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Służba zdrowia to nie tylkolekarze i pielęgniarki. Zatrud-nieni m.in. w ratownictwiemedycznym, diagnostyce labo-ratoryjnej, elektroradiologii,radioterapii, medycynie nuk-learnej, czy fizjoterapii de-monstrowali przed Minister-stwem Zdrowia, Pałacem Pre-zydenckim i Kancelarią Pre-zesa Rady Ministrów. Wewszystkich tych trzech urzę-dach zostanie złożony doku-ment z postulatamiTo unikatowe wydarzenie!Pracownicy innych zawodówmedycznych, niż lekarze i pie-lęgniarki porozumieli się iwspólnie, ramię w ramię do-magali się zauważenia swoichśrodowisk i rozwiązania ichproblemów. Protest zorgani-zowało kilkanaście różnych

związków zawodowych i orga-nizacji, w tym Wolny ZwiązekZawodowy „Sierpień 80”.Wzięli w nim udział pracow-nicy z różnych regionów kraju.Domagano się np. podwyżkipłac od 1 września tego roku,urealnienia wyceny wszyst-kich procedur medycznych,ustawowego powołania samo-rządu zawodowego dla ratow-ników medycznych, radiolo-gów i fizjoterapeutów oraz no-welizacji ustawy o Państwo-wym Ratownictwie Medy-cznym, tak, by można byłozwiększyć obsadę zespołówratowniczych do minimumtrzech osób.Pracownicy innych zawo-dów medycznych podkreślali,że czują się jak dzieci „gor-szego Boga”. Bo „jeden z

Bogów” - minister Marian Ze-mbala nie widzi w ochroniezdrowia innych grup zawodo-wych, niż lekarze i pielęg-niarki. Podkreślano jedno-cześnie, że demonstracja niejest wycelowana przeciwkopielęgniarkom! Jej celem byłopołożenie nacisku na równetraktowanie wszystkich pra-cowników ochrony zdrowia.Pracowników innych za-wodów medycznych, niż pie-lęgniarki i położne orazlekarze jest w Polsce ok. 70 ty-sięcy. Na początku sierpnia,ich przedstawiciele chcielispotkać się z ministrem zdro-wia, lecz ten nie wyraził jed-nak zainteresowania roz-mową.
Patryk Kosela

Dzieci gorszego Boga?
W poniedziałek w Warszawie demonstrowali pracownicy innych zawodów medycznych, niż lekarze, pielęg-
niarki i położne. „Nie chcemy być tylko służbą dla służby zdrowia" - to jedno z haseł, które przyświecało temu
protestowi.

W obronie zbrojeniówki

Teraz czas na podpisyZ inicjatywy wszystkichpięciu funkcjonujących w PZL-Świdnik S.A. organizacjizwiązkowych do Pani Marsza-łek Sejmu zostało złożonychtysiąc podpisów pod projek-tem „ustawy o wzmocnieniuprzemysłowego potencjałuobronnego RzeczypospolitejPolskiej”, tym samy zainicjo-waliśmy obywatelską inicja-tywę ustawodawczą.Nie jest to projekt poli-tyczny, więc liczymy równieżna szerokie poparcie ze stronyprzedstawicieli pracodawców,świata nauki czy władz samo-rządowych na terenie którychdziałają firmy zbrojenioweoraz oczywiście pracownikówprzemysłu obronnego w Pol-sce. Projekt zakłada, żejednym z wyznaczników su-werenności państwa jest dys-ponowanie przez Polskępotencjałem umożliwiającym

produkcję określonych syste-mów uzbrojenia i sprzętu woj-skowego, jak również zdol-ność do jego serwisowania,rozwijania i projektowania.Nie wiążą Polski w tym zakre-sie żadne przepisy unijne, po-nieważ zgodnie z art. 346Traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej, każde pań-stwo członkowskie możeudzielać zamówień w obsza-rze obronności w taki sposób,aby chronić swoje podsta-wowe interesy bezpieczeń-stwa, a już zdefiniowanieswoich podstawowych intere-sów należy do obowiązkówdanego państwa członkow-skiego.Projekt ustawy jest uzu-pełnieniem polskiego po-rządku prawnego i zakładaobowiązkowe stosowanie kry-terium terytorialności pro-dukcji na terytorium RP,

