.

IPN apeluje do samorz¹dowców
o zaanga¿owanie w obchody. -
Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego w dziejach naro-
du i Pañstwa Polskiego winna sta-
nowiæ moment szczególnej zadu-
my. Wtedy dziesi¹tki tysiêcy Ko-
lumbów rocznik 20 chwyci³o za
broñ, aby wyst¹piæ przeciwko nie-
mieckiej okupacji, a jednoczeœnie
nie dopuœciæ do okupacji sowiec-
kiej. Najwy¿sza ofiara, któr¹ trze-
ba by³o zap³aciæ, by³a cz¹stk¹ ceny
za niepodleg³oœæ, jakiej doznaje-
my - podkreœla Andrzej Drogoñ.

Jeœli zginê, to za Ojczyznê

Oddajmy czeœæ

bohaterom tamtych dni

Tereny opanowane przez powstañców - 4 sierpnia 1944 r.

- maksymalny zasiêg terytorialny Powstania

Walki uliczne w okolicach ul. Bielañskiej

sant ¿o³nierzy 2. i 3. dywizji pie-
choty Pierwszej Armii Wojska Pol-
skiego. W sumie przez Wis³ê prze-
prawiono 5 batalionów, które
utworzy³y przyczó³ki na Czernia-
kowie i ̄ oliborzu. Nie zdo³a³y ich
jednak utrzymaæ - ze wzglêdu na
brak odpowiedniego wsparcia ar-
tyleryjskiego, operacja, w której
poleg³o blisko 3 tys. ¿o³nierzy, za-
koñczy³a siê niepowodzeniem.

23 wrzeœnia skapitulowa³ Czer-
niaków, jedyny zajêty przez AK
rejon przylegaj¹cy do Wis³y. 3 dni
póŸniej po zaciêtych walkach pad³
Mokotów, póŸniej ¯oliborz.

Tego samego dnia w O¿arowie
rozpoczê³y siê rokowania kapitu-
lacyjne. 2 paŸdziernika w kwate-
rze genera³a von dem Bacha pod-
pisano akt kapitulacji. Oddzia³y
powstañcze z³o¿y³y broñ i podda-
³y siê Niemcom.

***
(...)Z ma³ych ch³opców roœli saperzy,
A z dziewczynek - procesje wdów.
Czas cz³owieka chwyta za gard³o,
Ka¿e zmierzyæ mu siê z pogard¹,
W bój posy³a i daje prawo
Byæ do koñca dumn¹ Warszaw¹,
Nieulêk³¹ i nieuleg³¹ (...)
(D. Samoj³ow "Kraje niedalekie")

***
Straty powstañcze ocenia siê na

18 tys. zabitych i zaginionych oraz

25 tys. rannych. Do niewoli dosta-
³o siê ok. 15 tys. ¿o³nierzy i ofice-
rów, w tym mianowany naczelnym
wodzem genera³ Tadeusz Komo-
rowski (Bór). Straty ludnoœci cywil-
nej wynios³y ponad 180 tys. zabi-
tych (g³ównie pomordowanych).

Niemcy stracili w walkach 10
tys. zabitych, 6 tys. zaginionych, 9
tys. rannych oraz ok. 300 pojazdów
opancerzonych.

Ok. 25% budynków na terenach
objêtych walkami uleg³o zniszcze-
niu, a dalsze Niemcy systematycz-
nie burzyli po upadku Powstania.
Po kapitulacji ¿o³nierzy umiesz-

czono w obozach jenieckich, lud-
noœæ cywiln¹ w obozie przejœcio-
wym w Pruszkowie, sk¹d rozsy³a-
no j¹ po terenach Generalnego
Gubernatorstwa lub kierowano do
obozów pracy w Niemczech.

***
¯e te¿ wtedy beze mnie
przewracali siê w he³mie
lec¹c twarz¹ bledziutk¹ na bruk.
Jurku z Wojtkiem i Jankiem
Klêkam z lampk¹ i wiankiem
z czarnym kloszem sutanny u nóg.
(...)œwiecê lampkê rêkoma obiema
gdzie pod he³mem dawnych oczu
ju¿ nie ma

(Ks. J. Twardowski " O spacerze
po Cmentarzu Wojskowym")

Oprac. B.G.

Stukas bombarduj¹cy Stare Miasto, sierpieñ 1944
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Przedstawiciele szkockiej fir-
my Gibson Group nie zamie-
rzaj¹ wnosiæ roszczeñ w sto-
sunku do Kompani Wêglo-
wej, która uniewa¿ni³a prze-
targ na sprzeda¿ kopalni.

Chc¹ natomiast  przekonaæ jej
zarz¹d, by ponownie przyst¹pi³ do
rozmów na temat tej transakcji.

Szkoci oznajmili, ¿e jeœli Kom-
pania bêdzie siê od nich wzbraniaæ,
to zmuszeni bêd¹ wnieœæ sprawê do
s¹du, maj¹c nadziejê na wyrok na-
kazuj¹cy podpisanie aktu notarial-
nego o sprzeda¿y.

Prawnicy Gibson Group wyja-
œniali, ¿e opóŸnienia w spe³nieniu
przetargowych wymogów proce-
duralnych spowodowane by³y
m.in. niedostosowaniem polskiego
prawa do tego typu transakcji. 30
czerwca min¹³ termin podpisania
umowy prywatyzacyjnej na sprze-
da¿ "Silesii", a Szkoci dopiero 7
lipca mogli przekazaæ do Kompa-
ni Wêglowej ostatni wymagany
dokument, niezbêdny do nabycia
zak³adu oraz do uzyskania konce-
sji na wydobycie wêgla. Nastêpne-
go dnia zarz¹d spó³ki zdecydowa³
o uniewa¿nieniu przetargu, bez
podania przyczyny.

- Przedstawiciele firmy Gibson
Group uwa¿aj¹, ¿e zostali po-
krzywdzeni - informuje wiceprze-
wodnicz¹cy zak³adowej "Solidar-
noœci" Zdzis³aw Pyka. - W³o¿yli
mnóstwo czasu i pracy w dope³nie-

nie procedur zwi¹zanych z kupnem
"Silesii", a tu¿ po ich spe³nieniu
Kompania uniewa¿ni³a przetarg.

