
IV          ✽          SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Widziane od œrodka

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy w tych trud-
nych chwilach, jakie ostatnio prze¿ywaliœmy, pañstwo
zda³o egzamin. Nie przy³¹czê siê do g³osów rz¹dz¹cych
i wiêkszoœci mediów, ¿e tak by³o. Ginie Prezydent RP
wraz z czo³owymi osobistoœciami politycznymi nasze-
go kraju i nikt nie ponosi ¿adnych konsekwencji. Nie
czuj¹ siê winni minister obrony narodowej, który odpo-
wiada za bezpieczeñstwo, minister spraw zagranicznych,
choæ ewidentnie widaæ zaniedbania s³u¿b dyplomatycz-
nych, czy wreszcie premier Donald Tusk, który oddaje
œledztwo w rêce innego pañstwa.

W ka¿dym cywilizowanym kraju, osoby odpowie-
dzialne poda³yby siê do dymisji lub zosta³yby zdymi-
sjonowane przez premiera. Podobnie jest przy walce z
powodzi¹. Sam premier Tusk mówi, ¿e jest to najwiêk-
sza powódŸ ostatnich dziesiêcioleci, a gdy trzeba pod-
j¹æ decyzjê o wprowadzeniu stanu klêski ¿ywio³owej -
to uwa¿a, ¿e nie ma takich podstaw. Podobnie marsza-
³ek Komorowski, który w 1997 roku w czasie powodzi
atakowa³ rz¹d lewicy, ¿e nie wprowadza stanu klêski
¿ywio³owej, dzisiaj sam uwa¿a, ¿e taka decyzja nic by
nie da³a. Mo¿na zapytaæ, to co musia³oby siê staæ, aby
w Polsce taki stan wprowadziæ?

Niestety, przewa¿y³ interes polityczny kandydata
na prezydenta i popieraj¹cej go partii. Doszli do wnio-
sku, ¿e im siê to nie op³aca. Wiadomo przecie¿, ¿e
prowadzenie kampanii wyborczej w takiej sytuacji jest

bardzo utrudnione, szczególnie dla kandydatów opo-
zycji.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci jest Jaros³aw
Kaczyñski, którego przes³aniem wyborczym jest has³o
„Polska jest najwa¿niejsza”. Nie mam cienia w¹tpliwo-
œci, ¿e tak jest naprawdê, ¿e nie jest to slogan wyborczy.
Ca³e jego ¿ycie o tym najlepiej œwiadczy, a szczególnie
ostatnie 30 lat. Zawsze dzia³a³ na rzecz wolnoœci i dobra
Polski - wtedy, gdy wspiera³ „Solidarnoœæ” i budowa³
pierwszy niekomunistyczny rz¹d, ale tak¿e w ostatnich
latach, gdy przedstawi³ wizjê Polski Solidarnej, tak bli-
skiej milionom Polaków. Polityk o sta³ych, wyrazistych
pogl¹dach, do bólu konsekwentny, nie ulegaj¹cy salo-
nom warszawskim, a przez to najbardziej zwalczany
przez œrodowiska lewicowe i liberalne, wspomagane
aktywnie przez œrodki masowego przekazu. Nie jest lu-
biany przez szefów oœciennych pañstw za to, ¿e dla nie-
go najwa¿niejszy jest interes Polski, a nie uœciski i po-
klepywania, jak to ma miejsce dzisiaj. Jaros³aw Kaczyñ-
ski straci³ w katastrofie najbli¿szych: brata, bratow¹ i
wielu swoich bliskich przyjació³. Codziennie czuwa przy
swojej chorej matce i dlatego nie prowadzi klasycznej
kampanii wyborczej.

