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Mija w³aœnie 20 lat od strajków w œl¹skich kopalniach, które

przyczyni³y siê do ponownej legalizacji „Solidarnoœci”.

„Solidarnoœæ”
pomaga Gruzji
Województwo œl¹skie jest pierwszym w kraju, które na-
tychmiast zareagowa³o na apel w³adz Gruzji o pomoc dla

tego ogarniêtego
wojn¹ kraju. 14
sierpnia spod Wo-
jewódzkiego Po-
gotowia Ratunko-
wego w Katowi-
cach wyjecha³
pierwszy trans-
port z artyku³ami
medycznymi.

Czytaj na stronie 4

Zastraszony
czy przekupiony?

Ju¿ w pierwszym
dniu protestu za³oga
zastraszana by³a
przez kierownictwo
m.in. wizj¹ zamkniê-
cia zak³adu. W straj-
ku brali udzia³ tylko
zwi¹zkowcy "S", je-
dynego zwi¹zku za-
wodowego funkcjo-

nuj¹cego w CERG-u. - Pracodawca oœwiadczy³, ¿e po
groŸb¹ "pistoletu" nie bêdzie rozmawia³.

Czytaj na stronie 5

Czêœæ narodu

musi byæ pod broni¹
 - Polacy zawsze byli
narodem rycerskim.
Nie szukali wojny,
lecz umieli walczy w
obronie zagro¿onej
wolnoœci. Dziœ mi-
³oœæ do Ojczyzny nie
wymaga ofiary krwi,
lecz olbrzymiego
wysi³ku, którego ce-

lem jest budowa  wspólnego domu i sprawiedliwe zabez-
pieczenie potrzeb wszystkich obywateli - mówi³ podczas
mszy bp Józef Kupny.

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

BT Jastrzêbie Zdrój
Podczas spotkania Terenowej Sek-

cji Problemowej "S" i Biura Tereno-
wego omówiono aktualn¹ sytuacjê w
regionie oraz przygotowania do war-
szawskiej demonstracji.

***
Trwaj¹ równie¿ przygotowania do

uroczystoœci rocznicowych 3 wrze-
œnia. - Ukaza³ siê ju¿ plakat. "Strajki,
które przynios³y wolnoœæ". Znajduje
siê na nim zdjêcie z tamtego okresu z
kopalni Jas-Mos - mówi kieruj¹ca ja-
strzêbskim BT, Danuta Jemio³o.

***
2 wrzeœnia w Urzêdzie Miasta od-

bêdzie siê uroczysta promocja ksi¹¿-
ki pt. "Nasza Solidarnoœæ. Jastrzêbie
1988" opowiadaj¹cej o górniczych
strajkach 1988 r.

BT Rybnik
Na 22 wrzeœnia zaplanowane zo-

sta³y wybory przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych Terenowej
Sekcji Problemowej "S". W tym dniu
odbêdzie siê równie¿ uroczyste po-
¿egnanie wieloletniego pracownika
BT w Rybniku, Stefana Kubery. -
Mam nadziejê, ¿e Stefan zostanie ak-
tywnym dzia³aczem Ko³a Emerytów
i Rencistów - mówi Urszula Grzon-
ka z rybnickiego BT.

BT Zawiercie
Piêæ osób, tyle samo biurek oraz

dodatkowo kilka szaf, w tym pancer-
nych oraz krzes³o dla petentów upcha-
nych jest na kilkunastu metrach kwa-
dratowych w jednym z pokoi stacji
Sanepidu w Zawierciu. Œcisk jest taki,
¿e gdy interesant na wspomnianym
krzeœle siada blokuje mo¿liwoœæ prze-
mieszczenia siê wszystkich osób w

Nawet 5 tys. koron nagrody
p³ac¹ czeskie kopalnie tym, któ-
rzy znajd¹ kandydatów na górni-
ków. - Z oferty coraz chêtniej ko-
rzystaj¹ Polacy - przyznaje Vla-
dislav Sobol, rzecznik czeskiego
koncernu wêglowego OKD.

W kopalniach znajduj¹cych siê
tu¿ przy granicy z Polsk¹ pracuje
ponad 3 tys. polskich górników.
Choæ stanowi¹ ju¿ jedn¹ pi¹t¹
wszystkich zatrudnionych w kon-
cernie wêglowym OKD, Czesi
chc¹, aby by³o ich jeszcze wiêcej.
Zamierzaj¹ zwiêkszyæ wydobycie
nie tylko w swoich kopalniach, ale
reaktywowaæ te¿ nieczynn¹ od
oœmiu lat kopalniê Dêbieñsko w
Czerwionce-Leszczynach. Zdoby-
li ju¿ koncesjê w Ministerstwie
Ochrony Œrodowiska i jeszcze w
tym roku zamierzaj¹ ruszyæ z pra-
cami przygotowawczymi. Czesi
bêd¹ potrzebowali co najmniej 4
tys. nowych pracowników.

Do tej pory nie mieli trudnoœci
z ich znalezieniem, ale teraz za-
czê³y siê k³opoty. Polacy nie garn¹
siê ju¿ tak jak kiedyœ do pracy w
czeskich kopalniach. - W naszych
kopalniach by³y znaczne podwy¿-
ki, wiêc ciê¿ko znaleŸæ nowych
ludzi. P³ace w Czechach, choæ
nadal wy¿sze, nie s¹ ju¿ tak atrak-
cyjne - przyznaje Ryszard Sze-
ithauer, dyrektor spó³ki Alpex,
najwiêkszej firmy poœrednicz¹cej
w zatrudnianiu Polaków w Cze-
chach.

Czesi, nie zra¿aj¹c siê k³opota-
mi, postanowili przejœæ do kontr-
ofensywy. Nie tylko podwy¿szyli
ostatnio pensje dla nowo przyjê-
tych ludzi do 20 tys. koron (ok.
2,6 tys. z³, czyli prawie dwa razy

Napisano

wiêcej ni¿ w Polsce), ale og³osili
te¿ program pod has³em "Szuka-
my ludzi, którzy trzymaj¹ szta-
mê". Ka¿dy z górników, który
przyprowadzi do biura zatrudnie-
nia kandydata na nowego górni-
ka, dostanie 3 tys. koron nagrody.
Je¿eli znajdzie wykwalifikowane-
go górnika, premia wzroœnie do 5
tys. koron.

W OKD przyznaj¹, ¿e program
jest w du¿ej mierze adresowany
do polskich górników. Nasi roda-
cy maj¹ w Czechach opiniê œwiet-
nych fachowców. - Kilku Polaków
ju¿ skorzysta³o z tej propozycji,
ale liczymy, ¿e bêdzie ich jeszcze
wiêcej - nie ukrywa Sobol. Za-
strzega jednak, ¿e premia wyp³a-
cana jest dopiero w momencie,
gdy spó³ka podpisze umowê o pra-
cê z nowym górnikiem.

Dyrektor Szeithauer zdradza, ¿e
pomys³ spodoba³ siê przede
wszystkim tym, którzy nie tylko
znaleŸli pracê w czeskiej kopalni,
ale te¿ o¿enili siê z Czeszkami.
Nie musz¹ tak jak ich koledzy
przez ca³y tydzieñ mieszkaæ w
hotelu i wracaæ na weekendy do
domu. - Szybko wroœli w nowe
œrodowisko i znaj¹ siê jak ³yse
konie. Dla nich znalezienie kole-
gi, nawet Czecha, chêtnego do
pracy w kopalni to ¿aden problem
- mówi dyrektor Szeithauer.

Przyznaje, ¿e program móg³by
okazaæ siê dla Polaków jeszcze
bardziej atrakcyjny, gdyby zmie-
ni³y siê przepisy emerytalne. W
Polsce emerytem jest siê ju¿ po 25
latach pracy pod ziemi¹, w Cze-
chach trzeba fedrowaæ do 62. roku
¿ycia.

Czeskie kopalnie

kusz¹ naszych górników
(www.gazeta.pl, 11 sierpnia 2008 r.)

APEL

Drodzy Przyjaciele - Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”

Prezydium Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego NSZZ „Solidarnoœæ”
zwraca siê z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych przez tr¹bê
powietrzn¹, która w pi¹tek 15 sierpnia 2008 r. szala³a min. na obszarze
powiatów lublinieckiego, k³obuckiego i czêstochowskiego.