Zwi¹zkowcy "S" przypominaj¹,
¿e zarz¹d Kompani od lat wskazy-
wa³ na ogromne straty, jakie przy-
nosi "Silesia", na nierentownoœæ
zak³adu i brak funduszy na nowe
inwestycje. Uzna³, ¿e najlepiej bê-
dzie, je¿eli kopalnia, posiadaj¹ca
drugie pod wzglêdem wielkoœci
z³o¿a wêgla kamiennego w kraju,
zostanie zlikwidowana. Niespo-
dziewan¹ alternatyw¹ dla jej zala-
nia by³a oferta kupna zak³adu
przedstawiona przez Szkotów, któ-
rzy zagwarantowali jego rozwój,
korzystny pakiet gwarancji pra-
cowniczych dla za³ogi oraz nowy
uk³ad zbiorowy pracy.

- Je¿eli teraz "Silesia" nie zosta-
nie sprzedana, to zarz¹d z pewno-
œci¹ wprowadzi w ¿ycie swój
pierwszy zamys³ - mówi Zdzis³aw
Pyka. - Ta decyzja by³aby dla nas
niezrozumia³a, tym bardziej, ¿e
Kompania musia³aby ponieœæ
ogromne nak³ady na likwidacjê
kopalni. Do tego doliczyæ nale¿y
jeszcze m.in. koszty za szkody gór-
nicze, które bêdzie musia³a sp³acaæ
przez d³ugie lata oraz koszty de-
putatów na wêgiel dla emerytów.
To s¹ olbrzymie pieni¹dze, które
spó³ka mog³aby zainwestowaæ w
rozwój innych kopalni. A przecie¿
na sprzeda¿y "Silesii" Szkotom,
Kompania mog³a zyskaæ 250 mln
z³...

Beata Gajdziszewska

Po konsultacjach z za³og¹
zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci"
Górnoœl¹skiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach zdecydowali siê na pod-
pisanie kompromisowego
porozumienia z pracodawc¹
w sprawie podwy¿ek wyna-
grodzeñ dla innych grup za-
wodowych, ni¿ lekarze i pie-
lêgniarki.

Zgodnie z porozumieniem od
lutego 2009 r. wynagrodzenia pra-
cowników dzia³ów statystyki me-

dycznej, techniki medycznej i ste-
rylizacji wzrosn¹ o 150 z³, pracow-
ników administracji o 200 z³, a
szpitalnych serwisantek o 80 z³. W
tym roku podwy¿ki w wys. 200 z³
otrzymaj¹ tylko pracownicy tech-
niczni szpitala.

O zawartym kompromisie zde-
cydowa³ wynegocjowany przez
zwi¹zkowców zapis porozumienia,
zgodnie z którym, w sierpniu przy-
sz³ego roku uzgodnione podwy¿ki
maj¹ wzrosn¹æ o 50 proc. dla ka¿-

dej z wymienionych grup zawodo-
wych. W porozumieniu strona
zwi¹zkowa zastrzeg³a, ¿e w przy-
padku zwiêkszenia przychodów
szpitala, natychmiast rozpocznie
negocjacje na temat kolejnych pod-
wy¿ek.

- Pracownicy mieli nadziejê, ¿e
podwy¿ki otrzymaj¹ jeszcze w tym
roku. Pracodawca w negocjacjach
przyj¹³ jednak twarde stanowisko.
Mówi³ o trudnej sytuacji finanso-
wej szpitala. Ostatecznie wyklu-
czyliœmy przeprowadzenie akcji
strajkowej, z uwagi na fakt, ¿e pra-

cujemy w szpitalu
dzieciêcym. Mimo
ogromnych dyspro-
porcji p³acowych w
placówce, za³oga
jest zadowolona, ¿e
dostan¹ podwy¿ki,

które bêd¹ mia³y charakter krocz¹-
cy - mówi przewodnicz¹cy szpital-
nej "S" Pawe³ Prohaska.

W trakcie rozmów ze zwi¹zkow-
cami, pracodawca zrezygnowa³ ju¿
z zastraszania ich, ¿e je¿eli wci¹¿
bêd¹ siê domagaæ podwy¿ek dla
personelu, to w szpitalu rozpocz-
nie siê procedura zwolnieñ. Tym
razem pani dyrektor zapewni³a, ¿e
docenia pracê wszystkich grup za-
wodowych zatrudnionych w pla-
cówce.          Beata Gajdziszewska

Prezydent Lech Kaczyñski
zawetowa³ nowelizacjê tzw.
ustawy kominowej, która mia-
³a umo¿liwiæ podwy¿szenie
wynagrodzeñ mened¿erów w
spó³kach z udzia³em Skarbu
Pañstwa.

Prezydent uzna³, ¿e przepisy no-
welizacji tzw. ustawy kominowej,
"budz¹ jego zasadniczy opór i czy-
ni¹ nowelê niemo¿liw¹ do podpi-
sania". Lech Kaczyñski zastrzeg³
jednak, ¿e nie jest zwolennikiem
obecnej ustawy kominowej. Zazna-
czy³, ¿e zawetowana przez niego
ustawa zawiera te¿ "cenne elemen-
ty", które - jak mówi³ - byæ mo¿e
zostan¹ przeniesione "do nowej
ustawy".

Przyjêta w czerwcu przez Sejm
nowelizacja ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
zak³ada, ¿e wysokoœæ pensji mene-
d¿erów w spó³kach z udzia³em
Skarbu Pañstwa, mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ dotychczas i ma zale¿eæ m.in.
od sytuacji finansowej przedsiêbior-
stwa. Obecnie pensja mened¿era
wynosi maksymalnie szeœciokrot-
noœæ przeciêtnego wynagrodzenia
(w spó³kach z wiêkszoœciowym
udzia³em SP) lub jego czterokrot-
noœæ (w spó³kach kontrolowanych
poœrednio przez SP).

