
Zostawcie 
górników 
w spokoju!

Relacja z warszawskiej demon-
stracji 5 października oraz z eu-
ropejskiej konferencji w
obronie publicznej służby zdro-
wia.
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KHW: Kolejny rok 
bez podwyżek

Górnicy Jastrzębskiej Spółki
Węglowej nie mają zamiaru
ustąpić prezesowi Zagórow-
skiemu.
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Rząd ponownie zabiera się za
emerytury górnicze i prawa
górników. W dobie kryzysu
tłumaczy to wyższą koniecznoś-
cią – by wszyscy mieli lepiej,
górnicy muszą mieć gorzej. 
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Nasze zdrowie jest
ważniejsze...

JSW: Porozumienie
albo strajk

Dlaczego niektóre związki za-
wodowe w Katowickim Hol-
dingu Węglowym zgodziły się
na to, aby górnicy nie dostali
realnych podwyżek?
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Władza zwalnia nauczycieli, a
dzieci uczą się w przepełnio-
nych szkołach – przykład z War-
szawy.
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Szkolnictwo 
w odstawkę?

Warszawa, 5 października: W obronie publicznej służby zdrowia,
miejsc pracy i górniczych emerytur

Tuskowi się nie damy!



Zostawcie górników 
w spokoju!

Neoliberalna władza atakuje,
sięgając jak się da po statystyki,
które antagonizują społeczeń-
stwo i górników między sobą,
gdyż wtedy najłatwiej – z apro-
batą reszty społeczeństwa –
można przeprowadzić trudne i
dotkliwe dla górników reformy,
zgodnie z historyczną zasadą
„dziel i rządź”.

Emeryt w czepku rodzony?
W 2008 r. w Polsce, wg De-

partamentu Statystyki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, było
198 tys. emerytów górniczych.
Pracujących górników w kopal-
niach węgla kamiennego jest
około 107 tysięcy, nie wliczając
w to zatrudnionych w firmach
zewnętrznych. Rząd podaje, że
emerytury górnicze kosztują 8
mld złotych, a „Rzeczpospolita”
wylicza, że wpływy ze składek
górników to 2 mld złotych,
zatem – na pierwszy rzut oka –
wszyscy dopłacamy do emery-
tur górniczych 6 mld złotych! Z
powyższego opisu wygląda to
tak, jakby górniczy emeryci w
Polsce urodzili się w czepku.
Otrzymują cztery razy więcej niż
wpłacają do ZUS, a do tego jesz-
cze mogą o wiele wcześniej niż
inny pracownik przejść na eme-
ryturę. Liczby te nie tyle zaska-
kują, co bulwersują resztę
społeczeństwa. Tyle, że rzeczy-
wistość wygląda zupełnie ina-
czej...

Niestety nie prowadzi się
statystyk dotyczących długości
życia górników w Polsce, choć
słychać różne głosy mówiące o
tym, że średnia długość życia
górnika w Polsce nie przekracza
65 lat, a nawet pojawiają się
głosy o tym, że ledwo dożywają
51 lat. Dla porównania średnia
długość życia Polaka to 71 lat.
Górnik żyje kilka lat krócej, niż
inny pracownik w tym kraju. By
mieć prawo do wcześniejszej
emerytury  musi przepracować
co najmniej 25 lat, a więc zaczy-
nając pracę w wieku 18 lat bę-
dzie mógł przejść na emeryturę
najwcześniej mając 43 lata. W
rzeczywistości średni staż pracy
górnika to 31 lat, więc najwcześ-

niej odchodzą na emeryturę w
wieku 49 lat, pod warunkiem, że
pracę zaczęli w wieku 18 lat, a to
są wyjątki.

Jednak nie długość życia gór-
ników po przejściu na emery-
turę jest najbardziej bulwer-
sująca dla nich samych, a to, że
jako jedyni górnicy muszą od-
pracować wszelkie chorobowe,
które zostały wybrane. Wlicza
się w to każde L4, jakie było
brane od 1991 roku! W sumie
czasem wychodzi to trzy i więcej
lat, bo górnictwo to ciężka
praca, w której o wypadek nie
trudno. Odpracowuje także woj-
sko, na które dzisiejsi poten-
cjalni, górniczy emeryci
poświęcili 2 lata. Gdyby jeszcze
tego było mało, to odpracowuje
on każdy dzień honorowego od-
dawania krwi! Tragicznym tego
skutkiem bywa więc też to, że
wielu górników ginie, choć już
od dawna powinni być na eme-
ryturze.

W dodatku trzeba brać pod
uwagę fakt, że górnicy płacą
składki emerytalne 14 razy w
roku – od „Barbórki” i „Czter-
nastki”, a przecież nie otrzymują
14 razy w roku emerytury.

Terror proporcji
Przyjrzyjmy się liczbom po-

dawanym przez rząd i neolibe-
ralne media. W Polsce na dwóch
pracowników przypada jeden
emeryt, natomiast na jednego

górnika przypada dwóch emery-
tów górniczych. Wynika to po
prostu z tego, że w tej branży
pracowało kilka razy więcej
osób, dzięki którym tak za PRL,
jak i za kapitalizmu można było
ratować budżet sprzedażą „czar-
nego złota”. Wspomniane wczes-
niej porównywanie tych 8 mld
złotych z 2 mld jest po prostu
niesprawiedliwe, a wręcz cy-
niczne (zresztą w rzeczy- wis-
tości suma wpływów jest bliska
3 miliardom złotych). Natomiast
najbardziej cyniczne jest mó-
wienie o wpływach ze składek
górników i wypłatach emerytur
górniczych bez mówienia o
wszystkich proporcjach. ZUS
wypłaca emerytury na łaczną
kwotę około 123 mld, a wpływy
nie osiągają 90 mld, więc nie jest
to nic nadzwyczajnego, że
dopłaca się do górniczych eme-
rytur. Biorąc pod uwagę to, że
dopłaty do systemu ubezpie-
czeń społecznych są normą (bo
zmniejsza się liczba osób
płacących składki z powodu
bezrobocia, emigracji, czy umów
śmieciowych), a także to, że
przez politykę państwa górnicy
muszą utrzymać więcej emery-
tów niż inni pracownicy, widać
wyraźnie jak niesprawiedliwe są
ataki rządu na emerytury górni-
cze.

Jeśli uda się więc odebrać
górnikom emerytury, należy się
spodziewać, że rząd przeprowa-

dzi kolejny atak na emerytury
nas wszystkich, wszak także do
nich dopłaca się około 30 miliar-
dów złotych rocznie.