O ogromie zniszczeñ przekonaliœmy siê ju¿ chyba wszyscy
ogl¹daj¹c doniesienia medialne. Jednak dopiero widok na w³asne oczy,
a przede wszystkim rozmowy z poszkodowanymi, którzy prze¿yli
„to piek³o”, daj¹ rzeczywisty ogrom spustoszenia. Konieczna jest
ogromna pomoc!

Wœród poszkodowanych jest te¿ wielu cz³onków naszego
Zwi¹zku. Ju¿ sama nazwa „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje nas do podjêcia
wszelkich mo¿liwych dzia³añ aby pomóc naszym Kole¿ankom i
Kolegom oraz ich rodzinom.

Dzisiaj najpilniejsz¹ mo¿liw¹ pomoc¹ jest wsparcie finansowe, które
pozwoli w szybkim tempie rozpocz¹æ naprawê zniszczonych
gospodarstw.

Zarz¹d Regionu Czêstochowskiego NSZZ „Solidarnoœæ” uruchomi³
specjalne subkonto, na które mo¿na wp³acaæ œrodki z przeznaczeniem
na pomoc poszkodowanym. Nr rachunku: 29 1020 1664 0000 3802
0129 1194 z dopiskiem „Poszkodowani przez tr¹bê powietrzn¹
2008”

Liczymy, ¿e w NSZZ „Solidarnoœæ” nie zabraknie prawdziwej
solidarnoœci, o której tak wspaniale mówi³ Jan Pawe³ II.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Czêstochowskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Miros³aw Kowalik

Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy pod nr tel. 034 360-55-77.

11,6 proc...
... o tyle wzros³o w lipcu 2008 r. w stosunku do lipca 2007 r. prze-

ciêtne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw. Wynios³o 3229 z³ -
poinformowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny.

Eksperci Ministerstwa Gospodarki przewiduj¹, ¿e w kolejnych mie-
si¹cach tempo wzrostu wynagrodzeñ utrzyma siê, ale ich dynamika
powinna byæ ju¿ ni¿sza. Zdaniem ekspertów MG, wzrost p³ac zwi¹za-
ny jest z rosn¹cymi oczekiwaniami pracowników, które nasili³y siê w
obliczu braku wykwalifikowanej kadry w polskich firmach. "Trend
ten spowodowa³ zmianê nastawienia pracodawców, którzy sk³onni s¹
zaoferowaæ korzystniejsze warunki p³acowe zarówno dla nowych pra-
cowników, jak i dla dotychczas zatrudnionych. Wed³ug analityków MG
na szybki wzrost wynagrodzeñ wp³ywa tak¿e d¹¿enie do ujednolice-
nia wysokoœci p³ac we wszystkich krajach UE" - napisali analitycy
MG w komentarzu.

GUS poda³ równie¿, ¿e zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wy-
nios³o w lipcu ponad 5,4 mln osób i wzros³o w porównaniu do czerw-
ca o 0,2 proc., zaœ w skali ca³ego roku o 4,7 proc. Eksperci MG prze-
widuj¹, ¿e zatrudnienie utrzyma siê na aktualnym poziomie, a nawet
bêdzie wzrastaæ dziêki dobrej koniunkturze gospodarczej.

15 sierpnia (woj. œl¹skie). 2 osoby
zginê³y, a kilka zosta³o rannych w
wyniku tr¹by powietrznej, która
przesz³a nad naszym wojewódz-
twem. Dotkniête ¿ywio³em zosta-
³y g³ównie powiaty czêstochowski
i lubliniecki, a tak¿e gliwicki i oko-
lice Pyskowic. Zniszczonych zosta-
³o 360 budynków mieszkalnych,
dziewiêæ z nich trzeba bêdzie od-
budowaæ ca³kowicie, 212 budyn-
ków ma zerwane dachy, 145 - inne
uszkodzenia. W wyniku przejœcia
tr¹by powietrznej zosta³o poszko-
dowanych 457 rodzin.  Wstêpny bi-
lans strat w budynkach mieszkal-
nych to blisko 11 mln z³otych. Po-
szkodowani maj¹ dostaæ pomoc ze
œrodków samorz¹dowych i pañ-
stwowych.

***
16 sierpnia (Czêstochowa). Ener-
getycy, elektrycy i elektronicy
uczestniczyli w 23. pielgrzymce tej
bran¿y na Jasn¹ Górê. W tym roku
by³o ich mniej ni¿ zwykle z powo-
du kataklizmów pogodowych nad
Polsk¹. Wielu energetyków i elek-
tryków, zw³aszcza z regionu czê-
stochowskiego, nad którym prze-
sz³a dzieñ wczeœniej tr¹ba powietrz-
na, nie mog³o przybyæ do sanktu-
arium. Pracowali przy usuwaniu
szkód i przywracaniu pr¹du miesz-
kañcom. Uczestnicy pielgrzymki
modlili siê za ofiary i poszkodowa-
nych przez ¿ywio³. - Jesteœmy w
jednoœci ze wszystkimi waszymi
wspó³towarzyszami zawodu, któ-
rzy nie dotr¹ na pielgrzymkê, a maj¹
rêce pe³ne pracy, nara¿eni na ró¿ne
trudnoœci - mówi³ do pielgrzymów
podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian
Matecki. - Wspieramy te¿ wszyst-
kie ofiary tych kataklizmów i mo-
dlimy siê, aby Pan Bóg udzieli³ w
mi³osierdziu swoim pociechy, na-
dziei, ¿eby te¿ postawi³ dobrych
ludzi, którzy bêd¹ ich wspieraæ nie
tylko s³owem, ale konkretnym czy-
nem - doda³.

***
17-19 sierpnia (Katowice). 17
sierpnia minê³a 89. rocznica I Po-
wstania Œl¹skiego, a 19 sierpnia 88.
rocznica wybuchu II z Powstania
Œl¹skiego. Pod pomnikiem Wojcie-
cha Korfantego oraz pod Pomni-
kiem Powstañców Œl¹skich odby-
³y siê z tej okazji rocznicowe uro-
czystoœci. I Powstanie Œl¹skie roz-
poczê³o siê strajkiem generalnym.
Wybuch³o spontanicznie, praktycz-
nie bez przygotowania. Objê³o
g³ównie powiaty pszczyñski i ryb-
nicki oraz czêœæ okrêgu przemys³o-
wego. Po kilku dniach krwawych
walk zosta³o st³umione przez od-
dzia³y niemieckiego Grenzschutzu.
Drugie Powstanie Œl¹skie by³o od-
wetem na ataki niemieckiego ter-
roru. G³ównym celem tej walki
zbrojnej Œl¹zaków by³o wyparcie
niemieckiej Policji Bezpieczeñstwa
z obszaru plebiscytowego i zast¹-
pienie jej nowo utworzon¹ policj¹
plebiscytow¹. Powstanie objê³o
swym zasiêgiem niemal ca³y obszar
Górnego Œl¹ska i trwa³o do 25
sierpnia. Dopiero trzecie powstanie,
które rozpoczê³o siê w nocy z 2 na
3 maja 1921 roku, wp³ynê³o na ko-
rzystn¹ dla Polski zmianê postano-
wieñ Rady Ambasadorów o po-
dziale Górnego Œl¹ska. Trzecie po-
wstanie œl¹skie, podobnie jak po-
wstanie wielkopolskie, by³y jedy-
nymi polskimi zrywami, które za-
koñczy³y siê sukcesem.

pokoju. Wczeœniej mo¿e mieæ jednak
problem ze sforsowaniem drzwi wej-
œciowych, które blokuje... otwarta
szafa pancerna. Zdarzaj¹ce siê niemal
ka¿dego dnia sytuacje przypomina-
j¹ce kultowe komedie Stanis³awa Ba-
reji od dawna nie bawi¹ ju¿ jednak
pracowników.

- Ktoœ wyraŸnie zapomina, ¿e za-
sady BHP wymagaj¹ nie tylko kasku
na budowie, ale i odpowiedniej iloœci
miejsca w biurze - mówi Ma³gorzata
Superson, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zawierciu.
- Podobnie niedopuszczalna jest sy-
tuacja, gdy pracownicy nie otrzymuj¹
ekwiwalentu za u¿ywanie w³asnej
odzie¿y. A my nie dostajemy go od
dziesiêciu lat!