O zawetowanie uchwa³y apelo-
wa³a m. in. "Solidarnoœæ". Zdaniem
zwi¹zku, zawarte w ustawie regu-
lacje spowoduj¹ wzrost p³ac kadry
pañstwowych firm, a tym samym
obci¹¿¹ ca³y fundusz p³ac poszcze-
gólnych firm, na czym strac¹ pozo-
stali pracownicy. Poza tym - argu-
mentowa³a"Solidarnoœæ" - wci¹¿
jeszcze obowi¹zuje tzw. neopopi-
wek, który ogranicza wysokoœæ
podwy¿ek dla innych ni¿ kadra kie-
rownicza pracowników pañstwo-
wych firm. Zniesienie ograniczeñ w
zarobkach prezesów tylko powiêk-
szy³oby w naszym kraju rozwar-
stwienie spo³eczne, i tak nale¿¹ce
do najwy¿szych w Europie.

- To dobra decyzja pana prezy-
denta. Nie wolno znosiæ ustawy
kominowej, nie likwiduj¹c neopo-
piwku. Jeœli ju¿, to nale¿y znieœæ
oba ograniczenia. O zarobkach w
firmie powinny decydowaæ wy³¹cz-
nie jej wyniki finansowe. Neopopi-
wek to prze¿ytek - uwa¿a szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotr Duda.

Prezydenckie weto bêdzie rozpa-
trywane po sejmowych wakacjach.
Platformie Obywatelskiej raczej nie
uda siê zgromadziæ wiêkszoœci 3/5
potrzebnej do jego odrzucenia.

Wojciech Gumu³ka

Kominy dla prezesów

zawetowane
Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
z Tarnowskich Gór poinfor-
mowali wojewodê œl¹skiego
Zbigniewa £ukaszczyka o po-
wtarzaj¹cym siê naruszaniu
przez zarz¹d powiatu prawa
pracy i ustawy o zwi¹zkach
zawodowych.

W piœmie przes³anym do wojewo-
dy Terenowa Sekcja Problemowa
NSZZ "S" zawnioskowa³a, zgodnie
z ustaw¹ o samorz¹dzie powiato-
wym, o wezwanie Rady powiatu
Tarnogórskiego do zastosowania
niezbêdnych œrodków dla powstrzy-
mania zarz¹du od dalszego narusza-
nia przepisów prawa. Je¿eli wezwa-
nie nie przyniesie oczekiwanego
skutku, to ustawa upowa¿nia wojwo-
dê do z³o¿enia wniosku do premiera
o rozwi¹zanie rady powiatu.

- Od miesiêcy obserwujemy
³amanie prawa pracy przez powia-
towych samorz¹dowców i nasilenie
dzia³añ skierowanych przeciwko
dzia³aczom "S". Zarz¹d dyskrymi-
nuje ich, uniemo¿liwiaj¹c prawid³o-
we prowadzenie dzia³alnoœci statu-
towej. To zjawisko przybra³o mon-
strualne rozmiary od momentu
utworzenia organizacji zwi¹zkowej
w starostwie - mówi przewodnicz¹-
cy TSP NSZZ "S" Marek Klemen-
towski.

Zwi¹zkowcy twierdz¹, ¿e zarz¹d
nie przestrzega równie¿ zapisów
ustawy o zwi¹zkach zawodowych,

nakazuj¹cych przedstawianie do za-
opinowania organizacjom zwi¹zko-
wym projektów uchwa³ rady powia-
tu.

Wskazuj¹, ¿ê przedstawiciele sta-

rostwa podejmuj¹ tak¿e szereg dzia-
³añ na szkodê wielu szkó³ i placó-
wek oœwiatowych, m.in. próby ich

likwidacji, przekszta³cenia
oraz zmiany ich struktur or-
ganizacyjnych.

Zdaniem zwi¹zkowców,
zarz¹d ³amie prawa pracow-
ników administracyjno-ob-
s³ugowych, zatrudnionych w
samorz¹dowych jednostkach
organizacyjnych, a niedba³e
stosowanie ustawy o systemie
oœwiaty stanowi zagro¿enie,
nie tylko dla zatrudnionych,
ale równie¿ dla dalszego
funkcjonowania powiato-
wych placówek oœwiato-
wych.

- Próby, które podejmuje-
my, by starostwo zaniecha³o
szkodliwych dzia³añ, nie
przynosz¹ rezultatów. Urz¹d
przegra³ wszystkie wytoczo-
ne mu sprawy w s¹dzie pra-
cy. Zas¹dzone wysokie od-
szkodowania nara¿aj¹ staro-
stwo na ogromne straty finan-
sowe. Mimo to, brak jest woli
polubownego za³atwiania

spraw na zasadach partnerskich -
dodaje Zbyszek Klich, kierownik
tarnogórskiego Biura Terenowego
Zarz¹du Regionu.

Oprac. B.G.

Szkoci wci¹¿ chc¹ „Silesiê” Kompromisowe

porozumienie

Starostwo ³amie prawo

- Od miesiêcy obserwujemy

³amanie prawa pracy przez

starostwo i nasilenie

dzia³añ skierowanych przeciwko

dzia³aczom „S” - mówi Marek

Klementowski

Sprzeda¿ albo likwidacja

- co czeka „Silesiê”?
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Dziêki pomocy „Solidarno-
œci” Damian Jonak zyska³ ko-
lejnego sponsora.

Tym razem m³odzie¿owego mi-
strza œwiata federacji WBC wspo-
mo¿e firma Autokopex, katowicki
diler Hondy. Sponsor w ostatni¹
sobotê przekaza³ Damianowi do
u¿ytku nowy model civic. Auto jest
jeszcze anonimowe, ale ju¿ wkrót-
ce zostanie imponuj¹co obklejone
podobizn¹ Mistrza.

