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Sławomir Ciebiera: Źle by było, gdyby 
o zmianach w motoryzacji decydowała 
polityka, a nie ekonomia.
W REGIONIE » STRONA 4

Katarzyna Jureczko:  Zmiany są
 robione poza naszymi plecami. 
Brakuje nam informacji.
W REGIONIE » STRONA 5

Fiat jest gotowy kupić 
Chryslera – amerykań-
skiego giganta samo-
chodowego, który w tym 
roku ogłosił bankructwo. 
Mówi się również o przejęciu 

przez włoski koncern fabryki 
Opla. Jeszcze kilka miesięcy 
temu takie wiadomości zosta-
łaby uznane za kaczki dzien-
nikarskie.
» STRONA 3

MOTORYZACJA

Zagrożenie czy szansa?

M
anifestacyjny 
serial z „Soli-
darnością” w 
roli głównej 
rozpoczął się 

pod koniec kwietnia w War-
szawie. Pikietujący przed 
Pałacem Kultury stoczniow-
cy starli się wtedy z policją. 
Kilkadziesiąt osób zostało 
rannych. Rozgoryczeni stocz-
niowcy zapowiedzieli wtedy, 
że kolejny protest zorgani-
zują 4 czerwca w Gdańsku, 
tuż obok państwowych ob-
chodów rocznicy wyborów 
4 czerwca.

Donald Tusk i jego specjali-
ści od propagandy błyskawicz-
nie próbowali tę zapowiedź 
wykorzystać do własnych 
celów. Szybko zdecydowano 
o przeniesieniu obchodów
z Gdańska do Krakowa. Stocz-
niowców i szerzej – wszyst-
kich członków „Solidarno-
ści” – natychmiast nazwano 
ludźmi nieodpowiedzialnymi 
i zadymiarzami. Pomysł pod-
chwyciła – świadomie lub nie 
– większość głównych me-
diów. Czytelników i widzów 
straszono płonącymi oponami 
i „hordami związkowców”, 
zupełnie równocześnie zapo-
minając, że prawo do manife-
stowania to właśnie jedna ze 
zdobyczy 1989 roku.

Dlatego z trudem do opinii 
społecznej przebijały się głosy 
rozsądku. Jak np. pogląd prof. 
Wiesławy Kozek z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, zdaniem 
której protesty związkowców 
to normalna praktyka w demo-
kracji. – Ludzie wychodzą na 
ulicę wtedy, gdy kolejne rządy 
nie robią nic, żeby poprawić 
ich sytuację. A czerwcowe 
uroczystości są tylko okazją, 
by zwrócić uwagę opinii pub-

licznej. To przecież oczywiste, 
że ludzie wyjdą na ulicę wtedy, 
gdy ich demonstracja będzie 
powodowała paraliż, a więc 
okaże się skuteczna. 

Echa sporu na linii rząd 
– stoczniowcy znalazły od-
bicie również na Śląsku. Po-
dobnie jak w Gdańsku, tak
i w Katowicach „Solidarność” 
nie została ofi cjalnie zapro-
szona do organizacji rocz-

nicowych obchodów. Tutaj 
jednak Związek zamierza 
samodzielnie upamiętnić 4 
czerwca 1989 roku. – Dobrą 
okazją do uczczenia tej daty 
będzie wielka manifestacja 

w regionie. „Solidarność” 20 lat 
temu doprowadziła do zmian 
w Polsce. Nie wszyscy dziś 
mają jednak tak wielki powód 
do radości jak ekipa rządowa 
– mówi Piotr Duda.

Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
zapowiada, że organizowana 
przez Związek rocznicowa 
manifestacja w Katowicach 
będzie dobrą okazją, by o 
tych trudniejszych aspek-
tach ostatnich 20 lat również 
przypomnieć. 

 Swoistym przygotowa-
niem do tej akcji była wtor-
kowa manifestacja „Solidar-

ności” i innych związków 
w Jastrzębiu. Ponad 2 tys. 
osób protestowało przeciw-
ko łamaniu tam praw pra-
cowniczych i związkowych 
przez zarząd Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Wybu-
chały petardy, związkowcy 
zamurowali też wejście do 
siedziby spółki.

WOJCIECH GUMUŁKA
» WIĘCEJ NA STRONACH 2, 3 I 5.

Takiej wiosny pełnej protestów niedawno mało kto oczekiwał. Główna manifestacja odbędzie się 4 czerwca w Katowicach.

LUDZIE WYCHODZĄ NA ULICĘ, 
GDY RZĄDY O NICH NIE DBAJĄ

W manifestacji 
w Jastrzębiu 
Zdroju wzięło 
udział ponad 
2 tys. osób. 
4 czerwca 
w Katowicach 
ma ich być 
nawet 10 tys. 

Często się ostatnio zapomina, że prawo 
do manifestowania to właśnie jedna
ze zdobyczy 1989 roku.