Skąd taka różnica?
Za rządów AWS Polska

pożyczyła w dwóch transzach
pieniądze z Banku Światowego
na łączną kwotę miliarda dola-
rów na zamknięcie kopalń – res-
trukturyzację górnictwa. Wtedy
w samych kopalniach węgla ka-
miennego zatrudnionych było
ponad 250 tys. górników, a jesz-
cze w 1993 r. pracowało w nich
331 tysięcy ludzi. Część z nich
wysłano przymusowo na tzw.
urlopy górnicze, by mogli oni
„przepracować” rzeczone 25 lat
i odejść na emeryturę, a inni
zostali wysłani na wcześniejsze
emerytury z przysługującą im
odprawą. Te urlopy górnicze to
były w pełni płatne „wakacje”
dla ludzi w sile wieku, które
trwały nawet i 5 lat! W czasie tej
restrukturyzacji zmniejszono
zatrudnienie w górnictwie o
połowę. Trzeba zaznaczyć, że
Polacy do tych „urlopów” nie
dołożyli ani grosza. Odprawy
górnicze i wspomniane „urlopy”
były opłacane z pieniędzy wy-
pracowanych przez ich kolegów
na dole, którym bardzo mocno
ograniczono wtedy zarobki.
Wszystko  zorganizowano w ra-
mach Górniczego Pakietu Socjal-
nego mającego teoretycznie za

zadanie ochronę górników
przed skutkami reformy gór-
nictwa węgla kamiennego. Stąd
jednak wzięła się tak wielka
różnica pomiędzy liczbą pra-
cowników kopalń i emerytów
górniczych. 

Podkreślmy – jeszcze kilka
lat temu rząd swoją polityką do-
prowadził do zwiększenia rze-
szy młodych emerytów
górniczych, których wprost za-
chęcał do odchodzenia z pracy.
Dziś winę za to zrzuca na jeszcze
pracujących, chcąc im odebrać
prawo do wcześniejszej emery-
tury. Kolejny raz, kiedy nie ma
się czym pochwalić, bo kryzys
puka do drzwi, rząd Tuska
usiłuje znaleźć winnego, na któ-
rego zrzuci odpowiedzialność.
Tym winnym mogą być górnicy,
choć górnictwo zarabia – w
ubiegłym roku ponad 2 mld
złotych czystego zysku, odpro-
wadza ogromne podatki – 8 mld
w ubiegłym roku, inwestuje – w
tym roku będzie to około 2 mld
złotych i przyjmuje nowych pra-
cowników – w 2011 r. 5500
osób zatrudniła tylko Kompania
Węglowa. Postanowiono jednak,
że za całe zło i wszystkie nie-
szczęścia, jakie spadają i spadną
na społeczeństwo odpowiadają
górnicy i ich emerytury.

Autor jest działaczem Polskiej
Partii Pracy oraz redaktorem

strony www.terazkmy.pl
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Rząd ponownie za-
biera się za emery-
tury górnicze i
prawa górników. W
dobie kryzysu
tłumaczy to wyższą
koniecznością – by
wszyscy mieli le-
piej, górnicy muszą
mieć gorzej. 

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Podczas demonstracji 5 października w Warszawie górnicy z WZZ „Sierpień 80” protestowali także przeciwko od-
bieraniu im prawa do wcześniejszej emerytury. Tym razem to my będziemy potrzebować wsparcia innych zawodów
w walce o nasze prawa.



Kiedy człowiek przestaje się liczyć

W OBRONIE PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Amerykanizacja leczenia oznacza jego skrajne urynkowienie  oraz selekcję i segregację klasową
chorych.

ZBIGNIEW ZDÓNEK

Polityka Platformy Obywa-
telskiej jest zorientowana na
całkowitą przebudowę służby
zdrowia, dotychczas pod-
porządkowanej zasadom kon-
stytucyjnym, państwowej,
samorządowej, opłacanej w spo-
sób solidarny, powszechny i
tani. Ten system ma zostać prze-
kształcony w nowy – niepodle-
gający kontroli państwa i
samorządu, w pełni prywatny,
towarowy i rynkowy, opłacany
w sposób indywidualny, elitarny
i znacznie droższy, bo nasta-
wiony na zysk ze świadczonych
usług. 

Oznacza to niedemokratycz-
nie przeprowadzony zwrot –
pucz polityczny i przewrót
ustrojowy z zawłaszczeniem
wspólnego dotąd  majątku.  To
wprowadzenie niezwykle nie-
bezpiecznego porządku korpo-
racyjnego, komercyjnego i
spekulacyjnego, wykluczającego
część społeczeństwa z opieki
zdrowotnej, gdyż nie ma wystar-
czająco dużych pieniędzy. Sys-
tem selekcji i segregacji
klasowej. 

Pojawiają się zagrożenia wy-
nikające z tego, że lekarze nie
leczą już chorych i chorób, nie
pracują  po to, żeby leczyć i wy-

leczyć.  Zostają wciągnięci w pa-
tologiczny obrót towarowy, ma-
sowy przerób pacjentów,
ilościowe wykonanie procedur
medycznych. Piszę te słowa sam
będąc lekarzem z wieloletnią
praktyką. To samo mają robić
pielęgniarki, położne, ratownicy
medyczni, personel techniczny i
pomocniczy. Tak, by zysk praco-
dawcy-właścicieli był jak naj-
większy. 

Szpital staje się fabryką –
obozem koncentracyjnym pa-
cjentów i obozem  pracy przy-
musowej dla personelu. Nie
leczy się ludzi, a jedynie wyko-
nuje procedury medyczne. Pa-
cjenci są przesuwani jak na
taśmie montażowej. Pracownicy
wykonują tylko zakontrakto-
wane podstawowe procedury
medyczne. Dopuszczalne są
tylko czynności podstawowe, a
wszelkie ich rozszerzenie jest
niewskazane, bo zwiększa
koszty leczenia. Wykształcenie,
doświadczenie zawodowe prze-
staje się liczyć, bo jest zbyt dro-
gie, stawia się na prostotę i
przyuczenie. Obniża się jakość
do najniższego możliwego po-
ziomu. Nie ma interakcji pomię-
dzy pacjentami a personelem
medycznym, gdyż te relacje:

uczucia, czy emocje zabierają
czas w pracy, a więc kosztują.
Ma być szybko, sprawnie, auto-
matycznie, za jak najmniejsze
pieniądze. Wszelka krytyka jest
niewskazana, albo zakazana i
powoduje wykluczenie z sys-
temu. 

Liczą się wskaźniki znane z
barów szybkiej obsługi. Obniża
się wszelkie koszty: pobytu,
diagnostyki, leczenia pacjentów
i koszty pracy, wynagrodzenia
pracowników. Tylko zyski mogą
rosnąć. Rytm i tempo pracy po-
dawane są przez zarządców.
Stała presja, stale ktoś pogania,
ktoś coś kontroluje.  Pracować
należy szybko sprawnie za jak
najmniejsze pieniądze. Nie na-
leży zadawać pytań, mieć
wątpliwości. 

By utrzymać fabryczny i obo-
zowy porządek tworzy się po-
działy, bariery pomiędzy
pacjentami i pracownikami, po-
między pracownikami. Oddzie-
lenie od siebie tych grup i
podtrzymywanie podziałów
ułatwia manipulacje: utrzyma-
nie porządku hamuje sprzeciw,
protest, bunt. Jak w obozie kon-
centracyjnym i obozie pracy.