Pomys³odawc¹ umowy z Auto-
kopeksem jest Marek Klemen-
towski, wiceprzewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" w kopalni "Bobrek-
Centrum", który od d³u¿szego cza-
su pomaga Damianowi w rozwoju

kariery. - To, ¿e mistrz œwiata z
"Solidarnoœci" powinien jeŸdziæ
lepszym samochodem, by³o dla
mnie oczywiste. Dziê-
ki pomocy ko-

misji "S" z Kopeksu uda³o siê po-
rozumieæ z Autokopeksem. Pode-
szli do sprawy szybko i profesjo-
nalnie - mówi Marek Klementow-
ski.

- Dla naszej firmy to okazja do

skutecznej promocji. Damian Jo-
nak jest m³odym sportowcem, naj-
wiêksze sukcesy jeszcze przed nim,
wiêc prawdopodobnie nasza
wspó³praca bêdzie siê rozwijaæ -
dodaje Tomasz Herich z Autoko-
peksu.

Damian Jonak jest pod wra¿e-
niem nowego nabytku. - Do tej
pory jeŸdzi³em seicento. Jestem
spokojnym kierowc¹, nie szalejê za
kó³kiem. Ale mia³em ju¿ okazjê
przejechaæ siê hond¹ i jestem za-
chwycony jej mo¿liwoœciami -
podkreœla.

M³odzie¿owy mistrz œwiata wraz
z innymi zawodnikami grupy
Knockout Promotion rozpoczyna
wkrótce zgrupowanie w Zakopa-

nem. Tam przygoto-
wywaæ siê bêdzie
do kolejnej walki w
obronie mistrzow-
skiego pasa. Jego
przeciwnikiem tytu-
³u bêdzie Fin Mika
Joensuu. - Nie
znam go, ale zapo-
wiada siê interesu-
j¹cy pojedynek, bo
rywal ma ciekawy
bilans walk 11:0 -
mówi Jonak.

Pojedynek odbê-
dzie siê 18 paŸdzier-
nika w hali zabrzañ-
skiego MOSiR-u.
Póki co, Damian
cieszyæ siê bêdzie
nowym samocho-
dem i emocjonowaæ
Igrzyskami w Peki-
nie. - Trochê ¿al, ¿e
mnie tam nie bê-
dzie. Olimpiada to

dla ka¿dego sportowca najwa¿niej-
sza impreza w ¿yciu. Niestety, pod-

pisuj¹c kontrakt zawodowy, za-

mkn¹³em sobie drogê na Igrzyska.
Oczywiœcie nie ¿a³ujê, bo boks za-
wodowy to jednak zupe³nie inna
pó³ka - uwa¿a Damian.

Wojciech Gumu³ka

Regionalny Sekretariat Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”
apeluje o wstrzymanie realiza-
cji uchwa³y przyjêtej przez radê
spo³eczn¹ Szpitala Specjali-
stycznego w D¹browie Górni-
czej.

Zgodnie z tym dokumentem ze
struktur placówki maj¹ zostaæ wy³¹-
czone laboratoria analityczne i mikro-
biologiczne.

- Do chwili obecnej ani dyrekcja
szpitala, ani prezydent miasta nie
przedstawili NSZZ "Solidarnoœæ" ¿ad-
nych konkretnych danych merytorycz-
nych i ekonomicznych, które uzasad-
nia³yby podjêcie decyzji o likwidacji
laboratoriów - podkreœlili w przes³a-
nym m.in do resortu zdrowia sta-
nowisku zwi¹zkowcy z RSOZ. - D¹¿-
noœæ do poprawy sytuacji finansowej
jednostki nie mo¿e byæ realizowana
poprzez pogorszenie standardów le-
czenia. Niepokoi nas taki sposób re-
strukturyzacji, bowiem wzbudza po-
dejrzenie o dzia³anie na szkodê szpita-
la.

Od kilku tygodni zwi¹zkowcy "S"
prowadz¹ akcjê protestacyjn¹ w pla-

cówce. Szpital jest oflagowany. Pa-
cjenci sk³adaj¹ podpisy na listach po-
parcia dla 30. pracowników laborato-
riów, którym pracodawca nie zapew-
ni³ parasola ochronnego w postaci pa-
kietu gwarancji pracowniczych. Ponad
90 proc. laborantów jest cz³onkami
"S".

Protest popieraj¹ zwi¹zkowcy z "S"
z kilkunastu d¹browskich zak³adów
pracy, w tym dawnej Huty Katowi-
ce, Koksowni "PrzyjaŸñ" i Huty "Ban-
kowej". Pracownicy tych przedsiê-
biorstw informowani s¹ o zamiarze li-
kwidacji szpitalnych laboratoriów.

Tymczasem "S" zawnioskowa³a o
kolejne ju¿ spotkanie z prezydentem
D¹browy Górniczej, który reprezen-
tuje organ za³o¿ycielski szpitala. Na
poprzednim zwi¹zkowcy bezskutecz-
nie próbowali namówiæ go, by by³
gwarantem pracy i p³acy dla pracow-
ników laboratoriów. Wówczas zade-
klarowa³ tylko, ¿e bêdzie uwa¿nie ob-
serwowa³ sytuacjê w szpitalu. Teraz
zwi¹zkowcy chc¹ dostarczyæ mu
szczegó³owe analizy, podwa¿aj¹ce za-
sadnoœæ wy³¹czenia laboratoriów ze
struktur placówki.

- Nie uznajemy konkursu na prze-

jêcie us³ug laboratoryjnych przez fir-
mê zewnêtrzn¹, tym bardziej, ¿e w spe-
cyfikacji konkursu zosta³o zapisane, ¿e
ma on charakter warunkowy - oœwiad-
cza przewodnicz¹ca szpitalnej "S" El¿-
bieta ̄ uchowicz. - Bêdziemy próbo-
wali odwieœæ prezydenta od zamys³u
likwidacji laboratoriów.

Jak mówi¹ zwi¹zkowcy, wy³¹cze-
nie laboratoriów ze struktur szpitala jest
najgorsz¹ form¹ obni¿ania kosztów
funkcjonowania placówki.Szpital po-
zbawiaj¹c siê laboratoriów mo¿e staæ
siê zak³adnikiem wielkiego monopo-
listy, bo takim niew¹tpliwie jest zwy-
ciêzca przetargowego konkursu.