Po trzech wyrównanych 
rundach Damian Jonak 
(21-0, 16 KO) zaczął prze-
łamywać Domingosa Mon-
teiro (19-12-4, 11 KO) i w 
czwartej już dwa razy miał 

go na deskach po krótkich 
prawych sierpach. W piątym 
starciu Monteiro przyklęknął 
po kolejnym z mocnych cio-
sów i gdy sytuacja powtó-
rzyła się zaraz na początku 

szóstej odsłony walka zo-
stała zastopowana, a Jonak 
(WBC #22) uhonorowany 
pasem IBC kategorii junior-
średniej.
» STRONA 3

SPORT

Damian Jonak wygrywa i wybija zęba
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INNI napisali

TRZY pytania
Bożena Borys–Szopa, doradca Lecha Kaczyńskiego ds. społecznych,
była wiceprzewodnicząca Śląsko–Dąbrowskiej „S” i Główna Inspektor Pracy

Radość i rozczarowanie po 20 latachPolaków uważa, że warto się kształcić – wy-
nika z sondażu CBOS. Tylko 7 proc. ankieto-
wanych wyraża opinię, że kształcić się nie 
warto, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie. 
Od 1993 r. znacznie wzrósł odsetek osób do-
ceniających wykształcenie, zmalał zaś 
odsetek osób negujących jego wartość. Pod 
koniec okresu PRL wyższym wykształce-
niem legitymowało się 1,8 mln Polaków. 
W roku 2007 r. - według GUS - 5,5 mln Po-
laków, czyli 16,5 proc. całej populacji osób 
mających powyżej 13 lat.
Głównym motywem skłaniającym ludzi 
do zdobywania wykształcenia są, zdaniem 
badanych, są wysokie zarobki (64 proc.), 
a w dalszej kolejności - interesujący zawód, 
łatwiejsze życie, niezależność, rozwój inte-
lektualny.

LICZBA tygodnia

91 proc. 

Za niecały miesiąc będziemy obchodzić 20. 
rocznicę wyborów z 1989 roku. Jak, Pani 
zdaniem, te obchody powinny przebiegać 
- jako święto radości ze zwycięstwa, czy 
jako okazja do gorzkiej refl eksji?

Z jednej strony mamy powód do radości, 
bo 20 lat temu odzyskaliśmy wolne, niepod-
ległe, demokratyczne państwo. Obaliliśmy 
komunizm, runęły mury, zmieniliśmy naszą 
Ojczyznę i Europę. O tym nie możemy po-
zwolić zapomnieć zwłaszcza teraz, kiedy 
nasze dzieci żyją we wspólnej Europie. 

Z drugiej strony nie sposób nie wspo-
mnieć o problemach, z jakimi przyszło nam 
się zmierzyć. Ogólnoświatowy kryzys, który 
wbrew zaklinaniu rzeczywistości przez rząd 
jest już obecny w Polsce. Nie ma branży, która 
nie boryka się z problemami. Zbrojeniówka, 
PKP, służba zdrowia, przemysł stoczniowy, 
hutnictwo, koksownictwo, górnictwo, bu-
dżetówka itd., ponad 1,5 mln. bezrobotnych, 
niewypłacanie wynagrodzeń, ciągłe obawy 
przed utratą pracy i do tego brak odpowied-
nich i oczekiwanych działań rządu. Impas w 
negocjacjach, manifestowanie niechęci do 
środowisk pracowniczych i lekceważenie 
głosów protestu. A więc mamy radość ze 
zwycięstwa sprzed 20 lat i gorzką refleksję, 
być może rozczarowanie, tym co jest dziś.

Jak Pan Prezydent Lech Kaczyński odbiera 
spory, które w ostatnich dniach intensyw-
nie wybuchły w związku ze zbliżającą się 
rocznicą wyborów z 1989 roku?

Panu Prezydentowi bardzo zależy, aby 
4 czerwca był dniem, który łączy, dniem 
sprzyjającym budowie wspólnoty i po-
czucia solidarności. Wspominając tamten 
czas można zauważyć, że wtedy twórcą 
wszystkich zmian była „Solidarność” i ta 
przez duże „S” walcząca o godność, o prawa 
człowieka, o prawa związkowe, o demo-
krację i ta zwykła, międzyludzka. Dzisiaj 
tej samej „Solidarności” nie zaprasza się 
do udziału w uroczystościach. 

4 czerwca – Dzień Solidarności ma 
odbywać się bez „Solidarności”. Przedsta-
wiciele rządu uznają, że Związek może za-
grozić obchodom tej rocznicy. Bohaterów 
z tamtych lat nazywa się „zadymiarzami”, 

a kiedyś byliśmy „elementami antysocja-
listycznymi”. 20 lat w historii to niewiele, 
ludzie z tamtych lat nadal pracują w tych 
samych zakładach, nadal są ludźmi „So-
lidarności”. Premier nie powinien przed 
nimi uciekać, bo to właśnie dzięki nim 
zmieniła się historia.
Ostatnio podczas Państwa wizyty w Ja-
strzębiu padły zapowiedzi, że prezydent 
Lech Kaczyński pojawi się w tym mieście 
na obchodach 29 rocznicy podpisania Po-
rozumień Jastrzębskich. Czy mieszkańcy 
naszego regionu mogą liczyć na tę ważną 
wizytę?

Jastrzębie jest bardzo bliskie panu 
prezydentowi. Wszędzie podkreśla
i przypomina o Porozumieniu Jastrzęb-
skim podpisanym w 1980 roku oraz o 
górniczych strajkach z 1988 roku. Jestem 
przekonana, że jeśli tylko kalendarz pana 
prezydenta na to pozwoli, to zaproszenie 
na uroczystości wrześniowe do Jastrzę-
bia będzie dla niego priorytetem.  Nie 
muszę chyba dodawać, że z olbrzymią 
przyjemnością będę towarzyszyć panu 
prezydentowi w tej wizycie, bo Jastrzę-
bie dla mnie jest również bardzo ważne 
i bliskie memu sercu.