Œcisk przy biurkach to nie jedyny
problem lokalowy w zawierciañskim
Sanepidzie. Rola pomieszczenia so-
cjalnego przypad³a tam pó³torametro-
wej klitce z umywalk¹, ale za to bez
okien. Nie brakuje tam natomiast
drzwi, gdy¿ owo "pomieszczenie so-
cjalne" jest de facto przedsionkiem do
magazynu szczepionek. Sanepid po-
winien siê tym zaj¹æ - chcia³oby siê
powiedzieæ...

Jak widaæ powsta³a przed rokiem
komisja zak³adowa "S" w powiato-
wej stacji Sanepidu w Zawierciu na
brak problemów do rozwi¹zania nie
mo¿e narzekaæ. Zw³aszcza, ¿e dzia-
³alnoœci nie u³atwia jej dyrekcja, któ-
ra m.in. próbowa³a wprowadziæ re-
gulamin pracy bez wymaganych
przez Kodeks pracy uzgodnieñ ze
stron¹ zwi¹zkow¹. "Solidarnoœæ" jest
przy tym jedynym dzia³aj¹cym w za-
wierciañskim Sanepidzie zwi¹zkiem
zawodowym.                          (zaw)
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Z wejœciem Polski do Unii
Europejskiej zwi¹zanych by³o
wiele nadziei m.in. poprawa
sytuacji na rynku zatrudnie-
nia i zbli¿enie wynagrodzeñ
polskich pracowników do
poziomu „unijnego”.

Po ponad czterech latach okazu-
je siê, ¿e bezrobocie spada, ale tyl-

ko dziêki otwarciu rynków pracy
m.in. przez Wielk¹ Brytaniê i Ir-
landiê, a do unijnych standardów
w stosunkach zatrudnienia wci¹¿
nam bardzo daleko.

Dzia³ Ekspercki Komisji Krajo-
wej przygotowa³ raport, w którym
wskaza³ siedem grzechów polskich
pracodawców. Wynika z niego, ¿e
dla wielu przedsiêbiorców najwa¿-
niejszym motywem do dzia³ania
jest "zysk za wszelk¹ cenê". W sy-
tuacji, gdy przy malej¹cych kosz-
tach pracy dochody przedsiê-
biorstw systematycznie rosn¹, o
etyce i spo³ecznej odpowiedzialno-

œci w polskim biznesie rzadko mo-
¿emy mówiæ.

Smutne statystyki
A¿ 65 proc. pracowników nie

przekracza œredniej krajowej, 25
proc. nie mo¿e liczyæ na wynagro-
dzenie wy¿sze ni¿ 1,5 z³ brutto, a
10 proc. otrzymuje p³acê mini-
maln¹. Wzrastaj¹ce koszty utrzy-

mania i niewysokie wynagrodze-
nia prowadz¹ do ubo¿enia wielu

1. Pracodawcy konsumuj¹
wzrost gospodarczy kosztem
pracowników
Dochody przedsiêbiorstw sys-
tematycznie rosn¹, a koszty
pracy malej¹. W 2007 r. wyni-
ki finansowe przedsiêbiorstw
wzros³y o 20,3 mld z³ w po-
równaniu do roku ubieg³ego
kiedy wynosi³y 86,3 mld z³.
Wed³ug GUS udzia³ kosztów
p³acowych w przemyœle w
³¹cznej sumie kosztów spada
z 11,4% do 10,9% od 2004 do
2007 r. Tymczasem a¿ 65 %
pracowników otrzymuje wy-
nagrodzenie nieprzekraczaj¹ce
œredniej krajowej. Na stu pra-
cowników szesnastu zarabia
poni¿ej minimum socjalnego.
Wed³ug Gfk Polonia prawie 1/
3 pracowników otrzyma³a w
ci¹gu roku poni¿ej 50 z³ pod-
wy¿ki.

2. Pracodawcy utrzymuj¹ wy-
sokie rozwarstwienie p³aco-
we
Wg HAY Group wynagrodze-
nia cz³onków zarz¹dów (p³a-
ca zasadnicza plus roczne pre-
mie i inne bonusy) du¿ych pry-
watnych firm w Polsce s¹ na
poziomie tych w Niemczech,
gdzie menad¿erowie zarabiaj¹

najlepiej w Europie. P³ace
cz³onków zarz¹du mog¹ docho-
dziæ nawet do 10% zysku wy-
pracowanego przez firmê. Cha-
rakterystyczna jest kumulowa-
nie wynagrodzeñ w niskich
przedzia³ach zarobkowych po-
czynaj¹c od minimalnego wyna-
grodzenia do kwoty mieszcz¹-
cej siê w granicach 70 - 80%
p³acy przeciêtnej. Niskie zarob-
ki oznaczaj¹, ¿e w przysz³oœci
znaczna czêœæ spo³eczeñstwa
bêdzie otrzymywa³a nisk¹ eme-
ryturê.

3. Pracodawcy produkuj¹ m³o-
dych emerytów
Pracodawcy nie doceniaj¹ star-
szych pracowników, czêsto de-
cyduj¹c siê na zastêpowanie ich
m³od¹ kadr¹. Charakterystycz-
ne jest inwestowanie w szkole-
nie g³ównie m³odych pracowni-
ków (24 - 34 lat). Procentowy
udzia³ w szkoleniach jest ponad
dwukrotnie mniejszy w grupie
pracowników w wieku 45-55
lat. Pracodawcy nie wprowa-
dzaj¹ systemów zarz¹dzania
wiekiem. Dekapitalizacja umie-
jêtnoœci starszych pracowni-
ków, brak mo¿liwoœci ich prze-
kwalifikowania siê prowadzi do
zjawiska "wypychania" star-

szych pracowników na wcze-
œniejsze emerytury. Charaktery-
styczny jest niefunkcjonalny
system podnoszenia kwalifika-
cji i zmiany zawodu.

4. Pracodawcy wykorzystuj¹
luki w prawie pracy
Pracodawcy zawieraj¹ umowy
na czas okreœlony nawet na kil-
kanaœcie lat, aby móc korzystaæ

z dwutygodniowego okresu wy-
powiedzenia. Jak wynika z ba-
dañ GUS, na podstawie umów
na czas okreœlony pracuje ponad
3,16 mln (25%) z 11,94 mln za-
trudnionych ogó³em. Co czwar-

7 grzechów g³ównych polskich pracodawców
ty pracownik jest zatrudniony
na podstawie umowy na czas
okreœlony.

5. Pracodawcy oczekuj¹ zbyt
d³ugiej pracy w zbyt trudnych
warunkach
Wprowadzone przez rz¹d kry-
terium wieku w przyznawaniu
emerytur pomostowych jest nie-
w³aœciwe i powinno zostaæ za-

st¹pione kryterium medycznym.
Nie mo¿na wymagaæ od pra-
cowników pracy a¿ do 65 roku
¿ycia w trudnych warunkach.
Prowadzi to do dramatycznej
sytuacji, gdzie mo¿e okazaæ siê,

Grzechy polskich pracodawców
gospodarstw domowych. Niskie
p³ace wp³ywaj¹ równie¿ na wyso-
koœæ przysz³ych emerytur.

Z raportu ekspertów Komisji
Krajowej wynika, ¿e w bardzo
trudnej sytuacji znajduj¹ siê starsi
pracownicy. Niedoceniani przez
pracodawców i zbyt czêsto zastê-
powani przez m³od¹ kadrê, zasilaj¹
szeregi emerytów.

Szukanie luk w prawie, d³ugo-
trwa³e zatrudnianie pracowników

¿e wielu pracowników nie do-
¿yje swojej emerytury.

6. Pracodawcy wykorzystuj¹
elastycznoœæ w zatrudnianiu
nie gwarantuj¹c ochrony i
bezpieczeñstwa pracowni-
ków
Pracodawcy eksploatuj¹ pra-
cowników nie zwracaj¹c uwa-
gi na zachowanie równowagi
pomiêdzy prac¹, a ¿yciem pry-
watnym podw³adnych. Kobie-
ty odk³adaj¹ decyzjê o za³o¿e-
niu rodziny ze wzglêdu na pra-
cê. Pracodawcy celowo uni-
kaj¹ ruchomych godzin pracy,
aby nie utraciæ dochodów uzy-
skiwanych z pracy w godzi-
nach nadliczbowych.