Równie¿ zdesperowani pracownicy
laboratoriów podjêli akcjê przekony-
wania d¹browskich radnych, by nie
podejmowali pochopnej decyzji doty-
cz¹cej likwidacji szpitalnych dzia³ów,
w których s¹ zatrudnieni. Dla nich cza-
su pozosta³o niewiele. W sierpniu zwo-
³ane zostanie najprawdopodobniej
nadzwyczajne posiedzenie Komisji
Zdrowia Urzêdu Miejskiego, w której
gestii bêdzie zaopiniowanie tej kontro-
wersyjnej decyzji.

Beata Gajdziszewska

Ponad 10 tys. zwi¹zkowców z
sektora energetycznego mani-
festowa³o w miniony pi¹tek w
Warszawie.

Protest skierowany by³a przeciw-
ko polityce rz¹du, która prowadzi do
likwidacji miejsc pracy oraz nieprze-
myœlanej restrukturyzacji
sektora. Zorganizowa³a
j¹ Sekcja Krajowa Ener-
getyki NSZZ "Solidar-
noœæ", do stolicy przyje-
chali jednak równie¿
zwi¹zkowcy z innych or-
ganizacji.

Manifestacja rozpo-
czê³a siê na warszawskiej
Agrykoli. Zwi¹zkowcy
zatrzymywali siê kolejno
przed Sejmem, Minister-
stwem Gospodarki, re-
sortem skarbu oraz przed
Kancelari¹ Premiera. W
Sejmie spotka³ siê z nimi
marsza³ek Bronis³aw
Komorowski. Przewod-
nicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ "S" Janusz
Œniadek, szef Sekretaria-
tu Górnictwa i Energety-
ki Kazimierz Grajcarek i przewod-
nicz¹ca SKE Barbara Stefaniak-
Gnyp wrêczyli mu petycjê, w której
zawarte by³y ¿¹dania okreœlenia
przez rz¹d przejrzystego programu
dla energetyki, uwzglêdniaj¹cego
interesy spó³ek, pracowników i od-
biorców energii elektrycznej oraz
praw dla pracowników sektora do

akcji prywatyzowanych zak³adów i
ich konwersji.

Ze zwi¹zkowcami nie spotka³ siê
natomiast nikt z rz¹du. - Panie pre-
mier w ogóle zainteresowany polsk¹
energetyk¹ i Polakami! - podsumo-
wa³a Barbara Stefaniak-Gnyp.

W trakcie przemarszu ulicami War-

szawy zwi¹zkowcom towarzyszy³y
has³a "Jedna polityka dla polskiej
energetyki", "Precz z dzik¹ restruk-
turyzacj¹", "Nie - dla ³amania praw
pracowniczych". Przy dŸwiêkach
gwizdków protestuj¹cy rozdawali
mieszkañcom stolicy ulotki, w któ-
rych sprzeciwili siê drastycznym pod-
wy¿kom cen za energiê elektryczn¹.

-Ta polityka podwy¿ek doprowadzi
do likwidacji miejsc pracy w sekto-
rze - alarmowa³ Kazimierz Grajcarek.
- Uzasadnia siê je równaniem do cen
europejskich, a przecie¿ polska ener-
getyka korzysta z tañszego wêgla.

Przewodnicz¹cy SGiE podkreœla³,
¿e dla rz¹du zwi¹zki zawodowe sta-

nowi¹ najwiêksz¹ prze-
szkodê do wyprzedawania
maj¹tku narodowego. Pod-
kreœli³, ¿e organizacje
zwi¹zkowe s¹ prawdopo-
dobnie jedyn¹ w tej chwili
grup¹ spo³eczn¹, dbaj¹c¹ o
maj¹tek polskich zak³adów
pracy.

- Rz¹d nie ma ochoty z
nami rozmawiaæ - dodaje
Roman Rutkowski, cz³o-
nek Rady SKE. - Spó³ki
energetyczne nagminnie
³ami¹ prawa pracownicze i
zwi¹zkowe, funduj¹ lu-
dziom zastraszanie i szan-
ta¿uj¹ ewentualn¹ utrat¹ za-
trudnienia. Ale jak widaæ,
rz¹dz¹cy ignoruj¹, te bez-
prawne "sposoby" wdra¿a-
nia restrukturyzacji.

Manifestacjê wspar³o
ponad tysi¹c œl¹skich górników. - Je-
steœmy bran¿ami silnie powi¹zanymi,
mamy wspólne problemy i interesy -
t³umaczy przewodnicz¹cy górniczej
"S" Dominik Kolorz - Chocia¿by dy-
rektywa unijna, dotycz¹ca emisji ga-
zów cieplarnianych, która mo¿e nie-
korzystnie wp³yn¹æ na sytuacjê w gór-
nictwie i energetyce.            BG, WG

Rz¹d nie jest

zainteresowany energetyk¹

W d¹browskim szpitalu

wci¹¿ gor¹co

- Polityka podwy¿ek cen energii doprowadzi

do likwidacji miejsc pracy - alarmowa³ podczas

manifestacji Kazimierz Grajcarek

Mistrz

siê przesiada

Tak wkrótce wygl¹daæ bêdzie nowy nabytek mistrza œwiata

Jak zapowiada Marek Klemen-
towski, byæ mo¿e ju¿ wkrótce
"Solidarnoœæ" rozpocznie regu-
larn¹ wspó³pracê z Autokopek-
sem. - Zaproponowaliœmy, aby
zostali jednym z partnerów pro-
gramu Grosik. W grê wchodzi³-
by np. 10-proc. rabat na wszyst-

kie sprzedawane przez nich hy-
undaie i hondy. Autokopex jest
tym zainteresowany, jest wiêc
szansa na solidne rabaty na zakup
nowych samochodów dla cz³on-
ków "Solidarnoœci" - podkreœla
Marek Klimentowski.