Zaproponowa³ przedwyborcz¹ rozmowê o Polsce.
Zwróci³ siê do swoich oponentów, aby zakoñczyli nisz-
cz¹c¹ demokracjê wojnê polsko-polsk¹. Wydawa³o siê,
¿e Platforma Obywatelska i ich kandydat na prezydenta

Bronis³aw Komorowski powa¿nie potraktuj¹ wyci¹-
gniêt¹ rêkê Jaros³awa Kaczyñskiego. Niestety, nic z tego:
brak reakcji na skandaliczne wypowiedzi cz³onków ko-
mitetu wyborczego kandydata Platformy Obywatelskiej
- zw³aszcza Andrzeja Wajdy, W³adys³awa Bartoszew-
skiego i innych polityków - œwiadcz¹ o tym, ¿e tak na-
prawdê w dalszym ci¹gu has³o Rados³awa Sikorskiego
„Dor¿n¹æ watahê” jest aktualne, a has³o wyborcze Ko-
morowskiego „Zgoda buduje” jest pustym sloganem.

Tragedia smoleñska pokaza³a, jaki jest potencja³ w
naszym narodzie. Ta kampania prezydencka powinna
zmieniæ jêzyk debaty publicznej. Jaros³aw Kaczyñski
przedstawi³ swój program wyborczy, w którym konse-
kwentnie mówi o przyspieszonym rozwoju kraju w po-
³¹czeniu z rozwi¹zywaniem naszych codziennych pro-
blemów, o silnej pozycji Polski w œwiecie i Unii Euro-
pejskiej, o po³¹czeniu nowoczesnoœci z tradycj¹. Nie
zgadza siê na „bylejakoœæ” w polskiej polityce.

Jaros³aw Kaczyñski zaprasza polityków Platformy i
innych ugrupowañ do rozmowy o Polsce, a nie do dys-
kusji, czy ktoœ siê zmieni³, czy nie. Tym niech zajmuj¹
siê media. Polityka nie jest zabaw¹ czy ci¹g³ym upra-
wianiem medialnej autoreklamy, z czym mamy dzisiaj
do czynienia ze strony koalicji rz¹dz¹cej. Nasz kraj za-
s³uguje na coœ wiêcej. Najwa¿niejsza jest Polska. Za-
wsze pragn¹³em, aby by³a silna i niepodleg³a, uczciwa i
nowoczesna. Tak¹ Polskê chcia³bym budowaæ razem z
Wami jako Prezydent Rzeczypospolitej. Bêdê to czyniæ
w poczuciu odpowiedzialnoœci i pokory, jakiej ucz¹ nas
niedawne doœwiadczenia - te s³owa Jaros³awa Kaczyñ-
skiego s¹ wystarczaj¹cymi argumentami, aby 20 czerw-
ca oddaæ g³os w³aœnie na niego. Niech ka¿dy we w³a-
snym sumieniu podejmie jak najlepsz¹ decyzjê dla na-
szego wspólnego dobra. Polska jest najwa¿niejsza!

STANIS£AW SZWED

Przeżywamy bardzo trudny dla naszej Ojczyzny i dla nas wszyst−
kich czas. Mamy jeszcze świeżo w pamięci niewyobrażalną tragedię
smoleńską. Zmagamy się z powodzią, która pustoszy nasze wsie i
miasta, niszcząc dorobek życia wielu ludzi. Wkrótce przyjdzie nam
zmierzyć się z kolejną trudną próbą, jaką będą wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

30 kwietnia 2010 roku w Bielsku-Bia³ej odby³o siê
seminarium bhp, poœwiêcone skutkom obowi¹zywa-
nia nowych zapisów ustawy o emeryturach pomosto-
wych, zorganizowane przez Zarz¹d Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarnoœæ” w ramach obchodów
Œwiatowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych.

Uczestnicy tego seminarium - zak³adowi spo³eczni
inspektorzy pracy, przedstawiciele s³u¿b bhp i zwi¹z-
kowcy - po wys³uchaniu informacji, przekazanych
przez przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy, Pañstwowej Inspekcji Pracy i Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, negatywnie ocenili zapisy usta-
wy o emeryturach pomostowych i pierwsze skutki obo-
wi¹zywania tej ustawy.