W systemach rynkowo i mer-
kantylnie zorientowanych me-

dycyna jest podporządkowana
koncernom farmaceutycznym i
korporacjom właścicieli. W ich
interesie jest szybki wzrost war-
tości rynku usług medycznych:
są nakłady na postęp, pojawiają
się nowe metody i technologie
leczenia, więc drożeją proce-
dury medyczne. Im droższe pro-
cedury, tym więcej można na
nich zarobić. W wyniku tego me-
chanizmu opłacalności wydaje
się coraz więcej pieniędzy na
opiekę zdrowotną. 

Firmy ubezpieczeniowe ofe-
rują coraz droższe polisy ubez-
pieczeniowe Części społeczeń-
stwa przestaje być na to stać,
wydatki robią się zbyt wysokie.
Pojawia się mechanizm selekcji
chorych na podstawie ich cen-
zusu majątkowego. 

Rosną rynki, premie za-
rządców, zyski właścicieli.
Rosnące koszty rozwoju rynków
ponoszą pacjenci (z ubezpiecze-
nia, kredytu, pożyczki) i pań-
stwo (z budżetu). 

W wyniku konsolidacji ryn-
ków w rękach koncernów i kor-
poracji pogarsza się
powszechna dostępność i jakość
świadczeń opieki zdrowotnej,
maleje poczucie bezpieczeń-
stwa, stabilizacji i satysfakcji.

Całkowitemu zaniedbaniu ulega
budowa świadomości społecz-
nej, edukacja zdrowotna i profi-
laktyka zdrowotna, albowiem
na tym się nie zarabia. Zarabia
się na chorych regularnie podle-
gających kontroli i przyj-
mujących leki, więc
przynoszących stałe zyski.

Amerykański system opieki
zdrowotnej, oparty na jej
pełnym urynkowieniu, jest naj-
mniej efektywny i daje najniższy
poziom zaufania i zadowolenia,
jednak zapewnia właścicielom –
korporacjom i koncernom, nad-
zwyczajne wysokie zyski. Ame-
rykanie, którzy stanowią 5 proc.
światowej populacji wydają 40
proc. światowych pieniędzy na
opiekę zdrowotną.  Wcale nie są
jednak zdrowsi i mają najniższy
wskaźnik zaufania i zadowole-
nia ze służby zdrowia wśród
społeczeństw krajów rozwinię-
tych.

Autor jest lekarzem, 
przewodniczącym Zespołu ds.
służby zdrowia i ratownictwa

medycznego WZZ „Sierpień”
oraz wiceprzewodniczącym

Polskiej Partii Pracy.
Więcej na stronie 

>> www.wzz.org.pl



W OBRONIE PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA

„Tusku, Tusku! Wywieziemy cię 
7 tysięcy osób demonstrowało 5 października na ulicach Warszawy przeciwko prywatyzacji publicznej ochrony zdrowia i
zatrudnianiu na umowach śmieciowych. Broniliśmy miejsc pracy, wynagrodzeń i prawa górników do emerytury. Protest
zorganizowali wspólnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz WZZ „Sierpień 80”. Wzięli w nim
udział również związkowcy z 10 krajów europejskich.

PATRYK KOSELA

Od 1 do 7 października w Eu-
ropie trwał „Tydzień Akcji Euro-
pejskiej na rzecz prawa do
zdrowia społeczeństw i prze-
ciwko niszczeniu publicznej
służby zdrowia oraz jej urynko-
wieniu”. To efekt uzgodnień,
jakie zapadły w maju br. w Pa-
ryżu na III Europejskiej Konfe-
rencji „W obronie publicznej
służby zdrowia”.

W większości stolic państw
Unii Europejskiej odbywały się
wiece, pikiety, demonstracje, a
nawet okupowano biura dyrek-
torów szpitali. Centralne wyda-
rzenia całej europejskiej siatki
oporu wobec komercjalizacji i
prywatyzacji publicznej służby
zdrowia odbyły się w Warsza-
wie. Do Polski przylecieli przed-
stawiciele związków zawo-
dowych, organizacji społecz-
nych i partii politycznych m.in. z
Francji, Belgii, Niemiec, Austrii,
Portugalii, Hiszpanii, Grecji i
Wielkiej Brytanii.

Tusk myśli...
Organizatorzy piątkowej de-

monstracji zgłosili w warszaw-
skim ratuszu zamiar
zorganizowania zgromadzenia
publicznego. Nie dostali jednak
zgody na utworzenie przed Kan-
celarią Premiera słynnego już
Białego Miasteczka. Podobnego
do tego z 2007 r. tyle, że teraz
miało mieć ono wymiar europej-
ski.

Zakaz stawiania namiotów
przez pielęgniarki i położne

nałożony został przez tych sa-
mych polityków, którzy 5 lat
temu przynosili protestującym
jedzenie i środki ochrony oso-
bistej. Obiecywali wówczas, że
jak wybory wygra ich formacja
polityczna – Platforma Obywa-
telska, to służba zdrowia zosta-
nie postawiona na nogi, a
pracownikom tego sektora bę-
dzie żyło i pracowało się lepiej.
PO rządzi, a służba zdrowia za-
miast na nogach, stoi na głowie.
To rządowi Donalda Tuska za-
wdzięczamy Ustawę o działal-
ności leczniczej, która nakłada
na samorządy automatyczne
przekształcanie publicznych
szpitali w spółki prawa handlo-

wego w przypadku zadłużenia.
Zadłużenie szpitali wynika – a
jakże! – z polityki rządu. Ten
traktuje ochronę zdrowia oby-
wateli po macoszemu. Wydatki
na ten cel są dramatycznie ni-
skie. Szpitale borykają się rów-
nież z problemem niezwracania
im pieniędzy z tak zwanych nad-
wykonań. Nasila się także
czarny PR wycelowany w pub-
liczną służbę zdrowia. To co-
dzienne kolejki do lekarzy i
długie terminy wyznaczane na
wizytę u specjalistów czy na za-
biegi. W ten sposób zohydza się
społeczeństwu publiczne szpi-
tale i wmawia, że po komercjali-
zacji będzie lepiej. Pytanie: dla

kogo?
Pielęgniarki i położne czują

się oszukane przez polityków
Platformy. Zamiast poprawy wa-
runków pracy i finansowego jej
docenienia, spycha się je na
umowy śmieciowe. W służbie
zdrowia umowy śmieciowe to
kontrakty. Dobre są dla preze-
sów banków czy menedżerów,
ale nie dla pracowników
ochrony zdrowia. Pielęgniarka
zatrudniona na kontrakcie sama
musi odprowadzać sobie
składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. By zos-
tały jej pieniądze na życie, musi
tyrać po kilkanaście godzin
dziennie. Przemęczona zagraża
sobie, ale i pacjentom.

Dzień przed demonstracją
premier zaprosił delegację
OZZPiP do Ministerstwa Zdro-
wia. Spotkanie było nic nie
wnoszącą pogadanką. Tusk po-
wiedział, że nieustannie myśli o
pielęgniarkach...