7. Pracodawcy t³umi¹ g³os pra-
cowników
Od 2004 r. liczba uk³adów
zbiorowych rejestrowanych
przez okrêgowych inspekto-
rów pracy systematycznie
zmniejsza siê. Pracodawcy t³u-
mi¹ dialog spo³eczny, co pro-
wadzi do paradoksalnej sytu-
acji, w której toczy siê on poza
pracownikami. Rocznie za-
wierano zaledwie 1 ponadza-
kladowy uk³ad zbiorowy pra-
cy.

na podstawie umów na czas okre-
œlony i nadu¿ywanie mo¿liwoœci
elastycznego zatrudnienia prowa-

dz¹ce do zachwiania równowagi
miêdzy prac¹ a ¿yciem prywatnym
pracowników - to kolejne grzechy
polskich pracodawców. Wœród

nich - zdaniem autorów raportu -
wymieniæ mo¿na równie¿ lekce-
wa¿enie dialogu spo³ecznego.
Alarmuj¹co maleje liczba zawie-
ranych ponadzak³adowych i za-
k³adowych uk³adów zbiorowych
pracy.

Dla wielu polskich pracodawców najwa¿niejszym motywem
do dzia³ania jest „zysk za wszelk¹ cenê”

Trzeba rozmawiaæ
Na te wszystkie problemy ma

zwróciæ uwagê prowadzona przez
"Solidarnoœæ" kampania "Godna
praca, emerytura to godne ¿ycie"
oraz ogólnopolska manifestacja,
która 29 sierpnia odbêdzie siê w
Warszawie. Zdaniem szefa Zwi¹z-
ku Janusza Œniadka konieczne
jest równie¿ podjêcie publicznej
debaty o sytuacji ekonomicznej
polskich pracowników i ich przy-
sz³oœci. - Do dyskusji zapraszamy
zarówno w³adze reguluj¹ce roz-
wi¹zania prawne, jak i przedsta-
wicieli pracodawców i zwi¹zków
zawodowych. Naszym wspólnym
celem powinno byæ wprowadze-
nie europejskich i œwiatowych
rynków pracy, które zapewni¹
polskim pracownikom godn¹ pra-

cê i umo¿liwi¹ godne ¿ycie - pod-
kreœli³ Janusz Œniadek podczas
konferencji prasowej dotycz¹cej
prowadzonej przez Zwi¹zek kam-
panii.

Agnieszka Konieczny
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Pomoc dla Gruzji
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje o do-

konywanie wp³at na cele pomocy humanitarnej dla osób poszkodo-
wanych oraz rodzin ofiar wojny w Gruzji. Wp³at nale¿y dokonywaæ
na konto:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”
ul. Wa³y Piastowskie 24, 80-855 Gdañsk

PKO BP SA 89 1020 1811 0000 0202 0014 6506
z dopiskiem: „POMOC DLA GRUZJI”

Mija w³aœnie 20 lat od strajków
w œl¹skich kopalniach, które
przyczyni³y siê do ponownej le-
galizacji „Solidarnoœci”.

W 1988 r. œl¹skie kopalnie nie wziê-
³y udzia³u w strajkach majowych.
Powsta³ wtedy jednak w Jastrzêbiu
Miejski Komitet "Solidarnoœci", któ-
ry wyda³ oœwiadczenie o rozpoczê-
ciu pogotowia strajkowego i roz-
pocz¹³ akcjê ulotow¹ na terenie mia-
sta. Szef MK"S" Marek Bartosiak
opracowa³ plan strajków w regionie.
Zna³o go jedynie kilka osób z Jastrzê-
bia i Warszawy, w tym Ja-
cek Kuroñ.

Zgodnie z tym planem pro-
test rozpocz¹³ siê 15 sierpnia
w kopalni "Manifest Lipco-
wy" pomiêdzy drug¹ a trze-
ci¹ zmian¹. Dzieñ póŸniej
strajkowa³o ju¿ 4-5 tys. gór-
ników. Przewodnicz¹cym
Komitetu Strajkowego zosta³
Krzysztof Zakrzewski. Pro-
testuj¹cy domagali siê reak-
tywowania "Solidarnoœci" i
przywrócenia do pracy zwol-
nionych za dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹. Wysuwali te¿
postulaty p³acowe i socjalne,
m. in. dotycz¹ce niezmusza-
nia górników do pracy w dni wolne.

Wkrótce do strajków przy³¹czy³y
siê kolejne kopalnie z rejonu Jastrzê-
bia i ¯or, a tak¿e kopalnia "Lenin" z
"Mys³owic" i "Andaluzja" z Piekar Œl.
Powsta³ Miêdzyzak³adowy Komitet
Strajkowy. Centrum strajkowe dzia-
³a³o przy parafii NMP Matki Koœcio-
³a w Jastrzêbiu, gdzie proboszczem
by³ ks. Bernard Czernecki. Strajku-
j¹cym doradzali m.in. Jan Lityñski,
Bogdan Lis, Marek Nowicki, An-
drzej Wielowieyski, mec. W³ady-
s³aw Si³a-Nowicki i mec. Leszek
Piotrowski. Do protestuj¹cych, po za-
ledwie miesi¹cu od wyjazdu do Au-
stralii, do³¹czy³ Tadeusz Jedynak -
jeden z sygnatariuszy Porozumienia

Jastrzêbskiego z 1980 r. przedosta³ siê
na teren kopalni udaj¹c… esbeka.

Milicja i dyrekcje kopalñ próbowa-
³y z³amaæ strajkuj¹cych. Ostrzegano
ich przed interwencj¹ si³ porz¹dko-
wych, symulowano ataki z udzia³em
helikopterów, straszono zagro¿eniem
bezpieczeñstwa kopalni. W niektó-
rych przypadkach strajk próbowa³
³amaæ tzw. aktyw partyjny. Np. w
wodzis³awskiej kopalni "1 Maja" do
rozbicia strajku u¿yto a¿ 1000 osób.

Najd³u¿ej protest trwa³ tam, gdzie
siê rozpocz¹³. 2 wrzeœnia do "Mani-
festu Lipcowego" przyjecha³ Lech
Wa³êsa. Próbuj¹c zakoñczyæ protest,
przekonywa³, ¿e postulaty górników
zostan¹ wkrótce zrealizowane. Strajk
zakoñczy³ siê ostatecznie dzieñ póŸ-
niej. O godz. 1.25 strajkuj¹cy i dy-

rekcja kopalni podpisali dokumenty,
wœród których znalaz³y siê gwaran-

cje bezpieczeñstwa dla
protestuj¹cych oraz gwa-
rancje zatrudnienia, rów-
nie¿ dla wczeœniej zwol-
nionych. Górnicy opu-
œcili kopalniê o 6. rano,
dok³adnie 8 lat po zwy-
ciêskim proteœcie, który
da³ im niezale¿ne zwi¹z-
ki zawodowe.

W³adza komunistycz-
na pocz¹tkowo nie do-
trzymywa³a porozumie-
nia. Po dwóch miesi¹-
cach bez pracy by³o jesz-
cze ponad 100 górników.
Niektórzy otrzymywali
powo³ania do wojska.

Ostatni górnicy wrócili do pracy do-
piero pod koniec listopada.

Sierpniowo-wrzeœniowe strajki
uœwiadomi³y w³adzy komunistycznej,
jak silne s¹ wci¹¿ w kraju nastroje
opozycyjne. Ju¿ 26 sierpnia Czes³aw
Kiszczak w przemówieniu telewizyj-
nym wezwa³ opozycjê do rozmów,
oferuj¹c spotkanie okr¹g³ego sto³u z
przedstawicielami ró¿nych œrodowisk
spo³ecznych. Rozpoczê³y siê zakuli-
sowe rozmowy, w które zaanga¿owa³
siê Koœció³ Katolicki. Ich efektem
by³y obrady okr¹g³ego sto³u i ponow-
na legalizacja "Solidarnoœci" w kwiet-
niu 1989 r. A w konsekwencji zwy-
ciêstwo wyborcze "S" 4 czerwca
1989.                               oprac. wg

W ubieg³y pi¹tek z warszaw-
skiego Okêcia do Gruzji odle-
cia³ pierwszy samolot z po-
moc¹ humanitarn¹. Swoj¹ ce-
gie³kê do³o¿y³a do tego „Soli-
darnoœæ”.