przy udzielaniu zamówieńprzeznaczonych wyłączniedla  celów wojskowych. Jest tokorzystne zarówno dla gospo-darki kraju, jak i dla jego sys-temu obronności. Projektprzewiduje również upraw-nienie Rady Ministrów douchwalenia Narodowych Pro-gramów Partnerstwa na RzeczObronności (NPPRO), którychrealizacja powinna opieraćsię na wykorzystaniu istnieją-cego na terytorium RP poten-cjału przemysłowego, tworzo-nego przez przedsiębiorcówo szczególnym znaczeniu gos-podarczo-obronnym. W przy-padku, gdy nie jest to możliwe,NPPRO może zostać oparty nainnych przedsiębiorcach, wtym zagranicznych, którzy po-przez przeniesienie do Polskizdolności produkcyjnych, udo-stępnienie know-how, no-wych technologii i wiedzy,

mogą tworzyć spółki celoweze spółkami Skarbu Państwalub z jednostkami sektora fi-nansów publicznych. Ma to nacelu stworzenie możliwie naj-większej niezależności odczynników zagranicznych, asam NPPRO powinien służyćrozwinięciu i wzmocnieniupotencjału obronnego RP.Innymi słowy, zamówieniena dostawy broni, amunicjiczy materiałów wojennych dlapolskiej armii powinno byćudzielone w pierwszej kolej-ności podmiotowi polskiemu,jeżeli posiada takie zdolnościwytwórcze, natomiast pod-miot zagraniczny, może byćdopuszczony tylko wtedy, gdypo pierwsze krajowy podmiotnie posiada takich możliwości,a po drugie uruchomi w Polscefaktyczną działalność wspól-nie z innym podmiotem pol-skim. Z dostaw sprzętu na

potrzeby polskich sił zbroj-nych nie będą korzystały firmyzagraniczne, których wkład wrozwój polskiego przemysłuobronnego kończy się naobietnicach. Projekt ustawyjest zgodny z prawem Unii Eu-ropejskiej.7 września 2015 r. Marsza-łek Sejmu przyjęła zawiado-mienie o utworzeniu KomitetuInicjatywy UstawodawczejUstawy o wzmocnieniu prze-mysłowego potencjału obron-nego Rzeczypospolitej Pol-skiej. Od tego dnia mamy więc3 miesiące czasu na zebranieminimum 100 tys. podpisówpod projektem Ustawy.
Andrzej Borys
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Sytuacja górnictwa jestdramatyczna. Dotyczy towszystkich spółek węglowych.Rząd, który w styczniu tegoroku zobowiązał się do znale-zienia rozwiązań dla całejbranży – oszukał. Przez wielemiesięcy nie zrobiono nic.Składano kolejne obietnice iprzyrzeczenia okazały sięfunta kłaków warte. ZamiastPlatformy Obywatelskiejmamy Paradę Oszustów. Par-tię Obciachu. Ludzi, którzyokłamali i oszukali nie tylkogórników, ale cały Śląsk. Obie-cywano nam rozwiązania, któ-rych nie ma. Obiecywano namprogramy, które okazały sięnierealne. Obiecywano złotegóry, program dla Śląska, mi-liardy dla Śląska, a okazuje się,że w każdej ze spółek już wpaździerniku może zabraknąćpieniędzy na wypłaty. Ratun-kiem mają być kolejne wyrze-czenia górników, zaciskanieprzez nich pasa i pozbawianieich następnych elementówwynagrodzeń. Jak w JSW. Aprzecież każde takie grzeba-nie w górniczej kieszeni, koń-czy się tym, że nie tylko górniki jego rodzina ma coraz mniejpieniędzy. Te pieniądze za-brane pracownikom nie tra-

fiają na rynek. Górnicy i ich ro-dziny muszą ograniczać swojewydatki. Kupują mniej towa-rów i usług. A przez to upadająi bankrutują kolejne firmy,które nie mają komu sprzeda-wać swoich produktów. Za-miast rozwoju jest degradacja.Zamiast nowych miejsc pracyzasiłek dla bezrobotnych iemigracja. 