Demonstrowaliśmy!
Dokładnie w południe, 5

października demonstracja 7 ty-
sięcy osób ruszyła z Placu Defi-
lad. Pochód ciągnął się na 2
kilometry. Punktem docelowym
marszu była Kancelaria Pre-
miera. W demonstracji wzięli
udział przedstawiciele wszyst-
kich grup zawodowych pracow-
ników sektora zdrowotnego, ale
także górnicy czy osoby zatrud-
nione w przemyśle motoryza-
cyjnym.

Demonstracja była kolo-
rowa. Widać było pielęgniarskie

czepki i pióra przy górniczych.
Na silnym wietrze łopotały flagi.
Pochód zamykali związkowcy
„Sierpnia 80”, którzy w 2007 r.
od początku wspierali Białe
Miasteczko. Nie mogło nas za-
braknąć i teraz! Nieśliśmy trans-
parenty z hasłami: „Kryzys
wyszedł na ulice, by Tuskowi
przerwać ciszę!”, „Córeczka pre-
miera bloguje, a 2,5 mln dzieci w
Polsce głoduje”, „Liberałów
głupie pały będą wkrótce tu spa-
dały”, „Posłowie balują na konfe-
rencji w Paryżu – my harujemy
za miskę ryżu”, „Donek Tusk
dzieli równo. Sobie wszystko,
innym gówno”, „Polityka śmie-
ciowego zatrudnienia, to... droga
do społeczeństwa zniewolenia”,
„Te elity polityczne są bardzo
patologiczne”, „Rząd spycha nas
na śmieciówki lub za chlebem
emigracyjne wędrówki”, „Gór-
nicy, górnicy, co węgiel kopiecie
– gdy przyjdzie pora, Tuska dor-
wiecie!”, „Nam zabieracie eme-
rytury, a sami macie złote góry”.

Dźwięk gwizdków i trąbek
był przerywany okrzykami.
Najgłośniej było przed Minister-
stwem, Gospodarki. Tam gór-
nicy z „Sierpnia 80” krzyczeli
„Pawlak do roboty za 500
złotych!” i „Złodzieje!”. Słowa te
dedykowane były rządowi PO-
PSL, który chce dokonać zama-
chu na prawo górników do
wcześniejszych emerytur. Mini-
strom dostało się też za to, że nie
reagują na niszczenie miejsc
pracy czy że utrzymują skanda-
licznie niskie płace.



W OBRONIE PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA

IV Europejska Konferencja „W obronie publicznej służby zdrowia”

Europejska sieć oporu
W sobotę 6 października w

Warszawie odbyła się IV Euro-
pejska Konferencja pod tytułem
„W obronie publicznej służby
zdrowia”. Wzięli w niej udział re-
prezentanci Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych, Krajowego
Związku Zawodowego Pracow-
ników Ratownictwa Medycz-
nego, Think-Thanku Femini-
stycznego, WZZ „Sierpień 80”,
Polskiej Partii Pracy oraz przed-
stawiciele organizacji zagranicz-
nych z Francji, Belgii, Niemiec,
Austrii, Portugalii, Hiszpanii,
Grecji i Wielkiej Brytanii.

Zmniejszenie zatrudnienia,
spadek jakości świadczeń me-
dycznych i brak równego do-
stępu pacjentów do leczenia – to
według uczestników konferencji
główne skutki prywatyzacji sek-
tora ochrony zdrowia.

O skutkach prywatyzacji dla
pracowników, jak i dla pacjen-
tów mówiono podczas poszcze-
gólnych paneli dyskusyjnych.
Prof. Wiesława Kozek, socjo-
lożka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego stwierdziłą, że proces
prywatyzacji szpitali dotyczy
wszystkich krajów unijnych. –
Wszędzie istnieje presja finan-
sowa, aby szpitale się bilanso-
wały, a prywatyzacja w efekcie
prowadzi do zmniejszenia za-
trudnienia – mówiła. Jako ko-
lejny skutek oszczędnego
finansowania wymieniła zmiany
form zatrudnienia i stosowanie

kontraktów, części etatu, umów
zleceń oraz usług zewnętrznych.
Podkreśliła ponadto, że pry-
watne placówki nastawione na
zysk starają się leczyć tylko
„opłacalnych” pacjentów, którzy
nie generują dodatkowych kosz-
tów.

W opinii byłego ministra
zdrowia Marka Balickiego, sys-
tem rynkowy w sektorze
ochrony zdrowia jest sprzeczny
z założeniami polskiej Konstytu-
cji, która gwarantuje równy do-
stęp wszystkich obywateli do
świadczeń zdrowotnych finan-
sowanych ze środków publicz-
nych. – Przekształcenie szpitala
w spółkę i prywatyzacja to po-
zbycie się przez państwo tego
zadania – ocenił. Zaznaczył, że
trzeba podejmować działania
takie jak piątkowa manifestacja,
aby zatrzymać proces prywaty-
zacji systemu ochrony zdrowia.
– Trzeba przycisnąć rząd, aby
skorygował ustawę i przypo-
mniał sobie, że szpitale pub-
liczne są potrzebne i realizują
konstytucyjną zasadę równości
dostępu do świadczeń zdrowot-
nych – przekonywał Balicki.

– Prywatyzacja prowadzi do
obniżki płac, zmniejszenia za-
trudnienia, większego ob-
ciążenia pracą, a to natomiast
ma wpływ na spadek jakości
świadczeń – przekonywał dr
Klaus Engert z niemieckiego
związku zawodowego Demo-
kratycznych Lekarzy. – Ochrona

zdrowia to nie dobro konsum-
pcyjne, ale dobro publiczne i
trzeba odchodzić od prywatyza-
cji tego sektora – zaznaczył.

Z kolei reprezentujący Belgię
Yves Helleendorf stwierdził, że
w każdym kraju niedostatki in-
westycyjne w publiczny system
ochrony zdrowia powodują za-
grożenie w równym dostępie do
niego, ponieważ tylko osoby,
które na to stać mogą skorzystać
z prywatnej opieki zdrowotnej.

Poprzednie trzy Europejskie
Konferencje „W obronie publicz-
nej służby zdrowia” odbyły się
w Amsterdamie (maj 2011 r.),
Katowicach (listopad 2011 r.) i
w Paryżu (maj 2012 r.). Teraz, w
Warszawie uczestnicy zawiązali
europejską sieć oporu wobec
prywatyzacji publicznych placó-
wek leczniczych. W styczniu
2013 r. odbędzie się spotkanie
robocze tej siatki, na którym
mają zostać ustalone dalsze sko-
ordynowane działania w skali
Europy. Z kolei od 11 do 17
marca przyszłego roku w kra-
jach Unii Europejskiej odbędą
się kolejne protesty, których
celem jest informowanie
społeczeństwa na temat za-
grożeń, jakie powoduje prywa-
tyzacja ochrony zdrowia..