WG

Dziś związkowcy to 
„zadymiarze”, a kiedyś 
byliśmy „elementami 
antysocjalistycznymi”. 

Związki są po to, 
żeby walczyć 

N
ie oburza Pani awantura między 
rządem a związkami zawodowymi 
o obchody 4 Czerwca? 

Prof. Wiesława Kozek, socjolog pracy 
z Instytutu Socjologii UW: Nie, bo to 
normalne, że ludzie wychodzą na ulicę 
wtedy, gdy kolejne rządy nie robią nic, 
żeby poprawić ich sytuację. A czerwcowe 
uroczystości są tylko okazją, by zwrócić 
uwagę opinii publicznej. To przecież 
oczywiste, że ludzie wyjdą na ulicę wtedy, 
gdy ich demonstracja będzie powodo-
wała paraliż, a więc okaże się skuteczna. 
Dlatego górnicy strajkują w grudniu, 
a stoczniowcy 4 czerwca. Uważam, że 
czerwcowe demonstracje mają większy 
związek z wyborami do PE niż sytuacją 
pracowników.

– Związki w Polsce są wyjątkowo upo-
litycznione.

– Są upolitycznione w całej Europie: są 
związane z socjaldemokracją i chadecją. 
Związki muszą szukać sojuszników wśród 
polityków, bo inaczej nie byłyby w stanie 
osiągnąć swoich celów.

– Jednak problem w tym, że u nas dzia-
łacze związkowi mają silną pozycję, etaty w 
fi rmach. A wyrzucenie z pracy związkowca 
jest prawie niemożliwe. 

– Aż tak silnej pozycji to oni nie mają. 
Przede wszystkim dlatego, że tylko w nie-
licznych fi rmach w Polsce działają związki 
zawodowe. A nawet tam, gdzie są związkow-
cy, zwykle jest to nieliczna grupa, która nie 
ma swojego etatowego reprezentanta.

– W Polsce zaledwie co piąty pracownik 
należy do związku zawodowego. W krajach 
skandynawskich uzwiązkowienie sięga 80 
proc. Skąd takie dysproporcje? 

– Bo tam ludzie wierzą, że związki zawo-
dowe w fi rmach są potrzebne. Pracodawcy 
rozumieją, że tak musi być i godzą się na to. 
Wiedzą, że jeśli w fi rmie jest związek, mene-
dżerom łatwiej negocjować z załogą.

– Jak Pani ocenia propozycję zorgani-
zowania publicznej debaty Donald Tusk 
kontra stoczniowcy? 

– To bardzo dobry pomysł. W chwilach 
tak dużego napięcia jak obecnie ludziom 
potrzebne są wyraźne gesty ze strony pre-
miera. Donald Tusk musi pokazać, że jest 
gotowy negocjować. Szkoda tylko, że premier 
zdobył się na ten gest trochę późno.

» Dziennik Polska The Times, 
12 maja 2009, Joanna Ćwiek

Skarżymy się
na stres w pracy

B
adacze z fi rmy Extended Disc wska-
zują, że pracujący Polacy należą do 
jednych z bardziej zestresowanych 

populacji na świecie. Wskazują przy tym 
na fakt, iż większy poziom stresu Polaków 
można wiązać z niższym stopniem zamoż-
ności i wysokimi aspiracjami zawodowymi. 
Jesteśmy krajem na dorobku, gotowi pono-
sić psychiczne koszty bogacenia się. Skutki 
takiej taktyki są odroczone, ale dotkliwe. 
To: depresja, zawały, wrzody, uzależnienia, 
napięcie i bóle mięśni, bezsenność, wypa-
lenie oraz problemy rodzinne.

Ze stresem można konstruktywnie 
uczyć się radzić i minimalizować jego od-
czuwanie. Najgorszą strategią jest myślenie 
życzeniowe.

Lepiej wcale być nie musi i nie wszystko 
się ułoży. Trwałych rezultatów nie przynie-
sie też zwolnienie lekarskie, urlop ani długi 
spacer. Może to być jednak okazja do rege-
neracji. Po powrocie sytuacja wróci do stanu 
poprzedniego. Dobrze spędzony czas po 
pracy czy wspierające kontakty towarzyskie 
podnoszą naszą wytrzymałość i tonizują 
emocje, ale nie działają u źródła.

Konstruktywne radzenie sobie ze stre-
sem to zmiana postrzegania otoczenia i 
siebie, co pozwoli nam wypracować nowe 
schematy reagowania w sytuacjach za-
grażających.

Technika ta pozwala zakwestionować 
wiele naszych irracjonalnych przekonań 
potęgujących stres. Do błędnych przekonań 
mogą należeć takie przeświadczenia jak: 
wszyscy muszą mnie lubić, zawsze muszę 
być najlepszy, nie mogę popełnić błędu, nie 
mogę odmówić, kiedy ktoś mnie prosi, jestem 
niezastąpiony lub nic ode mnie nie zależy. 
Próba sprostania takim wymaganiom spra-
wia, że nasza aktywność jest ponad normę, 
a jej skutki – jeśli nie niezadowalające – to 
kosztują nas dużo. Takie przekonania trzeba 
zastąpić alternatywnymi, bliższymi rzeczy-
wistości oraz nauczyć się dbać o swój interes 
i wyrażać realne oczekiwania, nie szkodząc 
przy tym innym.(…)

Czasem zdarza się, że praca przysparza 
nam stresujących problemów, bo ciągle 
nam ktoś przeszkadza, odkładamy rze-
czy na ostatnią chwilę, albo wybijają nas 
z rytmu czasochłonne błahostki, które trze-
ba robić w międzyczasie. Warto zwrócić na 
to uwagę, bo może ulepszenie organizacji 
pracy przyniesie nam ulgę.