Województwo œl¹skie jest pierw-
szym w kraju, które natychmiast za-
reagowa³o na apel w³adz Gruzji o
pomoc dla tego ogarniêtego wojn¹
kraju. 14 sierpnia spod Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego w
Katowicach wyjecha³ pierwszy
transport z artyku³ami medycznymi.
Pomys³odawc¹ zorganizowania tej
pomocy jest Jacek Szarek, szef Kra-
jowej Sekcji Pogotowia Ratunkowe-
go i Ratownictwa Medycznego
NSZZ "Solidarnoœæ", a zarazem szef
zwi¹zku w WPR.

- Zaproponowa³em dyrekcji kato-
wickiego pogotowia wys³anie do
Gruzji najbardziej potrzebnych tam
rzeczy. OdpowiedŸ by³a natychmia-
stowa. B³yskawicznie przygotowa-
liœmy materia³y niezbêdne do udzie-
lenia pierwszej pomocy medycznej
- opowiada Szarek.

Dyrektor WPR Artur Borowicz
o inicjatywie "Solidarnoœci" poinfor-
mowa³ marsza³ka województwa œl¹-
skiego Bogdana Œmigielskiego.
Natychmiast zyska³ poparcie. - Je-
steœmy szybko reaguj¹cym pogoto-
wiem - mówi³ tu¿ przed wyjazdem
do stolicy dyrektor Borowicz. - Wie-
ziemy ze sob¹ wszystkie nadwy¿ki
materia³ów opatrunkowych, igie³,
wenflonów, banda¿y, zestawów do
przetoczeñ krwi, szyn gipsowych i
koców termicznych. Te dary wype³-
ni³y po sufit nasze renault kangoo

- Jeœli ratujemy ¿ycie w Polsce, to
mo¿emy ratowaæ je równie¿ za gra-
nic¹. My dobrze wiemy, co to ból, i
dlatego staramy siê byæ zawsze
pierwsi, by temu cierpieniu ul¿yæ -
dodawa³ Jacek Szarek, który wraz z
Arturem Borowiczem zawióz³ dary
do ambasady Gruzji.

Jak mówi Szarek, Gruzini przywi-
tali ich niezwykle serdecznie, ale w

ambasadzie panowa³a atmosfera
przygnêbienia, napiêcia i niepokoju.
- Konsul generalny Gruzji ze ³zami
w oczach dziêkowa³ nam za przy-
wiezione dary. Opowiedzia³ o aktu-
alnej sytuacji w swoim kraju. Gdy
byliœmy w ambasadzie, to w³aœnie
wojska rosyjskie zbli¿a³y siê do Tbi-
lisi. ¯a³owaliœmy, ¿e poza przywie-
zieniem paczek z pomoc¹ medyczn¹
nie jesteœmy w stanie w ¿aden inny
sposób pomóc temu narodowi. - re-
lacjonuje Szarek, który zapewni³ gru-
ziñskiego konsula o pomocy i popar-
ciu "S" dla sprawy gruziñskiej. - Dla
Gruzinów takie gesty, zw³aszcza po-
parte czynami, s¹ na wagê z³ota -
mówi. Wys³annicy ze Œl¹ska otrzy-
mali od konsula flagê Gruzji. Zawi-
œnie ona w katowickim pogotowiu.

Beata Gajdziszewska

Apel Prezydium Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Zwracamy siê do wszystkich struktur Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" o oflagowanie w dniach 28 sierpnia - 4 wrzeœnia siedzib
Waszych komisji zak³adowych i zak³adów pracy flagami i symbola-
mi "Solidarnoœci". W ten sposób wyraŸmy poparcie - tu u nas w re-
gionie - dla postulatów i hase³, pod jakimi bêdziemy demonstrowaæ
29 sierpnia w Warszawie. Ten gest bêdzie równie¿ uczczeniem 28.
rocznicy podpisania porozumieñ w Szczecinie, Gdañsku i Jastrzêbiu
Zdroju oraz 20. rocznicy strajków górniczych 1988 roku.

27 sierpnia radni D¹browy
Górniczej mog¹ zdecydowaæ o
likwidacji laboratoriów Miej-
skiego Szpitala. Ich dyskusji
bêd¹ przys³uchiwaæ siê zwi¹z-
kowcy „Solidarnoœci” z d¹-
browskich zak³adów i miesz-
kañcy miasta.

"Solidarnoœæ" od samego pocz¹t-
ku sprzeciwia siê likwidacji labora-
toriów analitycznego i mikrobiolo-

gicznego i robi wszystko, by nie do-
puœciæ do ich dzikiej prywatyzacji.
Pogorszenie jakoœci i dostêpu do
badañ, op³aty za us³ugi do tej pory
bezp³atne oraz zwolnienia pracow-
ników, to tylko niektóre argumenty
wysuwane przez zwi¹zkowców. -
Apelujemy do radnych o rozs¹dek.
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze raz prze-
analizuj¹ wniosek i stan¹ po naszej
stronie - mówi El¿bieta ̄ uchowicz,
przewodnicz¹ca szpitalnej "S".

Nadzieje pracowników i zwi¹z-
kowców s¹ równie¿ zwi¹zane z za-
planowanym na 21 sierpnia posie-
dzeniem Komisji Zdrowia, która ma
zaopiniowaæ projekt w sprawie li-
kwidacji laboratoriów. Z inicjatywy
zwi¹zkowców podczas tego posie-
dzenia swoje stanowisko przedsta-
wi¹ autorytety z dziedziny diagno-
styki laboratoryjnej i samorz¹du le-
karskiego.

ak

Strajki, które przynios³y wolnoœæ

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
Artur Borowicz tu¿ przed wyjazdem do Warszawy

z darami dla Gruzinów

„Solidarnoœæ”

pomaga Gruzji

Przyjd¹ na posiedzenie Rady Miasta

Pierwszy transport darów z
Wojewódzkiego Pogotowia Ra-
tunkowego w Katowicach dla
mieszkañców Gruzji zawiera³
m.in. ok. 10 tys. strzykawek, 2,5
igie³, 500 wenflonów, 2 tys. jed-
norazowych rêkawic, 2 tys.
kompresów, 500 sztuk gazy i
300 banda¿y

Obchody XX rocznicy strajków górniczych
oraz XXVIII rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego
i Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Janusza Œniadka

PROGRAM UROCZYSTOŒCI:
3 wrzeœnia 2008 r.
godz. 9.00 – Uroczysta Msza Œw. w Koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a („Na górce”),
godz. 11.00 – Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumieñ Jastrzêbskich,
godz. 14.00 – Uroczysta sesja Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ”

po³¹czona z konferencj¹ popularno-naukow¹ (Kino Centrum, Al. Pi³sudskiego 27).

W 1988 r. pierwszy zastrajkowa³
„Manifest Lipcowy”
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594 zawodników reprezentuj¹cych 12 krajów wystartowa³o 15
sierpnia w XIV Maratonie Solidarnoœci. W tym roku po raz pierwszy
uczestnicy startowali z Gdyni, a finiszowali na D³ugim Targu w Gdañ-
sku. Pierwszy na mecie pojawi³ siê Jaros³aw Janicki, który jako je-
dyny w historii wygra³ Maraton Solidarnoœci trzy razy. Najszybsz¹
kobiet¹ by³a aktualna mistrzyni Polski, Arleta Meloch. Sporotwcy
rywalizowali równie¿ w kategorii rolkarzy i niepe³nosprawnych.

Zdj.: Pawe³ Glanert

- Nie upadajcie na duchu w
obliczu strat, spowodowanych
przez straszny ¿ywio³ - apelo-
wa³ w niedzielê podczas piel-
grzymki kobiet i dziewcz¹t do
Piekar Œl¹skich metropolita
katowicki abp Damian Zimoñ.

Podczas dorocznej pielgrzymki do
sanktuarium Matki Sprawiedliwoœci
i Mi³oœci Spo³ecznej modlono siê za
poszkodowanych w ostatnich dniach
przez tr¹bê powietrzn¹, burze i na-
wa³nice, które dotknê³y m.in. metro-
poliê katowick¹ i s¹siednie diecezje.
Pieni¹dze zebrane na tacê przezna-
czono na rzecz potrzebuj¹cych.