W następnym numerze „Ku-
riera Związkowego” opubliku-
jemy deklarację uczestników IV
Europejskiej Konferencji.

Patryk Kosela

Demonstracja w obronie służby zdrowia, która 
odbyła się również 6 października w Paryżu.

na wózku!”

„Na wiosnę wrócimy!”
Przed siedzibą szefa rządu

postawiono kilka namiotów,
które miały symbolizować Euro-
pejskie Białe Miasteczko. Iwona
Borchulska, przewodnicząca
OZZPiP powiedziała, że pracow-
nicy przezimują, lecz na wiosnę
wrócą do Warszawy protesto-
wać. Tłum wtedy krzyknął
„Tusku, Tusku! Wywieziemy cię
na wózku”.

W czasie przemów podkreś-
lano, że przez pięć ostatnich lat
postulaty środowiska „białego
personelu” nie zostały zrealizo-
wane. Sprzeciwiano się niszcze-
niu publicznej służby zdrowia i
zatrudnianiu pracowników na
umowach śmieciowych. 

– Jesteśmy tu, bo walczymy o
to samo i chcemy walczyć
razem. Razem tworzymy euro-
pejską siatkę przeciwko prywa-
tyzacji szpitali, bo ta sama
polityka jest prowadzona w
całej Europie – mówiła Fa-
bienne Binot, przedstawicielka
francuskiego związku zawodo-
wego SUD-Sante Sociaux.

Delegacja związkowców
udała się do Kancelarii Pre-

miera, by złożyć petycję. Do-
nalda Tuska nie było w tym cza-
sie w kraju. Przyjął ich zatem
wiceminister zdrowia, Sławo-
mir Neumann. Przyjął – co
warte zauważenia – na... scho-
dach. To kolejny dowód na anty-
pracowniczy i antyzwiązkowy
charakter Platformy Obywatel-
skiej.

W złożonej petycji napisano,
że organizacja systemu opieki
zdrowotnej jest obowiązkiem
publicznym, a zdrowie nie jest
towarem. „Nasza rola może zos-
tać poważnie ograniczona, gdyż
działania i zamierzenia rządu
RP prowadzące do komercjali-
zacji placówek ochrony zdrowia
dla tzw. rachunku ekonomicz-
nego zaburzają prawidłowe
działania systemu, komercjali-
zacja oznacza w konsekwencji
prywatyzację. Dla zysku korpo-
racje przejmą publiczne usługi
szpitalne i usługi ambulato-
ryjne” – można przeczytać w do-
kumencie. Nie ma wątpliwości,
że już wkrótce czekają nas ko-
lejne demonstracje.

Napisz do autora
>> kurier@wzz.org.pl

Iwona Borchulska, przewodnicząca OZZPiP



Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Porozumienie 
albo strajk

KRZYSZTOF ŁABĄDŹ

W ostatnich dniach prezes
Zagórowski – szef Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA, kolejny raz
zaprosił przedstawicieli
związków zawodowych do roz-
mów. Mieliśmy rozmawiać o
rozwiązaniach sporów zbioro-
wych dzięki wypracowaniu sto-
sownego kompromisu. Niestety,
okazało się, że prezes chce być
cwaniakiem, który nie dając nic
w zamian załatwi swoją sprawę.
Tą sprawą jest regulamin pracy.
Okazuje się, że wprowadzenie –
na nasze szczęście! – regula-
minu pracy, jako integralnej
części Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy w KWK
„Pniówek”, skutecznie blokuje
rozwiązania, które chciałby
wprowadzić prezes. W
„Pniówku” pracują górnicy na
trzy zmiany, a prezes chce, żeby
pracowali na cztery – i to można
by zrozumieć. Jednakże przy tej
okazji chce, żeby związki zawo-
dowe podpisały porozumienie
wprowadzające nowy regula-
min pracy nie będący integralną
częścią ZUZP. Ten regulamin
miałby być regulaminem krót-
kim bez  tzw. niespodzianek,
czyli bez pracy w soboty czy bez
niedookreślonego czasu pracy.
Dzięki takiemu zabiegowi Zagó-
rowski wyciągnąłby regulamin
pracy z ZUZP, by po krótkim cza-
sie powrócić do negocjacji nad

regulaminem pracy i wprowa-
dzić sobie nowy, taki jak chce za-
rządzeniem – już bez zgody
związków zawodowych. Tak to
jest, że układ zbiorowy trzeba
negocjować ze związkami zawo-
dowymi, bo tak stanowi prawo,
a co za tym idzie, jeśli coś jest in-
tegralną częścią układu to też
podlega negocjacji. Jeśli chodzi o
regulamin pracy to jest inaczej –
pracodawca wzywa związki za-
wodowe do negocjacji propo-
nując nowy regulamin pracy, a
jeśli związki nie uzgodnią
wspólnego stanowiska w ciągu
30 dni, to pracodawca ma prawo
wprowadzić go zarządzeniem i
o to chodzi Zagórowskiemu.
Związki jednak nie zamierzają
dać się ograć, toteż przedstawiły
na negocjacjach pakiet roz-
wiązań, który musi być przyjęty,
żebyśmy mogli pracować spo-
kojnie bez niepokojów społecz-
nych. Tym bardziej, że
otrzymaliśmy z sądu apelacyj-
nego wyrok pozytywny dla nas,
więc możemy nawet strajkować
– ostatnia przeszkoda została
pokonana.

Prezes chce wbić klin między
górników dzieląc ich na tych
„starych” (ze „starymi” umo-
wami o pracę) i nowoprzyjętych
– z nowymi umowami. Planuje
zaproponować „starym” górni-
kom 30 przysłowiowych srebr-

ników, żeby nie protestowali
przeciwko nowym umowom o
pracę. Zaproponował, że może
dać podwyżkę stawek o 2,7
proc. i jednorazówkę w wyso-
kości 1000 zł brutto. Oczywiście
nijak się to ma do naszych
żądań.

W niedługim czasie ukaże
się gazeta związków zawodo-
wych z JSW, gdzie będzie sze-
roko opisana sytuacja w spółce,
jednak już dziś wiadomo, że bez
konfrontacji nie dostaniemy
tego, co chcemy. Strajk wisi w
powietrzu, pozostaje tylko cze-
kać na wyznaczenie jego daty.
Prezes, jeśli nie chce z nami do-
gadać się przy stole, to będzie
musiał rozmawiać na cechowni.
To już nie przelewki. Za długo
czekaliśmy, żeby teraz poddać
się lub podpisać porozumienie,
które nic nam nie da, a nasi ko-
ledzy będą dalej zatrudniani na
umowach śmieciowych.

Górnicy zawsze potrafili wal-
czyć o swoje – tak będzie i tym
razem. Wygramy, a Zagór niech
wraca do parzenia kawy. 

Autor jest wiceprzewod-
niczącym WZZ „Sierpień 80” w
JSW SA oraz przewodniczącym

związku w KWK „Budryk”. 