Eksperci sugerują także, żeby nie baga-
telizować przerw w pracy i balansu między 
życiem zawodowym. To tylko pozory, że 
bez nich zrobimy więcej, bo z czasem wy-
konujemy to wolniej, albo cierpi nasza in-
nowacyjność i zaangażowanie, a zmęczenie 
maskujemy dopalaczami.

Nie zawsze możemy zapanować nad sy-
tuacjami stresowymi, a nasze umiejętności 
radzenia sobie z nim – chociaż rozwinięte 
– mogą być niewystarczające. Warto zro-
bić wtedy rachunek sumienia i zastanowić 
się, na czym nam w życiu zależy i gdzie się 
znaleźliśmy. Zanim okaże się, że w każdym 
miejscu schemat się powtarza, upewnijmy 
się, że nasze miejsce i rola są tym, czego po-
trzebujemy i do których pasujemy. Nasze 
pierwotne wybory nie zawsze są trafi one, 
ale tkwimy w nich siłą rozpędu.

W takich sytuacjach długotrwały stres 
może być czynnikiem decydującym 
o zmianie pracy.

» Gazeta Prawna, 7 maja 2009,
Kamil Elkader

» 4 maja (Warszawa). Rada Sekcji Krajowej 
Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Soli-
darność” obradowała w Warszawie. Głów-
nym tematem rozmów była dramatyczna sytuacja 
pracowników zatrudnionych w MON – zarówno 
w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo–
Produkcyjnych, jak i w sferze budżetowej resortu.
„Wobec wycofania się Ministra Obrony Narodowej 
z ustaleń przyjętych w czasie negocjacji ze związka-
mi zawodowymi w/s podwyżki płac dla pracowni-
ków MON- Rada Krajowa Sekcji podjęła uchwałę 
o powołaniu Komitetu Protestacyjnego”- czytamy 
w wydanym po spotkaniu komunikacie. Komitet 
Protestacyjny obok akcji informacyjno- medialnej 
o złej sytuacji pracowników MON, podejmie dzia-
łania w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej.

» 11 maja (Warszawa). Fabryka samocho-
dów osobowych na warszawskim Żeraniu 
wstrzymała produkcję. Taśmy montażowe 
będą nieczynne do 22 czerwca. To pierw-
szy tak długi przestój fabryki samochodów 
w Polsce. Przymusowy przestój mocno uderzy 
po kieszeniach 1880 pracowników FSO. Ci, którzy 
mają zaległe urlopy, muszą je wykorzystać w czasie 
przestoju. Część będzie pracować przy remontach 
i przygotowywać zestawy do montażu na Ukrainie 
aut koreańskiego koncernu KIA. Reszta załogi zgo-
dziła się dobrowolnie zrzec świadczenia pracy przez 
trzy dni w tygodniu za 5 proc. wynagrodzenia, a za 
następne dwa dni wolnego dostaną 70 proc. wy-
nagrodzenia. Na jeszcze większe wyrzeczenia godzą 
się pracownicy spółek FSO - np. w Ełku za dobro-
wolne zrzeczenie się świadczenia pracy, dostaną 
symboliczne 1 zł dziennie.

» 12 maja (Warszawa).  Od początku roku 
do oddziałów ZUS wpłynęły 53 wnioski 
o przyznanie emerytur pomostowych. 
To zaledwie jeden procent z szacowanej 
liczby 5,5 tys. uprawnionych, którzy zda-
niem rządu mieli w tym roku otrzymać te 
świadczenia. Związkowcy twierdzą, że niewiel-
kie zainteresowanie nowymi emeryturami wy-
nika z ich wysokości. Eksperci dodają, że osoby 
wykonujące prace uprawniające do emerytur 
pomostowych mają często prawo do wcześniej-
szych emerytur według starych zasad. Część 
z nich już zakończyła aktywność zawodową, 
a pozostali, mający wymagany staż pracy, czeka-
ją na osiągnięcie odpowiedniego wieku.
Eksperci zwracają uwagę na liczbę osób, które 
w ostatnich dwóch latach przeszły na emerytury. 
W 2007 roku ZUS przyznał takie świadczenia 
215 tys. osób, a w 2008 roku już 340 tys.
– O emerytury nie ma kto się ubiegać, bo wszy-
scy mający wymagany staż i wiek już w ubie-
głym roku przeszli na takie świadczenia. Obecnie 
w kolejce po emerytury pomostowe stoją tylko 
te osoby, które nie mają wymaganego wieku 
uprawniającego do wcześniejszego zakończenia 
aktywności zawodowej – mówi Joanna Staręga
-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Spo-
łecznych.

BARDZO krótko
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W 
n a d z w y -
c z a j n y m 
posiedzeniu 
Zarządu Re-
gionu w ze-

szłym tygodniu uczestniczy-
li również przewodniczący 
struktur terenowych, sekcji 
branżowych i największych 
komisji związkowych. Szef 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” Piotr Duda wyjaśniał 
wszystkim powody organizacji 
manifestacji.