Abp Zimoñ podkreœli³, ¿e kobiety
s¹ w takich sytuacjach "w sposób
szczególny wezwane do solidarno-
œci i mi³osierdzia", a tak¿e przywra-
cania nadziei i ³adu. - Jak zawsze w
czasie wielkiej próby powstaje py-
tanie, dlaczego dotyka nas takie cier-
pienie. Nie znamy odpowiedzi na to
pytanie do koñca. Ka¿dy i ka¿da z
nas powinni jej szukaæ. Jedno wie-
my na pewno. W obliczu nieszczê-
œcia Pan Bóg mi³oœci wzywa nas do
solidarnoœci i wspó³pracy - powie-
dzia³ abp Zimoñ. - Dlatego, drogie
p¹tniczki, proszê was dziœ, w obli-
czu tylu strat, nie upadajcie na du-
chu. Maryja, matka ¿ycia, przepro-

wadzi nas wszystkich przez te trud-
ne doœwiadczenia - doda³.

Doroczna pielgrzymka kobiet i
dziewcz¹t do piekarskiego sanktu-
arium to - obok majowej pielgrzym-
ki mê¿czyzn - jedno z najwa¿niej-
szych wydarzeñ religijnych na Gór-
nym Œl¹sku. W tym roku uczestni-
czy³o w niej ok. 60 tys. osób. Tego-
roczne spotkanie odbywa³o siê pod
has³em "B¹dŸmy uczniami Chrystu-
sa w rodzinie".

Homiliê podczas pielgrzymki wy-
g³osi³ sekretarz generalny Konferen-
cji Episkopatu Polski bp Stanis³aw
Budzik. - Rodzina jest Koœcio³em
domowym, sanktuarium ¿ycia. Ma

wychowaæ do wolnoœci dojrza³ej,
ucz¹c zachowywaæ skarb wiary. Ma
prowadziæ do dobrobytu przez so-
lidn¹ pracê, budz¹c jednoczeœnie
wra¿liwoœæ dla wartoœci nadprzyro-
dzonych. Ma wychowaæ cz³owieka
otwartego na œwiat i jego wspó³cze-
sne wyzwania, a równoczeœnie przy-
wi¹zanego do tradycji, do najcen-
niejszych wartoœci ojczystej prze-
sz³oœci. Nieoceniona jest w tym dzie-
le rola kobiety, ma³¿onki, matki, bab-
ci, wdowy, tak¿e kobiety samotnej,
podejmuj¹cej odpowiedzialnoœæ za
wspólnotê lokaln¹ i Koœció³ -  po-
wiedzia³ bp Budzik.

(pap)

Pod Pomnikiem ̄ o³nierza Pol-
skiego w Katowicach odby³y
siê wojewódzkie obchody
Œwiêta Wojska Polskiego.

Uroczystoœci uczczono uroczyst¹
polow¹ msz¹ œwiêt¹. - Polacy zawsze

byli narodem rycerskim. Nie szuka-
li wojny, lecz umieli walczy w obro-
nie zagro¿onej wolnoœci. Dziœ mi³oœæ
do Ojczyzny nie wymaga ofiary
krwi, lecz olbrzymiego wysi³ku, któ-

rego celem jest budowa  wspólnego
domu i sprawiedliwe zabezpieczenie
potrzeb wszystkich obywateli -
mówi³ podczas mszy bp Józef Kup-
ny.

- Czêœæ narodu zawsze musi byæ
pod broni¹ - przypomina³ prezes

okrêgu œl¹skiego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej
Marian Piotrowicz, który zaapelo-
wa³ te¿ o kultywowanie pamiêci o
piêknej historii polskiego orê¿a. -

W trzeciej dobie trwania straj-
ku o pod³o¿u p³acowym w gli-
wickich zak³adach CERG, pro-
dukuj¹cych ceg³ê klinkierow¹,
zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
zmuszeni byli zawiesiæ pro-
test.

Operator urz¹dzenia, od którego
uzale¿niona jest ca³a produkcja w
firmie, zdecydowa³ o swoim powro-
cie na stanowisko pracy. Zwi¹zkow-
cy podejrzewaj¹, ¿e móg³ zostaæ za-
straszony b¹dŸ przekupiony przez
pracodawcê.

Od grudnia minionego roku zak³a-
dowa "S" usi³owa³a rozmawiaæ z
prezesem na temat wzrostu wynagro-
dzeñ. W odpowiedzi ukaza³o siê za-
rz¹dzenie pracodawcy o przyzna-
nych podwy¿kach od 7 do 9 proc., a
pracownicy otrzymali na ten temat
indywidualne, listowne powiado-
mienia do domów. - Prezes chcia³
udowodniæ, ¿e "S" w zak³adzie nie
jest potrzebna, skoro on sam przy-
znaje zatrudnionym tak wysokie
podwy¿ki - mówi Joachim Kwa-
œniok, przewodnicz¹cy zwi¹zku w
CERG-u.

Zak³adowa "S" zaczê³a siê doma-
gaæ, by ten wzrost wynagrodzeñ zo-
sta³ podwy¿szony jeszcze od 4 do 6
proc. oraz za¿¹da³a 13. pensji w wys.
100 proc. wynagrodzenia. Jeszcze w
kwietniu, w wyniku fiaska rokowañ
p³acowych, zwi¹zkowcy rozpoczêli
spór zbiorowy z pracodawc¹. W za-

k³adzie przeprowadzony zosta³ dwu-
godzinny strajk ostrzegawczy, a na-
stêpnie referendum strajkowe. Od
lipca do sierpnia zarz¹d firmy nie
podj¹³ negocjacji ze zwi¹zkowcami,
mimo, ¿e ci powa¿nie obni¿yli ¿¹da-
nia p³acowe. Dodatkowo pracodaw-

ca z³o¿y³ doniesienie do prokuratu-
ry na temat nielegalnej organizacji
strajku ostrzegawczego.

Ju¿ w pierwszym dniu protestu
za³oga zastraszana by³a przez kie-
rownictwo m.in. wizj¹ zamkniêcia
zak³adu. W strajku brali udzia³ tylko
zwi¹zkowcy "S", jedynego zwi¹zku
zawodowego funkcjonuj¹cego w
CERG-u. - Pracodawca oœwiadczy³,

¿e po groŸb¹ "pistoletu" nie bêdzie
rozmawia³. A nawet póŸniej nicze-
go nie jest w stanie zagwarantowaæ
- mówi Joachim Kwaœniok. - Jakby
siê obrazi³, ¿e odwa¿yliœmy siê upo-
mnieæ o pieni¹dze dla pracowników
i zastrajkowaæ.

Zwi¹zkowcy musieli jednak za-
koñczyæ protest, gdy z szeregu straj-
kuj¹cych zdezerterowa³ strategicz-
ny dla protestu pracownik. Teraz
prezes firmy triumfuje, a zwi¹zkow-
cy zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ kontynu-
owaæ spór zbiorowy z pracodawc¹
i podtrzymaj¹ swoje p³acowe ¿¹da-
nia.

Beata Gajdziszewska

Zastraszony czy przekupiony? W intencji ofiar

nawa³nicy

Do piekarskiego sanktuarium pielgrzymowa³o w minion¹
niedzielê ok. 60 tys. wiernych

Podczas II wojny œwiatowej walczy-
liœmy 2078 dni i nocy. Byliœmy zjed-
noczeni niezale¿nie od pogl¹dów
politycznych. A dziœ zapomina siê o
upamiêtnieniu powstañców war-
szawskich, o wywieszeniu flagi pañ-
stwowej.

Podczas uroczystoœci odznaczono
równie¿ weteranów wojennych, ¿o³-
nierzy w czynnej s³u¿bie i instytucje
zwi¹zane z wojskiem, a tak¿e nada-
no akty mianowania na wy¿sze stop-
nie wojskowe. Z³o¿ono wieñce i
kwiaty pod pomnikiem ¯o³nierza
Polskiego. Œl¹sko-D¹browsk¹ "So-
lidarnoœci" reprezentowali przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu Piotr
Duda i wiceprzewodnicz¹cy Ry-
szard Drabek.