Napisz do autora 
>> kla@wzz.org.pl

W JSW związkowcy razem postawili się prezesowi. Podobnie, jak to było już nieraz
w przeszłości.

KWK „Sośnica-Makoszowy”

Nie będzie gmin
górniczych 
bez kopalń

– Niektóre samorządy
dołączają do antygórniczej
postawy kolejnych rządów – za-
uważa Zdzisław Bredlak, prze-
wodniczący WZZ „Sierpień 80”
w Kopalni Węgla Kamiennego
„Sośnica-Makoszowy”. Jak do-
daje, na Śląsku są gminy, które
potrafią współpracować z ko-
palniami. Przykładem tego jest
Ruda Śląska, której samorząd
utworzył szkołę górniczą. Ta już
kształci młodych ludzi do pracy
pod ziemią. Mieszkańcy Rudy
Śląskiej będą mieć zatem pracę.
Są i takie samorządy, które nie
potrafią współdziałać z
zakładami górniczymi, jak Gie-
rałtowice.

Bredlak przyznaje, że wcześ-
niej również kopalnia nie wyka-
zywała woli dobrej współpracy
z samorządem Gierałtowic. – To
się jednak obecnie bardzo zmie-
niło. Nowemu kierownictwu na-
szej kopalni zależy na
porozumieniu. Kopalnia chce
wywiązywać się ze zobowiązań.
Niektóre rzeczy zostały już zrea-
lizowane. Na inne potrzeba
czasu, ale jest zapewnienie, że i
to będzie zrobione. Prócz czasu
potrzeba także spokoju – mówi
szef kopalnianego „Sierpnia 80”.

Gmina Gierałtowice, na tere-
nie której odbywa się fedrunek
węgla, prowadzi nieprzyjazną
politykę wobec kopalni
„Sośnica-Makoszowy”. Samo-
rządowcy raz za razem nasyłają
na kopalnię kontrole, a nawet
ślą pisma do różnych instytucji,
wnosząc o zatrzymanie prac ko-
palni na terenie Gierałtowic.
Takie ruchy mogą prowadzić do
tego, że kopalnia została zlikwi-
dowana.

Gminy, na terenach których
odbywa się ruch zakładu górni-
czego otrzymują potężne do-
chody podatkowe. Tym bardziej
dziwi postawa gierałtowickich
samorządowców. A przecież 4,5
mln zł rocznie gmina ta dostaje
od kopalni. Nie wspominając już
o kosztach usuwania szkód gór-
niczych – 45 mln zł już w 2012
r. Kopalnia to także miejsca
pracy dla mieszkańców.

Dwa lata temu wojewoda
śląski zaskarżył miejscowy plan
zagospodarowania przestrzen-
nego dla Gierałtowic z 2005 r.
Wojewoda wniósł do sądu o
uchylenie tego dokumentu w
całości. Także Kompania Węg-
lowa od dłuższego czasu zarzu-
cała temu samorządowi błędy,

popełnione w toku procedury
uchwalania obecnego planu
miejscowego, oraz zastrzeżenia
co do poprawności szeregu
ustaleń w tym planie zawartych.
Uwagi te dotyczą nieuzasadnio-
nych merytorycznie lub prawnie
zapisów planu, rzutujących na
możliwość wykonywania przez
górniczą spółkę uprawnień
przyznanych jej w koncesjach
na wydobywanie węgla ze złóż
zalegających pod obszarem
gminy.

Wyrok w sprawie miał za-
paść 21 września. Tak się jednak
nie stało. Powodem było niesta-
wiennictwo w sądzie pełnomoc-
nika wójta Gierałtowic. Kolejna
rozprawa ma się odbyć 22 paź-
dziernika.

Miejmy nadzieję, że Woje-
wódzki Sąd Administracyjny
przyjmie optykę wojewody
śląskiego, Kompanii Węglowej i
KWK „Sośnica-Makoszowy”.
Gierałtowiccy samorządowcy
powinni zrozumieć, że
współdziałanie gmin górniczych
z kopalniami powinno być prio-
rytetowe. Niechaj przestrogą
będzie tu przykład władz Byto-
mia. Nie potrafili oni współpra-
cować z kopalnią, na czym
ucierpieli mieszkańcy bytom-
skiej dzielnicy Karb. Bytomianie
zbuntowali się i w drodze refe-
rendum odwołali prezydenta
miasta i radę miejską. 

Patryk Kosela
Napisz do autora

>> kurier@wzz.org.pl
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Warszawa: Władza zwalania nauczycieli, a dla dzieci brakuje miejsc w szkołach

Szkolnictwo w odstawkę?
Zakopane:

Bogacz 
z Wołomina 
niszczy
park

Pomimo objęcia ochroną
konserwatorską, nowy właści-
ciel nakazał wycięcie staro-
drzewu w zakopiańskim parku,
będącym największą atrakcją
okolic zakopiańskiej willi War-
szawianka. Całość terenu nabył
Gerard Kolanowski, biznesmen
z Wołomina. Zabytkowy park
przy ul. Jagiellońskiej potrzebny
inwestorowi nie jest. Chce tam
bowiem wybudować… biuro-
wiec (wg innych danych: ko-
lejny supermarket), jako iż w
urzędowych planach teren
jest… działką budowlaną. W tej
sytuacji Urząd Miasta nie widzi
w zachowaniu wołominianina
niczego niewłaściwego.

Mieszkańcy Zakopanego sta-
nęli w obronie niszczonych
drzew. Skandaliczne jest oś-
wiadczenie architekta Jana Kar-
piela Bułecki, który publicznie
orzekł, że drzewostan musi zos-
tać wycięty, ponieważ jest…
chory. Spowodowało to lawinę
protestów.

Prezeska Stowarzyszenia
Obrony Praw Obywateli Po-
wiatu Tatrzańskiego, Maria
Gruszka, zbiera na Krupówkach
podpisy w obronie parku obok
Warszawianki. W niedawną so-
botę, kiedy zamknięte są
urzędy, inwestor przystąpił do
wycinki. Postępowanie prowa-
dzi już miejscowa prokuratura,
acz Zakopane zdaje się być zdo-
minowane nie przez interesy
jego mieszkańców, a notabli i
przedsiębiorców ze stolicy, co
nie wróży dobrze nie tylko
drzewom przy Jagiellońskiej.
Prokuratura ma procedury i
czas na ich stosowanie, park
może przestać istnieć w każdej
chwili. Bogacza z Wołomina stać
na wszelkie umowne kary. Na
inwestycji i tak zarobi.

Stowarzyszeniu Obrony
Praw Obywateli Powiatu Tat-
rzańskiego potrzebne jest teraz
wsparcie obrońców przyrody
całej Polski. Inaczej Zakopa-
nemu przybędzie kolejny archi-
tektoniczny koszmarek, a
ubędzie zieleni.