– 4 czerwca to rocznica 
pierwszych częściowo wol-
nych wyborów. Dobrą okazją 
do uczczenia tej daty będzie 
wielka manifestacja w regio-
nie. „Solidarność” 20 lat temu 
doprowadziła do zmian w 
Polsce. Nie wszyscy dziś mają 
jednak tak wielki powód do 
radości jak ekipa rządowa – 
powiedział przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 

 Jak zaznaczył, „Solidarność” 
organizuje 4 czerwca własne 
obchody, bo do tych przygo-
towywanych przez władze 
wojewódzkie związek nie zo-
stał zaproszony. - To tak, jakby 
na 20 urodziny nie zaproszono 
rodziców jubilata, tylko dale-
kie ciotki i znajomych z pracy 
- komentował Duda.

 
Dialog jest pozorowany
Na wniosek Piotra Dudy Zarząd 
Regionu przyjął stanowisko, w 
którym odniósł się do rocznicy 
wyborów z 4 czerwca. Podkre-
ślono w nim, że wielu pozytyw-
nym zmianom ostatnich 20 lat 
towarzyszyły też niestety gorycz 
i rozczarowanie. W stanowisku 
wezwano do licznego udziału w 
czerwcowej manifestacji (pełna 
treść stanowiska obok).  

 Piotr Duda odniósł się też 
do obecnej kryzysowej sytu-
acji w gospodarce. - W każdej 
branży są problemu i nie wia-
domo, kiedy z nich wyjdziemy. 

W powijakach są działania rządu 
dotyczące działań antykryzyso-
wych. Wprawdzie pracodaw-
cy i związkowcy się dogadali 
w sprawie działań antykryzyso-
wych, ale rząd nie chce do tych 
rozwiązań dopłacać. Dialog jest 
pozorowany - powiedział szef 
Zarządu Regionu. Jak zaznaczył, 
czerwcowa manifestacja ma 
być również protestem wobec 
takiego traktowania związków 
zawodowych. 

Protest 4 czerwca będzie 
największym w regionie od 
2003 roku. – Wiem, że wiele 
branż chce protestować, po-
jawiają się konkretne plany 
akcji. Ale półgodzinne pikiety
i niewielkie akcje protestacyjne 
niewiele zmienią. Stąd pomysł 
na wielką wspólną manifesta-
cję – mówił przewodniczący 
Zarządu Regionu.

 
Tylko w jedności siła
Szef Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” zachęcał obecnych 
na spotkaniu związkowców 
do licznego udziału w czerw-
cowym proteście. - Nie wyob-
rażam sobie innej sytuacji niż 
to, że pierwsi manifestacji dojdą 

już pod urząd wojewódzki, a 
ostatni wciąż jeszcze będą pod 
Spodkiem.

 – Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego ogłosiła 
pogotowie strajkowe. Ale to 
pogotowie nie dotyczy tylko 
górnictwa - mówił podczas 
spotkania szef górniczej „So-
lidarności” Dominik Kolorz. 
- To raczej pogotowie solidar-
nościowe. Sytuacja w kraju 
pokazuje, że tylko w jedności 
siła. Pojedynczy zakład się nie 
obroni. 

 Kolorz poinformował, że w 
czwartek 14 maja w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” odbędzie się spotkanie 
szefów i przedstawicieli branży 
górniczej, stoczniowej, energe-
tycznej i hutniczej. Będą wtedy 
ustalone kolejne działania, może 
też zostać powołany między-
branżowy komitet protestacyjno
-strajkowy. - Nasze postulaty 

pozostaną aktualne również 
w czasach po kryzysie. One idą 
w kierunku zmniejszenia podat-
ków i uproszczenia prawa. Jeśli 
rząd nie podejmie rozmów, to 
nie cofniemy się przed strajkiem 
generalnym, np. 48-godzinnym 
- powiedział Kolorz.

 Podczas obrad ZR pojawił 
się też temat przeniesienia 
rządowych obchodów rocz-
nicy 4 czerwca z Gdańska do 
Krakowa. – Być może w przy-
szłym tygodniu podczas obrad 
konwentu przewodniczących 
„Solidarności” zapadnie decyzja 
o organizacji akcji w Krakowie. 
Śląsko-Dąbrowska jest na to go-
towa, w każdej chwili możemy 
tam wysłać kilka autobusów - 
mówił Piotr Duda. – Jeśli premier 
przed nami ucieka, to my go 
znajdziemy. Niech porozma-
wia z robotnikami – dodawał 
Dominik Kolorz. 

 WOJCIECH GUMUŁKA

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” postanowił 
o nieorganizowaniu 4 czerwca 
manifestacji pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców w 
Gdańsku. 

Tego dnia w Gdańsku od-
będzie się natomiast msza św. z 
udziałem prymasa Józefa Glem-
pa, a po niej pokojowy wiec 
działaczy „Solidarności”.

– Będą jakieś dwa, trzy wy-
stąpienia. Jeśli będą oficjalne 
osoby, to pewnie one wystąpią, 
a na pewno przewodniczący 
związku Janusz Śniadek. Można 
tu mówić o pokojowym wiecu - 
powiedział dziennikarzom prze-
wodniczący zarządu gdańskiej 
„S” Krzysztof Dośla.