Obchodzone 15 sierpnia Œwiêto
Wojska Polskiego upamiêtnia jedno
z najwa¿niejszych zwyciêstw nasze-
go orê¿a - Bitwê Warszawsk¹ 1920
roku, w której polskie wojska star³y
siê z si³ami Rosji Sowieckiej. Zwy-
ciêska bitwa uchroni³a odradzaj¹c¹
siê Polskê przed utrat¹ niepodleg³o-
œci. Ta batalia, zwana osiemnast¹
decyduj¹c¹ bitw¹ w dziejach œwia-
ta, uchroni³a odradzaj¹c¹ siê Polskê
przed utrat¹ niepodleg³oœci i po-
wstrzyma³a marsz rewolucji komu-
nistycznej przez Europê.

wg

Zwi¹zkowcy z CERG-u. Od lewej Robert Zajusz,
Joachim Kwaœniok i Julian Matuszewski

Czêœæ narodu

musi byæ pod broni¹

Kwiaty pod Pomnikiem ¯o³nierza Polskiego
sk³adaj¹ Ryszard Drabek i Piotr Duda

Zdj.: Dagmara Gêbczyk
Dziennik Zachodni
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Co najmniej szeœæ tygodni bê-
dzie móg³ przebywaæ na urlo-
pie ojciec dziecka. Rodzice
zdecyduj¹, które z nich skorzy-
sta z dodatkowego urlopu ma-
cierzyñskiego. Resort pracy
chce u³atwiæ ojcom opiekê nad
dzieckiem w przypadku choro-
by jego matki.

Od przysz³ego roku podstawowy
urlop macierzyñski w przypadku
urodzenia jednego dziecka ma wy-
nosiæ nie 18 tygodni, jak obecnie, a
20 tygodni. Oznacza to, ¿e ojciec
dziecka bêdzie móg³
wykorzystaæ szeœæ, a
nie cztery tygodnie ta-
kiego urlopu, jeœli mat-
ka dziecka zdecyduje
siê na skrócenie ma-
cierzyñskiego. W ko-
lejnym roku ojcowie
maj¹ mieæ te¿ prawo
do korzystania z tzw.
dodatkowego urlopu
macierzyñskiego. Wy-
nika to z rz¹dowego
projekt nowelizacji
kodeksu pracy, który
zosta³ ju¿ przes³any do
Sejmu. Jeœli zmiany te
wejd¹ w ¿ycie, to np.
w 2010 roku ojciec bliŸni¹t bêdzie
móg³ przebywaæ na urlopie macie-
rzyñskim nawet 20 tygodni.

W Ministerstwie Pracy trwaj¹ te¿
prace nad przepisami, które umo¿li-
wi³yby ojcom opiekê nad dzieckiem,
w przypadku d³ugotrwa³ej choroby
matki noworodka przebywaj¹cej na
urlopie macierzyñskim.

Uprawnienia dla ojca
- Obecnie przepisy nie przewiduj¹

mo¿liwoœci wykorzystania takiego
urlopu przez ojca dziecka w sytuacji,
w której matka, ze wzglêdu na stan
zdrowia, nie mo¿e sprawowaæ opie-
ki nad noworodkiem. W resorcie
trwaj¹ jednak ju¿ prace nad ich
zmian¹ - powiedzia³ GP Rados³aw

Mleczko, wiceminister pracy i poli-
tyki spo³ecznej.

Nie wiadomo jeszcze, czy przepis
przyznaj¹cy ojcom takie uprawnie-
nie znajdzie siê w kodeksie pracy,
czy resort zdecyduje siê po prostu na
wyd³u¿enie okresu pobierania przez
ojców zasi³ku opiekuñczego.

- Musimy byæ bardzo precyzyjni,
aby unikn¹æ w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych na tle prawa unijnego i jed-
noczeœnie nie naraziæ rodziców na
rozwi¹zanie, które w pewnych spe-
cyficznych warunkach, mog³oby
okazaæ siê mniej korzystne finanso-

wo - podkreœla Rados³aw Mleczko.
Obecnie jeœli pracownica wyko-

rzysta co najmniej 14 tygodni urlo-
pu macierzyñskiego, z pozosta³ej
czêœci skorzystaæ mo¿e ojciec dziec-
ka. Prawo do niewykorzystanej czê-
œci takiego urlopu ma on tak¿e w
sytuacji zgonu matki dziecka w trak-
cie urlopu macierzyñskiego.

Natomiast gdy poród lub choroba
uniemo¿liwia matce sprawowanie
opieki nad dzieckiem, ojciec ma tyl-
ko prawo do zwolnienia od wyko-
nywania pracy z powodu koniecz-
noœci osobistego sprawowania opie-
ki nad dzieckiem. Wówczas na pod-
stawie ustawy z 25 czerwca 1999 r.
o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubez-
pieczenia spo³ecznego w razie cho-

roby i macierzyñstwa (t.j. Dz.U. z
2005 r. nr 31, poz. 267 z póŸn. zm.)
przys³uguje mu zasi³ek opiekuñczy
maksymalnie przez 60 dni w danym
roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop na dziecko
Zgodnie z przekazan¹ ju¿ do Sej-

mu nowelizacj¹ kodeksu pracy od
stycznia 2009 r. pracownicy, która
urodzi jedno dziecko, bêdzie przy-
s³ugiwaæ 20 tygodni obligatoryjne-
go urlopu macierzyñskiego, czyli o
dwa tygodnie wiêcej ni¿ obecnie.
Jeœli natomiast w trakcie jednego

porodu urodzi wiêcej dzieci, otrzy-
ma 31 tygodni urlopu. Po wykorzy-
staniu pierwszych 14 tygodni pozo-
sta³¹ czêœæ urlopu - tak jak obecnie -
bêdzie móg³ wykorzystaæ ojciec
dziecka.

Ponadto od 2010 r. po wykorzy-
staniu obligatoryjnego urlopu macie-
rzyñskiego jedno z rodziców bêdzie
mog³o wykorzystaæ dodatkowy
urlop w wymiarze szeœciu lub oœmiu
tygodni (w zale¿noœci od liczby po-
tomstwa, które przysz³o na œwiat).
Pracodawca bêdzie musia³ udzieliæ
dodatkowego urlopu, jeœli rodzic z³o-
¿y wniosek w tej sprawie bezpoœred-
nio po wykorzystaniu obligatoryjne-
go urlopu.

Dodatkowe wolne bêdzie wpro-
wadzane stopniowo. W 2010 i 2011
roku jednemu z rodziców bêd¹ przy-
s³ugiwa³y dwa tygodnie dodatkowe-
go urlopu lub trzy (w przypadku uro-
dzenia wiêcej ni¿ jednego dziecka).
W kolejnych dwóch latach rodzice
bêd¹ mieli prawo do odpowiednio
czterech lub szeœciu tygodni takiego
urlopu.

- Taka regulacja mo¿e przyczyniæ
siê do tego, ¿e ojcowie chêtniej bêd¹
korzystaæ z tego tzw. urlopu tacie-
rzyñskiego - wskazuje dr Ewa Li-
sowska ze Szko³y G³ównej Handlo-
wej.

W jej przekonaniu taki urlop wy-
korzystywany przez mê¿czyznê
mo¿e zmieniæ œwiadomoœæ praco-

dawców i przyczyniæ siê do zerwa-
nia z tradycyjnym postrzeganiem w
roli rodzica wy³¹cznie kobiet. - To
kobietom przypisuje siê obowi¹zki
rodzicielskie. W zwi¹zku z tym pra-
codawcy wiêcej inwestuj¹ w mê¿-
czyzn, bo s¹ oni dyspozycyjni i nie
odchodz¹ z pracy, gdy pojawia siê
dziecko. Tym samym pog³êbia siê
dysproporcja p³ci na rynku pracy i
utrwalanie stereotypów - podkreœla
Ewa Lisowska.

Jej opinii nie podzielaj¹ jednak
pracodawcy. Micha³ Starzyk, w³a-
œciciel biura rachunkowego z Biel-
ska-Bia³ej, wskazuje, ¿e mê¿czyŸni
rzadko bêd¹ korzystaæ z tego rozwi¹-
zania. - Trzem moim pracownikom
urodzi³y siê niedawno dzieci. ̄ aden
z nich nie zamierza korzystaæ z czte-
rech tygodni urlopu macierzyñskie-
go. Twierdz¹, ¿e nie interesuje ich
tak¿e fakultatywny urlop na opiekê
nad dzieckiem po wejœciu w ¿ycie
projektowanych przepisów - mówi
Micha³ Starzyk.