Ostatnie porady przed jazd¹

- Damian Jonak i Tomasz Herich
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- Trzeba mieæ pieni¹¿ki, synku
- radzi³ na stacji benzynowej
zamo¿ny emeryt bezczelnemu
m³odziakowi, celowo dobijaj¹c
do niego luksusow¹ limuzyn¹.
Niestety, ta wizja raczej siê nie
spe³ni. Przeciwnie - przyszli
emeryci bêd¹ musieli solidnie
zacisn¹æ pasa.

Rz¹d wyliczy³, ile bêdzie wynosi³a
przeciêtna emerytura wed³ug nowe-
go systemu, który wejdzie w ¿ycie w
styczniu 2009 r. Z obliczeñ koalicji
PO-PSL wynika, ¿e dla niektórych
bêdzie nawet o jedn¹ trzeci¹ ni¿sza
ni¿ ta, która obowi¹zuje dzisiaj.

Reforma emerytalna z 1999 r. za-
k³ada³a, ze pañstwo przestanie w czê-
œci dop³acaæ do emerytur. Od 2009
r. ich wysokoœæ w du¿ej mierze po-
winna zale¿eæ od tego, ile wczeœniej
przelaliœmy na nasze indywidualne
konta emerytalne w ZUS i OFE a
wiêc po prostu od tego, jak du¿o za-
rabialiœmy. Niestety, podczas lipco-
wego spotkania z nauczycielskimi
zwi¹zkami zawodowymi rz¹d przed-
stawi³ wyliczenia, z których wyni-
ka, ¿e emerytury bêd¹ jeszcze ni¿-
sze ni¿ do tej pory.

Przyk³ad? 45-letnia dziœ lekarka,
jeœli zarabia 5 tys. z³ brutto, w starym
systemie emerytalnym dosta³aby 3,5
tys. z³ emerytury. Ale dostanie tylko
2,2 tys. z³ brutto..

Jak bêd¹ liczone nowe emerytury?
Zasada jest prosta i bezwzglêdna: ile
uzbierasz sk³adek, tyle na staroœæ do-
staniesz. W momencie przejœcia na
emeryturê suma zgromadzonych
przez nas sk³adek zostanie podzielo-
na przez tzw. statystyczn¹ d³ugoœæ
¿ycia (dane dostarczy GUS). Wyni-
kiem podzia³u bêdzie nasza emerytu-
ra. Przewidywana d³ugoœæ ¿ycia bê-
dzie taka sama dla kobiet i mê¿czyzn.
Co prawda Polki d³u¿ej ¿yj¹ i ich ka-
pita³ mo¿na by podzieliæ przez wiê-
cej lat, ale rz¹d postanowi³ zrównaæ
wiek, aby kobiet dodatkowo nie dys-
kryminowaæ. Bo ju¿ i tak mniej zara-
biaj¹, i maj¹ przerwy w pracy zwi¹-
zane z urlopami wychowawczymi.

Te przera¿aj¹ce prognozy wyja-
œniaj¹, dlaczego rz¹d bardzo namawia
Polaków do rezygnacji z wczeœniej-
szych emerytur. Wiêcej - rz¹dz¹cy
chc¹ w niedalekiej przysz³oœci pod-
nieœæ wiek emerytalny! Teraz to w
Polsce 60 lat dla kobiety i 65 dla mê¿-
czyzny. Ale rz¹d argumentuje, ¿e wiek

emerytalny wyd³u¿a ca³a Europa, np.
niemieckie w³adze chc¹, ¿eby i ko-

biety, i mê¿czyŸni pracowali do 67.
roku ¿ycia.

Nowy system zacznie obowi¹zy-
waæ ju¿ od stycznia. Przez kilka lat
emerytury bêd¹ wyp³acane wed³ug
przejœciowej metody, po to, by unik-
n¹æ tzw. szoku przejœcia (kiedy w ci¹-
gu jednego roku emerytury spad³yby
o kilkadziesi¹t procent).  I tak: ktoœ,
kto odejdzie na emeryturê w 2009 r.
bêdzie dostawa³ 80 proc. emerytury

UWAGA: emerytalna œciema

- Nie czekaj na rok 2009. Jeœli tyl-
ko mo¿esz, skorzystaj z mo¿liwo-
œci przejœcia na wczeœniejsz¹ eme-
ryturê jeszcze w tym roku.

- Pracuj d³u¿ej. Dziêki temu eme-
rytura bêdzie wy¿sza - bo na eme-

obliczonej na zasadach dotychczaso-
wych oraz 20 proc. na nowych

–  w 2010 r. - odpowiednio 70 i 30
proc.;

–  w 2011 r. - 55 proc. i 45 proc.;
–  w 2012 r. - 35 proc i 65 proc.;
–  w 2013 r. - 20 proc. i 80 proc.

Od 2014 r. emerytura bêdzie ju¿ w
100 proc. liczona na podstawie tylko
naszych sk³adek. Czyli im ktoœ m³od-
szy, tym ma gorzej, bo emerytury w
nowym systemie s¹ generalnie ni¿sze,
ni¿ w starym.

ryturze bêdziesz potencjalnie kró-
cej, a kapita³ do podzia³u bêdzie
wy¿szy. Pomys³ dobry, pod warun-
kiem, ¿e masz zdrowie i… pracê.

- Odk³adaj dodatkowe pieni¹dze.
Im wczeœniej zaczniesz, tym lepiej.

Rozwi¹zanie rozs¹dne, pod wa-
runkiem, ¿e masz co odk³adaæ.
Uwa¿aj te¿ na oferty instytucji
finansowych. Wybieraj tylko te
sprawdzone, dok³adnie zapoznaj
siê z umow¹.

Co zrobiæ, ¿eby zwiêkszyæ swoj¹ emeryturê?

Piotr Duda, przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”:

Widaæ coraz wyraŸ-
niej, ¿e reforma emery-
talna to klapa. Rz¹d te-
raz namawia, ¿ebyœmy
pracowali do 70. roku

¿ycia. Pytam: a mo¿e do œmierci? Ale
przecie¿ nawet wtedy emerytury
bêd¹ ni¿sze ni¿ kiedyœ. A mówi¹c po-
wa¿nie, to paradoks, ¿e w momen-
cie kiedy nasz kraj tak dynamicznie
siê rozwija, to emerytury spadaj¹.
Przeciwko takiej sytuacji, przeciw-
ko nieudolnoœci rz¹du trzeba prote-
stowaæ. Kwestia godnych emerytur
bêdzie jednym z g³ównych tematów
wielkiej manifestacji "Solidarnoœci"
zaplanowanej na 29 sierpnia. Niko-
go, komu zale¿y na swojej emerytu-
rze, nie powinno tam zabrakn¹æ.