Podbeskidzka „Solidarnoœæ” wielokrotnie i w ró¿-
ny sposób protestowa³a przeciwko planom drastycz-
nego ograniczenia dostêpu do emerytur pomostowych.
Podkreœlaliœmy, ¿e nie s¹ to przywileje, ale uprawnie-
nia, nale¿¹ce siê pracownikom z tytu³u wykonywania
szczególnie uci¹¿liwej pracy. Domagaliœmy siê, by
reforma emerytur pomostowych opiera³a siê na obiek-
tywnych kryteriach medycznych, a nie by³a tylko ad-
ministracyjnym, bezdusznym poszukiwaniem oszczêd-
noœci za wszelk¹ cenê. Przestrzegaliœmy przed skut-
kami radykalnego ograniczenia dostêpu do emerytur
pomostowych, ale rzeczywistoœæ przeros³a nasze naj-
bardziej pesymistyczne prognozy.

Mimo licznych protestów, mimo weta prezydenta
Lecha Kaczyñskiego, sejm przyj¹³ drastyczn¹ wersjê
ustawy o emeryturach pomostowych. Tym jednym po-
suniêciem pozbawiono ponad 90 procent uprawnionych
prawa do przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê. Libe-
ralny rz¹d premiera Donalda Tuska, krzywdz¹c setki
tysiêcy osób pozbawionych uprawnieñ do wczeœniej-
szych emerytur, mo¿e pochwaliæ siê oszczêdnoœciami
bud¿etowymi i radykaln¹ „popraw¹” warunków pra-
cy, dokonan¹ wy³¹cznie na papierze.

¯¹damy dog³êbnej, rzetelnej analizy skutków obo-
wi¹zywania znowelizowanej ustawy o emeryturach po-
mostowych i zweryfikowania, w oparciu o kryteria me-
dyczne, obecnie obowi¹zuj¹cych zasad.

W ramach obchodów Œwiatowego Dnia Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
podbeskidzka „Solidarnoœæ” zorganizowa³a 30 kwiet-
nia w Bielsku-Bia³ej seminarium, poœwiêcone sprawom
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Jednym z podstawo-
wych tematów spotkania by³o omówienie skutków
wprowadzenia w ¿ycie nowej ustawy o emeryturach
pomostowych.

- Nikt nie interesuje siê ju¿ spraw¹ emerytur pomo-
stowych, a my widzimy, jak wielu ludziom zrobiono
krzywdê zmieniaj¹c zapisy o tych emeryturach. Za jed-
nym zamachem zredukowano liczbê uprawnionych o
dziewiêædziesi¹t procent. Czy z dnia na dzieñ poprawi-
³y siê warunki ich pracy? - podkreœli³ na pocz¹tku se-
minarium przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarno-
œci” Marcin Tyrna. Krytyczne stanowisko wobec zno-
welizowanej w ubieg³ym roku ustawy o emeryturach

pomostowych zwi¹zkowcy zawarli w specjalnym sta-
nowisku, przyjêtym na zakoñczenie spotkania (patrz
obok).

Tradycyjnie ju¿ w trakcie seminarium wrêczono spe-
cjalne statuetki wyró¿niaj¹cym siê zak³adowym spo³ecz-
nym inspektorom pracy. Tym razem otrzymali je Lu-
cjan Martyniak z bielskiej spó³ki TRW oraz pracownik
samorz¹dowy z Oœwiêcimia S³awomir Trojanowski.

W bielskim seminarium uczestniczyli przedstawicie-
le Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy, Pañstwowej Inspekcji Pracy
oraz spo³eczni zak³adowi inspektorzy pracy z terenu
Regionu Podbeskidzie. Goœciem specjalnym spotkania
by³a minister Bo¿ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezy-
denta RP, która ju¿ wielokrotnie uczestniczy³a w biel-
skich seminariach bhp, jeszcze w czasach, gdy pe³ni³a
funkcjê g³ównego inspektora pracy.

W seminarium uczestniczy³o ponad 50 osób, w
tym przede wszystkim zak³adowi spo³eczni inspek-
torzy pracy.

Goœciem specjalnym bielskiego seminarium by³a
minister Bo¿ena Borys-Szopa z Kancelarii Prezy-
denta RP.

Seminarium o pomostówkach
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