Lech L. Przychodzki

Stowarzyszenie Obrony
Praw Obywateli Powiatu

Tatrzańskiego
Zakopane, ul. Skibówki 7

Telefon (w soboty): 
(81) 20-155-84

Rząd Platformy Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego od 1 września zwolnił
kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli.
Zlikwidowano wiele placówek.
Władza to wszystko uzasadnia
niżem demograficznym i spad-
kiem przyrostu naturalnego.
Szkoła Podstawowa nr 125 im.
Pawła Edmunda Strzeleckiego
przy ul. Leśnej Polanki w war-
szawskich Nowodworach nie
odczuwa takich problemów. W
budynku, w którym jest miejsce
dla 400 uczniów, uczy się około
1000 dzieci! Ze szkolnej
stołówki korzysta 500 uczniów,
podczas gdy sala jadalna ma po-
niżej 100 miejsc siedzących.
Poza prowadzeniem żywienia
zbiorowego stołówka jest też
miejscem, gdzie odbywają się...
lekcje religii. 

Dzieci z podstawówki nr 125
uczą się od nowego roku szkol-
nego na trzy zmiany; ostatni
dzwonek dzwoni o godzinie
18:50. O tak późnej porze
kończą naukę m.in również
sześciolatki. Na „Zielonej Wy-
spie” premiera Tuska na ogół
oboje rodzice pracują, nie ma
więc kto zaprowadzić dziecka
do szkoły na godzinę np. 15:30,
w związku z czym niektóre
dzieci są przyprowadzane przez
rodziców już rano do szkolnej
świetlicy. Według rodziców po-
woduje to, że dzieci są później
zmęczone i rozkojarzone na lek-
cjach.

Zatłoczenie w nowodwor-
skiej podstawówce nie jest wy-
nikiem inwazji kosmitów, którzy
zaczęli posyłać swoje dzieci do

tej szkoły, bo o tym, że budynek
będzie za mały, wiedziano od
kilku lat. W ubiegłym roku
liczba uczniów podstawowych
na Białołęce wzrosła o 650.
Wszystkie szkoły podstawowe
na terenie dzielnicy są
zatłoczone; we wszystkich pla-
cówkach nauka prowadzona jest
na co najmniej dwie zmiany. W
najgorszej sytuacji są te znaj-
dujące na Białołęce: Tarchomin
i wspomniane Nowodwory.

Urząd Dzielnicy oczywiście
próbuje znaleźć wyjście sytuacji,
niestety bezskutecznie. Władze
dzielnicy wynajęły prywatny
budynek przy ul. Sprawnej,
który miałby zostać oddany do
dyspozycji szkoły przy ul. Leśnej
Polanki. Pomimo iż remont i
przystosowanie budynku zakoń-
czyło się tydzień temu, to „z po-

wodów proceduralnych” nie
można było wpuścić tam
uczniów i nauczycieli. 

Natomiast na Tarchominie
jakiekolwiek nowe budynki
przeznaczone na nauczanie
podstawowe mają powstać za
dwa lata. Na razie trwa przetarg.
Tymczasowo władze planują
rozwiązanie problemu poprzez
zmianę granic rejonów szkół.
Dzieci zamiast do szkoły przy ul.
Leśnej Polanki mają zostać prze-

niesione do szkoły przy ul. Stru-
mykowej, gdzie też liczba
uczniów przekracza możliwości
budynku.

- Nikt już nie wierzy w
rządowe brednie o tym, że nasze
dzieci będą się uczyły w
dobrych warunkach, a uczyć ich
będą dobrze wynagradzani nau-
czyciele. To, co robi Platforma w

całym kraju widać jak na dłoni
w Warszawie. Białołęka od lat
dynamicznie się rozwija, budo-
wane są nowe bloki, ale nie ma
komu zadbać o podstawową in-
frastrukturę. Prezydent Hanna
Gronkiewicz Waltz ma coraz
więcej problemów, z którymi
sobie nie radzi. Nie rozwija się
warszawskiego zasobu komu-
nalnego, nie buduje się wystar-
czającej liczby szkół, całe
kwartały ruchliwych ulic jak ul.
Świętokrzyska na Śródmieściu,
ul. Targowa na Pradze Północ są
od dawna zamknięte, a ratusz
mówi: zamknięte, bo tak, jak
otworzą, to otworzą. Warsza-
wiacy zaczynają mieć tego dość
- mówi Bogdan Kania, działacz
Polskiej Partii Pracy z War-
szawy.

To niesprawiedliwe, że dzieci
zwykłych ludzi uczą się w tak
złych warunkach, podczas gdy
dzieci polityków koalicji
rządzącej nie mają takich pro-
blemów w prywatnych
szkołach. Wszystkie dzieci
zasługują na takie same szanse -
dodaje działaczka WZZ „Sier-
pień 80” w Tramwajach War-
szawskich, również matka
uczącego się dziecka.

Autor jest 
warszawskim działaczem 

Polskiej Partii Pracy. 
Organizuje również bezpłatną
pomoc prawną dla pracowni-

ków oraz lokatorów 
w warszawskim biurze 

WZZ „Sierpień 80”, 
Aleja Wyzwolenia 18, 

tel. 22-392-91-80
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KHW: Kolejny rok bez podwyżek
W czerwcu  br. związki zawo-

dowe działające w Katowickim
Holdingu Węglowym  podpisały
porozumienie płacowe. Tego po-
rozumienia nie podpisał jednak
WZZ „Sierpień 80”, który uważa,
że to porozumienie jest szkod-
liwe dla pracowników. Oto kilka
przykładów, dlaczego nie podpi-
saliśmy porozumienia: 
n Wszystkie związki zawodowe
działające w KHW zażądały pod-
wyżki w wysokości 8 procent na
2012 r. Zarząd proponował pod-
wyżkę w wysokości 2,8 pro-
centa, co w zasadzie nie jest
podwyżką, tylko jest to wskaź-
nik wzrostu wynagrodzeń ujęty
w planach PTE na ten rok. Pod-
pisane porozumienie płacowe o
wzroście wynagrodzenia o  2,8
procenta  w żaden sposób nie
odzwierciedla żądań, jakie wy-
sunęły związki zawodowe.
n Wszystkie związki zawodowe

żądały także odstąpienia przez
pracodawcę od pseudomotywa-
cyjnego systemu wynagradza-
nia, co w jawny sposób łamało
zapisy HUZ, ale co ważniejsze
pozwalało pracodawcy na regu-
lowanie premii pracowników
wedle jego widzimisie i jak to
zwykle bywa, większości pra-
cownikom KHW obniżono pre-
mie. Niestety, związkowcy
zrezygnowali też z tego postu-
latu, zgadzając się na  system
wynagrodzeń uzależniony od
planu PTE (wydobycia).
n Wzrost kwoty posiłku regene-
racyjnego od września o 1,50 zł
to delikatnie mówiąc żart z pra-
cowników naszej firmy, bo
każdy z nas wie, o ile w prze-
ciągu ostatniego roku wzrosły
ceny żywności , więc nawet nie
chcemy tego komentować.