Nasze oszczêdnoœci w fundu-
szach emerytalnych stopnia³y w ci¹-
gu ostatnich 12 miesiêcy œrednio o
przesz³o 12 proc. Wszystko z powo-
du bessy na gie³dzie. Tylko od po-
cz¹tku roku indeksy spada³y po kil-
kanaœcie procent. Fundusze zainwe-
stowa³y na parkiecie co trzeci¹ z³o-
tówkê powierzon¹ im przez przy-
sz³ych emerytów. Ile wiêc koszto-
wa³y nas ju¿ gie³dowe spadki? Za-
³ó¿my, ¿e od sierpnia 1999 r., czyli
pocz¹tku reformy emerytalnej,
wp³acaliœmy do OFE 100 z³ mie-
siêcznie. W maju 2008 r. na naszym
koncie zebra³oby siê œrednio 15,3
tys. z³. To o 400 z³ mniej ni¿ rok

wczeœniej. Mimo kiepskich wyni-
ków fundusze emerytalne ani myœl¹
obni¿yæ wysokie op³aty, które co
miesi¹c pobieraj¹ od klientów. A im
mniejsze op³aty pobieraj¹ fundusze,
tym wiêcej oszczêdzimy na naszym
koncie i tym wy¿sza bêdzie nasza
przysz³a emerytura. Teraz fundusze
od ka¿dej naszej sk³adki potr¹caj¹
sobie od 4 do 7 proc. To oznacza, ¿e
jeœli nasza sk³adka wynosi np. 100
z³, to w rzeczywistoœci po odjêciu
op³at inwestujemy 93 z³. Ale to nie
koniec - potem jeszcze co miesi¹c
OFE pobieraj¹ op³atê za zarz¹dza-
nie. Jej wysokoœæ jest uzale¿niona
od wysokoœci aktywów OFE.

Wysokoœæ emerytury bêdzie uza-
le¿niona od sk³adek zebranych na
naszych kontach emerytalnych w
ZUS, a tak¿e od tzw. kapita³u pocz¹t-
kowego (czyli pieniêdzy usk³adanych
przed 1999 r.). Jakby jednak nie li-
czyæ, jest ju¿ oczywiste, ¿e bêd¹ to
emerytury niskie, ni¿sze (!) ni¿ te
wyp³acane obecnie. Inaczej mówi¹c
- reforma emerytalna zakoñczy³a siê
sukcesem, ale g³ówne dla towarzystw
emerytalnych, które kolejny rok no-

tuj¹ korzystne wyniki finansowe. Zu-
pe³nie jednak inaczej zmiany w sys-
temie emerytalnym oceniaj¹ emery-
ci. Pora¿ce nie zaprzecza te¿ rz¹d, st¹d
rozpaczliwe próby namówiania eme-
rytów do nieodchodzenia z pracy.   wg

Jak¹ emeryturê dostaniesz?
Ÿród³o: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

Rok urodzenia Rok przejœcia na emeryturê Emerytura*

1953 2018 64,5 proc.
1954 2019 64,0 proc.
1955 2020 63,4 proc.
1956 2021 62,6 proc.
1957 2022 61,7 proc.
1958 2023 60,8 proc.
1959 2024 59,9 proc.
1960 2025 59,0 proc.
1961 2026 58,1 proc.
1962 2027 57,2 proc.
1963 2028 56,3 proc.

Rok urodzenia Rok przejœcia na emeryturê Emerytura*

1953 2013 51,9 proc.
1954 2014 51,5 proc.
1955 2015 51,1 proc.
1956 2016 50,4 proc.
1957 2017 49,7 proc.
1958 2018 49,0 proc.
1959 2019 48,2 proc.
1960 2020 47,4 proc.
1961 2021 46,4 proc.
1962 2022 45,4 proc.
1963 2023 44,3 proc.

* Odsetek ostatniej pensji
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„My, Cichociemni” to film po-
œwiêcony legendarnej polskiej
formacji wojskowej - specjal-
nie wyszkolonym ¿o³nierzom,
zrzucanym w latach 1941-45 na
teren okupowanej Polski. Film
wejdzie na ekrany w rocznicê
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego.

Cichociemni. Przydomek ten zro-
dzi³ siê w licznych obozach szkole-
niowych rozsianych w górach Szko-
cji na prze³omie 1941/42. Szkol¹c¹
siê tam elitê przygotowywano do ci-
chego zabijania pod os³on¹ nocy. Lu-
dzi ci nie znali siê wzajemnie, nie byli
razem skoszarowani, nie tworzyli re-
gularnej formacji wojskowej. Z po-
wodu zadañ, jakie by³y im przewi-
dziane, nie mogli oni korzystaæ z praw
przys³uguj¹cych wojskowemu umun-
durowaniu, a tak¿e liczyæ na trakto-
wanie wed³ug zasad konwencji ge-

newskiej o jeñcach wojennych. Wie-
lu z nich, równie¿ po wojnie, by³o
póŸniej od razu rozstrzeliwanych jako

brytyjscy szpiedzy. Nierzadko nie
by³o im równie¿ dane otrzymywaæ
odznaczenia czy awanse. W historii

oddzia³ów specjalnych polskiej woj-
skowoœci by³o to ugrupowanie jedy-
ne w swoim rodzaju oraz niepowta-
rzalne, bez zbytecznego wojskowe-
go drylu i historycznego zadêcia.