Prawdopodobnie na uroczy-
stościach pojawi się też prezydent 
Lech Kaczyński, oczywiście o ile 
ostatecznie potwierdzi swoją 
obecność. – Nie będzie takich 
wystąpień, jakimi straszono spo-
łeczeństwo polskie przez ostatnie 
10 dni. Nie planowaliśmy czegoś 
takiego od samego początku – 
mówił Dośla w TVN24.

Tymczasem komisja zakłado-
wa Solidarności Stoczni Gdańsk 
złożyła w stołecznej prokuraturze 
zawiadomienie przeciwko poli-
cjantom interweniującym podczas 
demonstracji stoczniowców 29 
kwietnia przed Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie. 

– Funkcjonariusze policji 
zaatakowali uczestników 

demonstracji bez jakiekol-
wiek ostrzeżenia gazem 
nieznanego pochodzenia, 
a następnie substancją płyn-
ną. Przed podjęciem ataku 
na demonstrantów przed-
stawiciel organu gminy nie 
rozwiązał zgromadzenia, 
ani też policja nie wezwała 
do zachowania porządku - 
napisano w zawiadomieniu  
o ściganie policjantów.

W zawiadomieniu napisa-
no też, że w wyniku użycia 
środków chemicznych przez 
policję poszkodowanych zo-
stało 19 osób. Mieli oni m.in. 
zaburzenia wzroku, problemy 
z oddychaniem i poparzenia 
I stopnia.

Do zawiadomienia dołączo-
no dokumentację lekarską. 

RED.

Katowice, 7 maja 2009 r. 

STANOWISKO
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

Mija 20 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Było to jedno
z kluczowych wydarzeń, które doprowadziło do odzyskania przez 
Polskę wolności i dało Polakom swobody demokratyczne.

Zmianom politycznym towarzyszyły też przemiany o charak-
terze gospodarczym i społecznym. W ich wyniku poszkodowa-
nych zostało niestety wiele osób, a nawet całe grupy zawodowe. 
Często dotknęło to ludzi, którzy w latach 80. nie szczędzili sił
i zdrowia na walkę z systemem komunistycznym. Dziś, ska-
zani na biedę, są słusznie rozgoryczeni i rozczarowani.

Równocześnie na przemianach ostatnich 20 lat skorzysta-
li funkcjonariusze i pomagierzy poprzedniego systemu. Bez 
żadnej kary i najmniejszych skrupułów czerpią teraz korzyści 
z demokracji i wolnego rynku – wartości, które wcześniej tak 
bezwzględnie zwalczali. 

Śląsko–Dąbrowska „Solidarność” wzywa wszystkich 
podzielających nasz sprzeciw wobec tej sytuacji do udziału 
w manifestacji w Katowicach w dniu 4 czerwca 2009 roku. 
Niech rocznica wyborów z 1989 stanie się okazją do refl eksji 
nie tylko nad sukcesami, ale i porażkami ostatnich 20 lat. 

Piotr Duda 
Przewodniczący Zarzadu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” 

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” zdecydował o organi-
zacji dużej manifestacji w Katowicach. Protest odbędzie się 4 czerwca – 
w 20. rocznice wyborów z 1989 roku. 

Manifestacja w Katowicach 
na rocznicę 4 czerwca

Kilka dni po podjęciu przez 
Śląsko–Dąbrowską „Soli-
darność” decyzji o manife-
stacji w Katowicach
i nagłośnieniu tej inicjaty-
wy przez media, do reakcji 
poczuł się zobowiązany 
Śląski Urząd Wojewódzki. 
Na ręce Piotra Dudy szybko tra-
fi ło pisemne (jak dotąd jedy-
ne) zaproszenie do obchodów. 
„Nie pozwólmy, aby to święto 
stało się pretekstem do niepo-
rozumień, waśni i sporów. Nie 
wyobrażamy sobie, aby w tych 
uroczystościach, szczególnie 
tutaj, zabrakło kogokolwiek, kto 
przyczynił się do wolnych wy-
borów i obalenia komunizmu” 
– napisali wspólnie w liście 
wojewoda, marszałek
i prezydent Katowic.

Równocześnie do lokalnego 
dodatku Gazety Wyborczej woje-
woda i jego otoczenie próbowało 
przekazać sygnał, że manife-

stacja to polityczna akcja przed 
eurowyborami, a sam protest 4 
czerwca może stać się zwykłą 
rozróbą. 
Do ataku na „Solidarność” ocho-
czo dołączył się też szukający 
„nowoczesnej” formuły Dziennik 
Zachodni. Zdaniem dziennikarzy 
tej gazety „Solidarność” organi-
zuje w czerwcu manifestację, bo 
próbuje w radykalizmie równać 
do innych związków.

Odpowiedź ze strony Związku 
była krótka i grzeczna – 
w liście do wojewody, marszałka 
i prezydenta Katowic Piotr Duda 
podziękował za zaproszenie do 
obchodów. Zaznaczył, że „Soli-
darność” prowadzi już własne 
przygotowania do 4 czerwca. Za-
pewnił, że manifestacja nie jest 
skierowana przeciwko ofi cjalnym 
obchodom. Zaprosił też polity-
ków do udziału w niej. 
Z ich strony na razie nie padła 
odpowiedź na to zaproszenie…

Gdańsk, 7 maja 2009 r. 

OŚWIADCZENIE 
Przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka 
w sprawie obchodów rocznicy 4 czerwca. 