Tak po kolei wykańcza siępolski przemysł. Kiedyś stocz-nie, hutnictwo i zbrojeniówkę.Dziś kopalnie i energetykę. Bobez polskich kopalń nie będzieenergetyki. Bo bez polskiegowęgla nie będzie bezpieczeń-stwa energetycznego i albo za-braknie prądu w gniazdkach,albo będzie za niego płacić ba-jońskie sumy. My społeczeń-

stwo. Całe społeczeństwoŚląska. Całe społeczeństwoPolski. Ale co ich to obchodzi.Ich rządzących. Z PO i PSL. Dlatych pierwszych liczy się tylkoPR. Dla tych drugich miejsca współkach dla swoich i „sztabkazłota” od czasu do czasu. Woląkupować węgiel z Rosji, boUnia nie pozwala na zahamo-wanie importu i ratowanie

własnych kopalń. A Unii niema co się narażać, wszak za-wsze można uzyskać jakąśdobrą fuchę dla siebie. JakTusk. Wolą realizować chorąpolitykę klimatyczną UE,wszak to teraz modne. Poli-tykę klimatyczną, która zabijanasz przemysł i miejsca pracy,za którą wszyscy zapłacimyogromną cenę. Ale po co sięsprzeciwiać. Jeszcze się Mer-kel i Hollande obrażą. Woląsłużyć Unii, niż własnemuspołeczeństwu. A Unia zabra-nia ratować nam naszemiejsca pracy, nawet jeżelichcemy to robić sami, zawłasne pieniądze. Niepotrzebny nam jestrząd, który oszukuje własnespołeczeństwo. Niepotrzebnanam jest władza, która jest pa-zerna tylko na stołki i załat-wianie biznesów dla kolesi itej samej partii. Musimy sięprzed taką władzą obronić.Razem. Jak w styczniu tegoroku, kiedy ramię w ramięwalczyliśmy o swoją przy-szłość. Teraz przyszedł czas nadrugą rundę. Początek 5 paź-dziernika o 14 przed bramąkopalni „Brzeszcze”. Czas wy-stawić im rachunek.
Bogusław Ziętek

Wystawimy im rachunek!

Jastrzębska Spółka Węglowa

Haniebne porozumienieW JSW reprezentatywnezwiązki zawodowe podpisałyz zarządem porozumienie,które w zasadzie na trzy latazabiera górnikom wszystko,prócz „Barbórki”, która ma byćjednak okrojona o prawie po-łowę i wypłacona w dwóchratach. Mimo naszego stanow-czego sprzeciwu związki zJSW łatwo sprzedały się, od-dając wszytko co zażądał pra-codawca. Przypomnę, że nie takdawno, w lutym strajkowa-liśmy o to, żeby Zagórowskinie zabrał nam „czternastki”,deputatu węglowego. Wtedyto obroniliśmy. Wystarczyłojednak parę miesięcy, żebyśmyusłyszeli, że trzeba nam ode-brać i „czternastkę”, i deputatwęglowy. Pretekstem do tegobyło wystąpienie ING BankŚląski o natychmiastowąspłatę części zobowiązań - taknam wszystkim mówili, a o cotak naprawdę chodziło? Chło-paki się chyba całkiem pogu-bili i już nie wiedzą po której

stronie stoją: pracodawcy czygórników. Pełniący obowiązkiprezesa przewodniczący radynadzorczej postawił przednimi alternatywę: albo będziepodpisane porozumienie i wy-płaci „czternastkę”, albo nici ztej kasy. Okazało się, że repre-zentatywne związki zawo-dowe przez ostatnie tygodnieprowadziły rozmowy z zarzą-dem. Mogliśmy protestować iwalczyć o swoje, ale liderzytych związków doszli downiosku, że nie ma mowy owalce i trzeba się poddać, bonie ma innego wyjścia.Dziwne, że w innych spółkachda się walczyć, tylko w JSW sięnie da. Ciekawe, co im za toobiecano, że sprzedali załogę? Nigdy nie jest za późno,żeby odkręcić i naprawić to, cozepsuli ci związkowcy. Mydoskonale sobie zdajemysprawę, że sytuacja całego pol-skiego górnictwa jest ciężka,dlatego też apelowaliśmy dowszystkich górników i związ-ków zawodowych, które ich