NiedŸwiedzia przys³uga
Podzia³ urlopu macierzyñskiego na

czêœæ obligatoryjn¹ i fakultatywn¹,
choæ daje rodzicom wybór, czy d³u-
¿ej przebywaæ na macierzyñskim, czy
wczeœniej wróciæ do pracy, mo¿e nie

D³u¿szy tacierzyñski dla ojców

Pytania i w¹tpliwoœci prawne
bêdzie ju¿ nied³ugo mo¿na
zg³aszaæ do Telewizji Polskiej.

TVP1 przygotowuje cykl audycji
"Zapytaj prawnika". Jego celem jest
popularyzowanie wiedzy prawniczej
oraz wskazywanie mo¿liwoœci roz-
wi¹zywania problemów prawnych,
z którymi Polacy spotykaj¹ siê na co
dzieñ.  Jak mówi¹ autorzy, chc¹ po-
dejmowaæ tematy z ró¿nych dziedzin

prawa i omawiaæ je na konkretnych
przyk³adach, pokazuj¹c problemy
konkretnych osób. Wszystkie poru-
szone w reporta¿ach problemy praw-
ne bêd¹ skomentowane przez praw-
nika w telewizyjnym studiu.

Autorzy zapraszaj¹ równie¿
zwi¹zkowców z "Solidarnoœci" do
zg³aszania swoich problemów. Mo¿-
na je kierowaæ pod adres mailowy
zapytajprawnika@tvp.pl.

wg

Zapytaj prawnika z TV

byæ jednak tak korzystny, jak mog³o-
by siê wydawaæ. W opinii Andrzeja
Langera, eksperta NSZZ „Solidar-
noœæ” i cz³onka Rady Ochrony Pra-
cy, pracodawcy mog¹ wymuszaæ na
podw³adnych, aby nie korzystali z
urlopu dodatkowego. Podobnego
zdania jest Joanna Kluzik-Rostkow-
ska, by³a minister pracy.

- Dzielenie urlopu macierzyñskie-
go na czêœci to rozwi¹zanie tylko po-
zornie korzystne dla rodziców. Oba-
wiam siê, ¿e pod presj¹ pracodawcy
wielu z nich nie wykorzysta tej do-
datkowej czêœci urlopu - twierdzi Jo-
anna Kluzik-Rostkowska.

Wed³ug Doroty G³ogosz z Insty-
tutu Pracy i Spraw Socjalnych d³ugi
urlop macierzyñski utrudnia powrót
na rynek pracy. Przyznaje jednak, ¿e
mo¿e on nast¹piæ bardziej naturalnie,
jeœli wejd¹ w ¿ycie rz¹dowe propo-
zycje, zgodnie z którymi rodzice w
trakcie dodatkowego urlopu bêd¹
mogli wykonywaæ pracê u dotychcza-
sowego pracodawcy, maksymalnie na
pó³ etatu. Pracownik, który zdecydu-
je siê w okresie fakultatywnego urlo-
pu macierzyñskiego podj¹æ pracê na
pó³ etatu, zachowa prawo do po³owy
zasi³ku macierzyñskiego.

Oprac. na podstawie

Gazety Prawnej
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Od decyzji zarz¹du Tauronu
dotycz¹cej ewentualnego w³¹-
czenia Elektrociep³owni Za-
brze w struktury tej grupy
energetycznej, rz¹d uzale¿nia
dalsze losy zabrzañskiego za-
k³adu.

- Jeœli zarz¹d Tauronu wyrazi zgo-
dê na przejêcie waszej spó³ki, to
strona rz¹dowa na pewno ten po-
mys³ zaakceptuje - oœwiadczy³ wi-
ceminister skarbu Jan Bury pod-
czas swojej wizyty w Zabrzu.

EC Zabrze  ju¿ dwukrotnie prze-
chodzi³a przez próby prywatyzacji,
które ze wzglêdu na brak zaintere-
sowania inwestorów zakoñczy³y siê
fiaskiem. Przyjêty w marcu 2006
roku "Program dla elektroonergety-
ki" przewiduje prywatyzacjê elektro-
ciep³owni zawodowych bêd¹cych
jednoosobowymi spó³kami Skarbu

Pañstwa w trybie publicznego zapro-
szenia do rokowañ. W przypadku
niepowodzenia tej drogi program
zak³ada, ¿e "minister Skarbu Pañ-
stwa rozwa¿y inne scenariusze za-
dysponowania akcjami tych spó³ek".

Zdaniem zwi¹zkowców "Solidar-
noœci" z EC Zabrze, kontynuowa-
nie prywatyzacji firmy nie przynie-
sie zak³adanego przez rz¹d efektu.
Strona spo³eczna sk³ania siê ku in-
nym wariantom w³¹czenia zak³adu
do skonsolidowanej grupy energe-
tycznej.

- Bez powa¿nych inwestycji na-
sza spó³ka ma niewielkie szanse na
rynku ciep³owniczym. Fuzja z Tau-
ronem stwarza mo¿liwoœæ rozwoju
- mówi przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ"
Miros³aw Grzywa.

Jeszcze cztery lata temu, w wy-
niku nieprawid³owego zarz¹dzania,

zak³ad znalaz³ siê w tragicznej sy-
tuacji ekonomicznej. Tym samym
zagro¿one by³o bezpieczeñstwo
dostaw ciep³a dla czêœci aglomera-
cji œl¹skiej. Ówczesny zarz¹d opto-
wa³ za og³oszeniem upad³oœci spó³-
ki. Jak mówi Miros³aew Grzywa
takim planom skutecznie sprzeciwi-
³a siê strona spo³eczna. Z nowym
zarz¹dem zwi¹zki zawodowe za-
war³y porozumienie, na mocy któ-
rego, na trzy lata pracownicy dobro-
wolnie rezygnowali z podwy¿ek, z
50 proc. premii oraz z nagród z zy-
sku. Ta odpowiedzialna postawa
za³ogi mia³a zdecydowany wp³yw
na dalsze funkcjonowanie zak³adu.

Spotkanie zarz¹du i zwi¹zków
zawodowych zabrzañskiej elektro-
ciep³owni z zarz¹dem Tauronu za-
planowane zosta³o na 20 sierpnia.

Beata Gajdziszewska

Podpisaniem protoko³u roz-
bie¿noœci zakoñczy³y siê ne-
gocjacje p³acowe miêdzy za-
rz¹dem Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej a „Solidarnoœci¹”
oraz kilkoma innymi repre-
zentatywnymi organizacjami
zwi¹zkowymi.

Zarz¹d JSW nie zgadza siê na za-
proponowany przez zwi¹zkowców
wzrost wynagrodzeñ dla za³ogi w
wys. 16, 5 proc.

- Teraz zgodnie z procedurami
negocjacje przejd¹ w fazê media-
cji. Obecnie trwaj¹ poszukiwania
mediatora, który musi zostaæ zaak-
ceptowany przez obie strony. My
bêdziemy konsekwentni w swoich
¿¹daniach, bo koszty utrzymania
wci¹¿ rosn¹. Nasze propozycje

podwy¿ek nie s¹ wygórowane,
zw³aszcza, ¿e zdajemy sobie spra-
wê z doskona³ej koniunktury na
wêgiel - mówi Andrzej Ciok, wi-
ceprzewodnicz¹cy Miêdzyzak³a-
dowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "S" JSW.

Na pocz¹tku roku zwi¹zkowcom
uda³o siê wywalczyæ podwy¿ki w
wys. œrednio 600 z³ na pracowni-
ka. W podpisanym wówczas poro-
zumieniu zawarty zosta³ zapis, ¿e
jeszcze w tym roku strony bêd¹
ponownie prowadziæ negocjacje
dotycz¹ce wzrostu wynagrodzeñ.

Je¿eli mediacje nie przynios¹
oczekiwanego rezultatu to zwi¹z-
kowcy ju¿ zapowiadaj¹, ¿e roz-
poczn¹ spór zbiorowy z praco-
dawc¹.

  B.G.

W JSW szukaj¹

mediatora

Czy Tauron przejmie

Elektrociep³owniê Zabrze?
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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”