Oświadczam, że ze strony NSZZ „Solidarność” nigdy nie 
istniało i nie istnieje zagrożenie dla powagi planowanych w dniu 
4 czerwca br. obchodów, o których dowiadujemy się z mediów,
i na które nie jesteśmy zaproszeni. 

Władze państwowe podczas partyjnej imprezy w Pałacu 
Kultury 29 kwietnia br. w Warszawie decydując się na nie-
dopuszczalny pokaz siły, skrzywdziły polskich pracowników 
i dzisiaj lękają się ludzkiego gniewu. 

W imię ideałów, z których zrodziła się wolna Polska, i do 
których wszyscy chcemy się odwoływać, apeluję o okazanie 
szacunku polskim robotnikom i zaprzestanie prowadzonej 
kampanii insynuacji. 

W obliczu narastających zagrożeń skutkami kryzysu go-
spodarczego prowadzenie dialogu za pośrednictwem mediów 
stanowi zagrożenie dla pokoju społecznego. Władza ma obo-
wiązek okazywać szacunek obywatelom. 

Janusz Śniadek 
Przewodniczący Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność” 

To będzie największa manifestacja w regionie od 6 lat

Foto: A
rchiw
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Nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż to, 
że pierwsi manifestańci dojdą już pod 
urząd wojewódzki, a ostatni wciąż
jeszcze będą pod Spodkiem.

W Gdańsku będzie spokojnie

Rocznica w mediach i listach
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BT Jaworzno
» GÓRNICY Z JAWORZNA WZIĘLI 
UDZIAŁ w uroczystościach ku czci św. 
Stanisława, które w drugą niedzielę maja 
odbyły się na Skałce w Krakowie. 
– Jak co roku na uroczystości ku czci tego 
męczennika pojechała delegacja z Zakładu 
Górniczego Sobieski z pocztem sztandaro-
wym – relacjonuje Dariusz Piechowicz
z zakładowej „Solidarności”. – W procesji 
z katedry na Wawelu do klasztoru ojców 
Paulinów na Skałce szły rzesze wiernych, 
a zebranych przy ołtarzu trzech tysiącleci, 
gdzie celebrowana była uroczysta Euchary-
stia, przywitał kard. Stanisław Dziwisz.

BT Jastrzębie Zdrój
» 5 MAJA ODBYŁO SIĘ spotkanie 
biura terenowego i Sekcji Problemowej 
Miasta Jastrzębie Zdrój z komisjami za-
kładowym. – Omówiono aktualną sytu-
ację w regionie i mieście m.in. problemy 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – rela-
cjonuje Danuta Jemioła z BT.

» 8 MAJA PRZEPROWADZONA została 
trzecia część szkolenia ogólnozwiązkowego dla 
komisji zakładowych z obszaru działania BT.

BT Katowice
» OLGA KASZOWSKA ZOSTAŁA prze-
wodniczącą „Solidarności” w Głównym 
Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wy-
bory uzupełniające do Komisji Zakła-
dowej przeprowadzone zostały 6 maja. 
Poprzednia przewodnicząca zrezygnowa-
ła ze względów zdrowotnych.

» 19 MAJA O GODZ. 10.00 w sali 
235 Zarządu Regionu odbędzie się spot-
kanie przewodniczących organizacji za-
kładowych z obszaru działania biura.

BT Sosnowiec
» 4 MAJA W KOŚCIELE pw. św. Floriana 
w Sosnowcu Zagórzu odprawiona została 
uroczysta msza św. w intencji hutników
i strażaków. Eucharystię współcelebrowa-
li ks. prałat Zygmunt Wróbel, od wielu lat 
związany ze środowiskiem ludzi pracy oraz 
ks. prałat Tadeusz Kamiński. Homilię wy-
głosił ks. dr Zbigniew Książek – Kanclerz 
Kurii Diecezjalnej.
– Po mszy św. hutnicy wraz z zaproszonymi 
gośćmi spotkali się przy kawie i cieście, by 
porozmawiać o trudnej sytuacji hutnictwa 
w Polsce i w regionie – relacjonuje Joanna 
Sińska z sosnowieckiego biura.
Uczestników spotkania swoją obecnością 
zaszczycił biskup sosnowiecki ks. dr Grze-
gorz Kaszak, który złożył życzenia hutni-
kom, strażakom i ich rodzinom, polecając 
wszystkich wstawiennictwu św. Floriana.

BT Zawiercie
» PRACOWNICY ZAWIERCIAŃSKICH 
zakładów miejskich dostaną jednak, prze-
widzianą w samorządowym budżecie, infl a-
cyjną podwyżkę płac, mimo braku zmian 
w regulaminach wynagradzania. Mirosław 
Mazur, prezydent Zawiercia, zapowiedział to 
w ostatnią środę kwietnia, tuż przed sesją 
Rady Miejskiej. Przekonał go argument, że 
dalsze zwlekanie z wprowadzeniem podwyżki 
jest prostą drogą do związkowych protestów.
– Zapisanych w przyjętym budżecie miasta 
podwyżek domagały się wszystkie komisje 
zakładowe – mówi Małgorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
w Zawierciu. – Wyjaśniłam prezydentowi, że 
niespełnienie płacowych postulatów ozna-
czać będzie serię sporów zbiorowych i zwią-
zanych z nimi akcji protestacyjnych.
Argumenty okazały się skuteczne. Tym 
samym skończy się w Zawierciu podwójne 
traktowanie pracowników samorządowych. 
Miejscy urzędnicy, wśród nich sam prezydent, 
zapisane w budżecie podwyżki otrzymali już 
na początku roku.