Nasuwa się pytanie, co się
stało ze związkowcami, że jesz-

cze w czerwcu mieliśmy
wspólne żądania, gdzie chcie-
liśmy 8 procent podwyżek, od-
stąpienia od złodziejskiego
systemu motywacyjnego, w któ-
rym pracodawca bezkarnie
może obniżać premię... Być
może znów komuś obiecano ja-
kieś profity, typu miejsca w ra-
dzie nadzorczej, może komuś
dofinansowano klub sportowy,
może kogoś zabrano na zagra-
niczne szkolenie opłacone przez
KHW. Nasuwa się tylko pytanie,
jak długo to jeszcze potrwa?
Przypominam,  że podobne po-
rozumienie podpisano w ze-
szłym roku, a jak to się
skończyło wszyscy wiemy. Mam
jednak żal do związkowców z
kopalni „Wujek”, z którymi
często rozmawiałem, którzy
mówili mi, że propozycje za-
rządu są nie do przyjęcia. Roz-
mawiałem często z prze-

wodniczącym ZZG, z przewodni-
czącym ratowników, którzy
sami mówili, że w tym roku
muszą być podwyżki dla pra-
cowników, a system wynagra-
dzania trzeba zmienić. Dlaczego
tak diametralnie zmienili swoje
poglądy i podpisali się pod pro-
pozycją zarządu, pozbawiając
nas wszystkich należnych nam
podwyżek? 

We wrześniu, zgodnie z zapi-
sem porozumienia, związkowcy,
którzy je podpisali, mieli wspól-
nie z zarządem ocenić jego rea-
lizację, a więc czekamy - niech
wyjdą i ogłoszą,  jakie profity
czekają załogę KHW.

Rafał Jedwabny
Autor jest wiceprzewod-

niczącym Komisji Oddziałowej
WZZ „Sierpień 80” 

w KWK „Wujek”.
Napisz do autora 

>> rafaljedwabny@wp.pl



Jak założyć

1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się te-

lefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-89-09;

fax 032-206-84-30

2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stronie

www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o rejestra-

cję.

3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź do

biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. Warszawska 19.

Rejestrację można otrzymać w tym samym dniu.

4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej

założenia związku możesz napisać na maila 

>> bzietek@wzz.org.pl

Potrzebujesz pomocy? 
Zgłoś się do nas!

Potrzebujesz wsparcia?
Twoje prawa są łamane?

Masz problemy z pracodawcą?
Nie czekaj! Zgłoś się do nas. POMOŻEMY.

Bezpłatna pomoc prawna:
Katowice, ul. Warszawska 19

tel. 32-206-89-09
mail >> sekretariat@wzz.org.pl
Warszawa, Aleja Wyzwolenia 18

tel. 22-392-91-80
mail >> partiapracy-mazowsze@o2.pl

Czym zajmują się elity? Czytaj na stronie 
>> www.terazkmy.pl

Polscy górnicy solidarni z kolegami z RPA
To, co dzieje się w kopal-

niach platyny, należącej do
południowoafrykańskiego kon-
cernu Lonmin przypomina naj-
czarniejsze czasy najgorszych
dyktatur świata. Górnicy pra-
cujący w kopalniach produ-
kujących znaczną część
światowej produkcji platyny
ogłosili bezterminowy strajk,
domagając się podwyżek ni-
skich wynagrodzeń.

Najbardziej gwałtowny cha-
rakter miał protest górników z
kopalni Marikana. Podczas
strajku wielokrotnie dochodziło
do starć z policjantami i ochro-
niarzami. Największa tragedia
dopiero miała nadejść. Bez
ostrzeżeń policja ostrzelała
bezwładną grupę biegnących
górników, którzy według me-
diów uciekali przed gazem łza-
wiącym rozpylonym przez
oddział policji. Najpierw w In-
ternecie, potem w telewizji
pokazywano kilkunastosekun-
dowy film, na którym widać jak
policja strzela do górników ni-
czym do kaczek. Wszystko od-
bywa się w sposób
zorganizowany, a niektórzy
funkcjo- nariusze zaczynają
ładować magazynki, by móc
dalej strzelać.

W wyniku strzałów zginęło
56 osób, 78 zostało rannych, a
259 osób aresztowano. Kilka dni

po masakrze do kopalni przy-
szły matki, żony i córki noszące
żałobę po bliskim zabitych w
czasie strajku, a także wiele in-
nych kobiet które nawet nie
wiedziały czy ich bliscy zginęli
czy nie.

Mało tego, kilka dni po ma-
sakrze Prokuratura Generalna
RPA zapowiedziała, że 270
uczestników strajku będzie
miało postawiony zarzut „spro-
wokowania funkcjonariuszy po-
licji”, pochodzący jeszcze z
czasów, gdy w RPA czarnoskó-
rzy byli zamykani w bantusta-
nach – gigantycznych gettach
nędzy. W wyniku – najprawdo-
podobniej – nacisków naj-
wyższych władz prokuratura
postanowiła wycofać zarzuty.

Polscy górnicy z WZZ „Sier-
pień 80” i działacze Polskiej Par-
tii Pracy wystąpili przeciwko
barbarzyństwu stosowanemu

wobec ich kolegów. W liście
podpisanym przez Przemysława
Skupina, szefa Zespołu ds. gór-
nictwa „Sierpnia 80” i Elżbietę
Fornalczyk, wiceprzewod-
niczącą PPP domagają się nieza-
leżnego śledztwa w celu
ustalenia winnych masakry oraz
całkowitego wycofania policji z
terenów kopalni. Jest faktem ha-
niebnym, iż policja RPA, kraju
doświadczonego przez rasis-
towski totalitaryzm, otworzyła
ogień do swoich obywateli, po-
wodując śmierć co najmniej 34
górników – podkreślają autorzy
oświadczenia.

Protest przeciwko wydarze-
niom w Republice Południowej
Afryki złożono ambasadorowi
tego kraju w Warszawie.

Maciej Szymoniak
Napisz do autora 

>> m-szymoniak@gazeta.pl

Nasz mistrz!

W dniach 26-27 września w Herzberg/Elster (Niemcy) odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
W zawodach wzięło udział 312 zawodników z 24 krajów. W kate-
gorii wagowej do 75 kg, grupa wiekowa Submasters, pierwsze
miejsce zajął Marcin Herok, pracownik KWK Chwałowice (oddział
pyłowy), tym samym zdobywając tytuł Mistrza Świata w tej dzie-
dzinie. Gratulujemy, tym bardziej, że Marcin jest członkiem WZZ
„Sierpień 80”!

Zabawa 
jak w westernie

Bilety do miasteczka Twinpigs
w Żorach można nabyć w WZZ
„Sierpień 80” KWK Knurów-
Szczygłowice. Szczegółowe in-
formacje pod numerem
telefonu 32-71-850-00  wew.
5070 

Informacje oraz zapisy można uzyskać w niektórych ko-
misjach zakładowych WZZ „Sierpień 80” oraz pod nu-
merem telefonu: 797-600-408 w dni robocze w
godzinach 9.00-12.00.