reprezentują, że jedyną drogąjest wspólny protest w obro-nie całego górnictwa, równieżwypłat w JSW. Jeśli tego niezrobimy, to nic nas nie obroni.Żadne porozumienie tego niezmieni, choćbyśmy oddaliresztę naszego wynagrodze-nia i żyli na zupie szczawiowej

i mirabelkach. Górnicy słyną ztego, że o swoje potrafią wal-czyć na ulicy i nie tylko oswoje, bo jak trzeba to poma-gamy innym branżom. Terazczas jest trudny. Przyszedłczas walki o całe górnictwo,więc musimy pokazać na conas stać, bo inaczej będziemy

pracować u prywaciarza którynam wspaniałomyślnie wy-płatę będzie dawał w ratach, ajej wysokość będzie taka jaknajniższe wynagrodzenie do-puszczalne prawem. Nie mo-żemy dopuścić, żeby jaka-kolwiek Ewa podpisała jakie-kolwiek porozumienie z któ-rego się potem nie wywiąże, amy będziemy się martwić oprzyszłość naszych rodzin.Dziś jest czas na protesty. Rządmusi poczuć, że boli jak się zgórnikami zadziera, a węgielbył, jest i będzie nam po-trzebny, więc musi ktoś go wy-dobywać. A za darmopracować nie będziemy. A gór-nicy z JSW pamiętajcie, ktowas opuścił. Tym związkomtrzeba powiedzieć „już wamdziękujemy”. Zobaczycie, jakszybko wszyscy zaczną wtedywalczyć o prawa górników.
Krzysztof Łabądź

Przewodniczący 
WZZ „Sierpień 80” 

w KWK „Budryk” 

Protest WZZ „Sierpień 80” pod siedzibą ING w Katowicach
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Walczę o obniżenie
wieku emerytalnegoZrobię wszystko, aby obniżyć wiek emerytalnydla kobiet. Decyzja o podwyższeniu wieku emerytal-nego dla kobiet z 60 do 67 lat, czyli aż o 7 lat to bar-barzyństwo. Doskonale rozumiem sytuację tychkobiet, które pracują zawodowo, są żonami, mat-kami, babciami i muszą tyrać do 67 lat. To niedopusz-czalne!Trzeba przywrócić kobietom prawo do wcześ-niejszego przechodzenia na emeryturę. Jeśli ktośchce być aktywnym zawodowo dłużej - ma do tegoprawo. Ale nie można go do tego zmuszać.
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Daniel Podrzycki 1963-2005

Już 10 lat bez DanielaZwiązkowcy WZZ „Sier-pień 80” jak co roku, od 10 lat,oddali cześć pamięci swegoprzywódcy, Daniela Podrzyc-kiego. Zginął on 24 września2005 roku pełniąc obowiązki.Kandydował wówczas naurząd prezydenta RP. Nagry-wał ostatnie materiały fil-mowe wraz z załogamipracowniczymi. Miniony czasod tamtego tragicznego wyda-rzenia nie zmniejszył  poczu-cia olbrzymiej straty.Kolejna rocznica dotąd nie-wyjaśnionej śmierci była teżrefleksją dotyczącą sytuacjispołecznej i pracowniczej.Swoiste „sprawozdanie”,roczne podsumowanie dlapierwszego przewodniczą-cego „Sierpnia 80” wygłosiłjego najbliższy współpracow-nik i przyjaciel, Bogusław Zię-tek – lider związku.Jak mówił, był to trudny

rok. Rok pełen tak pięknychchwil i uniesień, jak i boles-nych upadków. Rok, w którymnie tylko górnicy, lecz cała spo-łeczność Śląska walczyli o toż-samość tego regionu i miejscapracy. Rok godnych walkruchu związkowego takiego,jaki był zawsze marzeniemDaniela Podrzyckiego. Ale byłto też rok upadków, jak ten do-tyczący niedawno podpisa-