W czasie wojny do Polski prze-
rzucono w sumie 316 Cichociem-
nych. ¯o³nierze ci poddawani byli
niezwykle trudnym i skomplikowa-
nym szkoleniom dotycz¹cym: dy-
wersji, partyzantki, wywiadu,
³¹cznoœci, zadañ operacyjno-szta-
bowych, pancernych i przeciwpan-
cernych, s³u¿bom lotniczym, pod-
rabiania dokumentów itp. Polscy
spadochroniarze zrzucani byli rów-
nie¿ na terytorium Francji, W³och,
Jugos³awii, Albanii oraz Grecji.

-  Uwa¿a³em, ¿e moim obowi¹z-
kiem nie jest robienie filmu o
wszystkich tych, którzy byli Cicho-

ciemnymi, czyli rekonstruowaniu
historii, ale nakrêcenie obrazu o lu-
dziach, którzy jeszcze ¿yj¹. Chodzi-

³o mi o osobiste prze¿ycia, g³os
prawdziwych ludzi. To nie mia³o byæ
opowiadanie o nich, tylko oni sami
mieli opowiedzieæ o sobie i tych wy-
darzeniach - mówi re¿yser filmu
Pawe³ Kêdzierski.

Z 316 zrzuconych do kraju "Ci-
chociemnych", 109 poleg³o. 9 ¿o³-
nierzy zginê³o œmierci¹ spadochro-
niarza w czasie lotu do Polski lub
podczas skoku. 26 ponios³o œmieræ
w walce z okupantem. 27 zosta³o za-
mordowanych przez Gestapo. 8 za-
bito w obozach koncentracyjnych.
10 w sytuacji bez wyjœcia odebra³o
sobie ¿ycie. 18 odda³o ¿ycie w Po-
wstaniu Warszawskim. - Dziœ ludzi
tych jest ju¿ niewielu. Nagra³em
wszystkich ¿yj¹cych i stworzy³em
opowieœæ o polskim, tragicznym lo-
sie, który swój pocz¹tek mia³ we
wrzeœniu 1939, póŸniej by³ upadek
Francji, a ostatni¹ szans¹ sta³a siê An-
glia - dopowiada re¿yser.

I w³aœnie w 64. rocznicê Powsta-
nia Warszawskiego film "My, Cicho-
ciemni" trafi na ekrany kin. Obraz
sk³ada siê ze wspomnieñ ¿yj¹cych
bohaterów tamtych dni. Re¿yser do-
tar³ równie¿ do prywatnych archi-
wów, które w czêœci wykorzysta³ po-
tem w dokumencie. ¯o³niersk¹ opo-
wieœæ zilustruj¹ sekwencje fabulary-
zowane, stanowi¹ce wojenne retro-
spekcje.

Na Œl¹sku premiera filmu odbêdzie
siê 1 sierpnia w katowickim Œwiato-
widzie. Szef kina i dzia³acz  tamtej-
szej "Solidarnoœci" Adam Pazera
zapowiada, ¿e nie bêdzie to zwyk³a
projekcja. - Zaplanowaliœmy insceni-
zacjê historyczn¹, bêd¹ wiersze i pie-
œni patriotyczne, a tak¿e wyk³ad hi-
storyka z katowickiego IPN. Zapro-
szenie na premierê przyj¹³ p³k Piotr
Patalong, dowódca GROM-u, spad-
kobierczyni tradycji Cichociemnych
- mówi Adam Pazera.        Oprac. wg

Cichociemni na du¿ym ekranie
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Komisje Zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Kole¿anki i Koledzy

„W obronie Twoich praw” – to has³o, któremu „Solidarnoœæ” jest wierna od pocz¹tku swojego istnienia.
Godnoœæ pracownicza i dobro Polaków zawsze by³y dla naszego Zwi¹zku najwa¿niejsze, co wielokrotnie
udowodniliœmy w minionych 28 latach.

Niestety, podobnie jak w 1980 roku, dziœ znów musimy siê o te wartoœci upomnieæ. Ju¿ chyba ka¿dy
widzi, jak rz¹d PO–PSL lekcewa¿y dialog spo³eczny, który w przypadku naszego regionu koñczy siê
definitywnie na szczeblu wojewody. Rz¹d jest g³uchy na nasze postulaty dotycz¹ce wy¿szych zarobków
i godnej emerytury. Do tego dochodz¹ bezczelne próby liberalizacji Kodeksu pracy i ograniczania praw
zwi¹zkowych. A wszystko to przy g³adko, ale coraz bardziej pusto i œmiesznie brzmi¹cych sloganach
o cudach, mi³oœci i postêpie.

Dlatego te¿ Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowa³a o zorganizowaniu 29 sierpnia
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod has³em „Godna praca – godna emerytura". Nasz Zwi¹zek
domaga siê:

— prawa do wczeœniejszej emerytury dla wszystkich zatrudnionych w warunkach

szczególnych lub w szczególnym charakterze,

— wzrostu p³ac w sferze bud¿etowej faktycznie rekompensuj¹cy podwy¿ki cen,

— podwy¿szenia p³acy minimalnej do wys. 50 proc. œredniej krajowej,

— nowelizacji ustawy o negocjacyjnym kszta³towaniu wynagrodzeñ.

Apelujê do wszystkich organizacji zak³adowych oraz cz³onków „Solidarnoœci” w Regionie Œl¹sko-
D¹browskim b¹dŸmy razem na ulicach Warszawy, naszym statutowym obowi¹zkiem jest uczestniczyæ
w tej akcji, nagromadzonych problemów nikt za nas nie rozwi¹¿e.

Jeœli wiêc do Warszawy nie pojedziemy wszyscy, to tym samym wyœlemy rz¹dz¹cym sygna³, ¿e nie
musz¹ siê z nami liczyæ i ¿e wszystko im wolno. ¯e zgadzamy siê na niskie zarobki, g³odowe emerytury
i ograniczenie praw pracowniczych. Demonstracja w Warszawie powinna byæ ostatnim, bardzo ostrym
ostrze¿eniem dla tego rz¹du.

29 sierpnia – w przededniu rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych – jako zwi¹zkowcy znów
mamy szansê siê zjednoczyæ i walczyæ o nasze prawa.

Nie wolno tej szansy przespaæ! Nieobecni nie maj¹ racji!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”