nego, haniebnego porozu-mienia w Jastrzębskiej SpółceWęglowej. Porozumienia, któ-rego nie podpisał WZZ „Sier-pień 80”, co pokazuje jak tenzwiązek zawodowy jest po-trzebny.Uroczystości rocznicowezbiegły się przypadkowo zmomentem, w którym okazałosię, że plan ratunkowy Kom-panii Węglowej upadł. Bogu-

sław Ziętek stwierdził, że jużwiadomo, iż to będzie bardzotrudny czas dla górnictwa. –To też jest symptom tego, cojest istotą WZZ „Sierpień 80”.W takich chwilach , w którychoddajemy cześć pamięciwobec naszego przyjaciela,część z nas nie może tu być, bomusi walczyć w tym momen-cie o prawa pracownicze, omiejsca pracy i o to, aby udo-wodnić, że ruch związkowyjest nadal ludziom potrzebny– powiedział.– Tym bardziej bolejemy,że nie ma wśród nas Daniela,który zawsze w takich chwi-lach, potrafił działać w sposóbniekonwencjonalny i przeło-mowy, pozwalający wyjść zimpasu. Wdzięczni Ci jesteśmyDanielu za wszystko, czegonas  nauczyłeś. I możesz byćdumnym, że tak wielu ludzi,którzy przeszli przez Twe

ręce, dzisiaj niesie sztandar„Sierpnia 80” wysoko. Tosztandar walki o prawa pra-cownicze. I sztandar godnościruchu związkowego – podkre-ślił Ziętek.Daniel Podrzycki był dwu-krotnie aresztowany w latach80. i skazany za działalnośćopozycyjną. Organizowałwiele protestów robotniczych,m.in. największy strajk w pol-skim hutnictwie w Hucie Kato-wice w 1994, strajk przeciwkoprywatyzacji Fabryki Samo-chodów Małolitrażowych w1992 oraz strajki górnicze.Podrzycki był zwolennikiempołączenia sił lewicowych.Sam takie zainicjował w 2005roku. Na chwilę przed śmier-cią...Cześć Twojej pamięci,Panie Przewodniczący!
Patryk Kosela

Elżbieta Fornalczyk Patryk Kosela

Trzeba znieść obowiązek odrabiania 
L-4 i wojska przez górnikówGórnictwo musi uzyskać pomoc państwa. Kopal-nie to nie tylko miejsca pracy, to bezpieczeństwoenergetyczne całego kraju. I w interesie całego krajujest to, aby kopalnie wydobywały węgiel.Należy przywrócić emerytom prawo do odebra-nego im deputatu węglowego. W tej sprawie przygo-towujemy inicjatywę ustawodawczą, któraprzywróci byłym górnikom ich prawo. Obowiązekich wypłaty musi spocząć na państwie.Przygotowujemy również rozwiązania, którezniosą obowiązek odrabiania chorobowego i wojskaprzez górników. To niesprawiedliwe! Górnicy jako je-dyni mają obowiązek odrabiania L-4, a służba woj-skowa była obowiązkiem, a nie kaprysem górników.Dlaczego górnicy maja być karani za spełnienie obo-wiązku wobec państwa?

Zróbmy porządek w oświacie 
– zlikwidujmy gimnazjaPopełniono całe mnóstwo błędów w szkolnic-twie. Stworzono gimnazja, które nie sąwydajne pe-dagogicznie, a są siedliskiem różnych patologii.Polikwidowano szkoły zawodowe, których brakwidać dziś jak na dłoni po braku fachowców w róż-nych dziedzinach życia, zwłaszcza w tych gospodar-czych i społecznych. Skandaliczne jest to, żewycofano w szkołach lekarza i lekarza dentystę. Tobezwzględnie musi zostać przywrócone. Profilaktykajest najtańsza dla systemu ochrony zdrowia i nie-zbędna dla zdrowego społeczeństwa.Służba zdrowia nie może być prywatyzowana,gdyż nasze społeczeństwo jest za biedne na odpłatnekorzystanie z jej usług. Nie wolno nam też zapominaćo obowiązku podniesienia pensji pracownikówochrony zdrowia, także tych często zapominanychinnych zawodów medycznych, niż lekarze, czy pie-lęgniarki i położne

Tadeusz Pruszkowski