Z BIUR 
terenowych

J
eszcze kilka miesię-
cy temu takie wia-
domości zostałaby 
uznane za kaczki 
dziennikarskie. 

Wanda Stróżyk, przewod-
nicząca „Solidarności” 

w Fiacie podkreśla, że trud-
no na razie skomentować 
informacje o ewentualnym 
zakupie Chryslera przez 
Fiata. Przyznaje jednak, że 
budzą one niepokój wło-
skich i polskich związków 

zawodowych. Najpoważ-
niejsze to lęk przed reorga-
nizacją i obawa o miejsca 
pracy. – Nie znamy kon-
kretów. Nie wiemy, jaki 
profi l produkcji zostanie 
utrzymany za Atlantykiem 
– dodaje Stróżyk.

Zdaniem Rafała Orłow-
skiego, analityka Automoti-
vesuppliers.pl ewentualne 
problemy Fiata, po przeję-
ciu Chryslera, dla polskich 
fabryk i dostawców mogą 
oznaczać kłopoty. – Jeśli 
do przejęcia doszłoby dziś, 
Fiat kontrolowałby niemal 
80 proc. polskiej produkcji 
samochodów osobowych

i dostawczych – mówił Or-
łowski dla Gazety Prawnej. 
– Jeżeli Włosi przeliczą się 
do pozytywnych skutków 
przejęć, może to oznaczać 
np. ograniczenia produkcji, 
co może się odbić również 
na polskich fabrykach.

Analityk zaznacza, że 
mniej zagrożeń powinno 
być związanym z przeję-
ciem Opla ponieważ w 
Tychach i Gliwicach pro-
dukowane są samochody
z innych segmentów rynku, 
trafi ające do zróżnicowa-
nych grup odbiorców.

– Najważniejsze będzie 
to, czy o ewentualnych 

zakupach i przejęciach 
zdecyduje polityka, czy 
ekonomia. Jeżeli eko-
nomia, to się nie boimy, 
bo się obronimy. Jeżeli 
polityka, mogą pojawić 
się problemy – zazna-
cza Sławomir Ciebiera, 
przewodniczący „Soli-
darności” w gliwickim 
Oplu i wiceprzewodni-
czący ZR.

Tymczasem związkow-
cy z Fiata najbardziej oba-
wiają się przeciwstawiania 
pracowników z poszcze-
gólnych fabryk przeciw-
ko sobie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Negocjacje w tarno-
górskim Zamecie za-
kończyły się fiaskiem. 
Związkowcom i praco-
dawcy nie udało się 
dojść do porozumienia 
w sprawie zwolnień 
grupowych.

– Jesteśmy odpowie-
dzialną organizacją. 
Chcieliśmy rozmawiać 
i wszystkie problemy 
rozwiązać przy stole 
negocjacyjnym, ale 
się nie udało – mówi 
Andrzej Bałchan, prze-
wodniczący zakłado-
wej „Solidarności”. 
Ostatnia tura rozmów 
zakończyła się 11 maja. 
Związkowcy zapowia-
dają, że po spotkaniu 
ze wszystkimi pracow-
nikami zdecydują o 
dalszych działaniach. 
Nie wykluczają akcji 
protestacyjnej.

Negocjac je  były 
bardzo trudne od po-
czątku. „Solidarność” 
proponowała m.in. 
wprowadzenie pro-
gramu dobrowolnych 
odejść, zmniejszenie 
liczby zwalnianych z 

260 do 100 osób oraz  
pozostawienie w pracy 
jedynych żywicieli ro-
dzin i matki samotnie 
wychowujące dzieci. 

Tylko w jednym 
punkcie udało się osiąg-
nąć porozumienie. Do-
tyczył on utrzymania 
w zatrudnieniu pra-
cowników, którzy do 
końca pierwszego kwar-
tału 2010 r. uzyskają 
prawo do świadczenia 
przedemerytalnego. – 
Pracodawca zapropo-
nował zmniejszenie 
zwolnień do 240 osób 
i przeprowadzenie ich 
w trzech etapach: 160 
osób do końca maja, 
40  do  końca  l ipca
i  40 do końca grudnia 
– dodaje Bałchan.

Jednak mimo pro-
wadzonych negocjacji 
zametowska „Solidar-
ność” cały czas do-
magała się wycofania 
ze zwolnień grupo-
wych. – Chcieliśmy, 
by po każdym kwar-
tale przeprowadzona 
była analiza, a decyzja 
o ewentualnej redukcji 

etatów zapadła dopie-
ro po trzecim kwartale 
– wyjaśnia przewod-
niczący zakładowej 
„Solidarności”.

Związkowcy cały 
czas podtrzymują stano-
wisko dotyczące braku 
uzasadnienia zwolnień. 
Ich zdaniem w tym roku 
zakład ma o 40 proc. 
zamówień więcej, niż 
w poprzednim. – Sprze-
daż za pierwszy kwartał 
przekroczyła 40 proc. 
sprzedaży rocznej. To 
są poważne przesłanki 
żeby wstrzymać się ze 
zwolnieniami grupowy-
mi. Zwolnienie blisko 
połowy załogi sprawi, 
że spółka przestanie 
funkcjonować, bo nie 
zarobi na pokrycie kosz-
tów – mówi Andrzej 
Bałchan.

P r z y p o m i n a ,  ż e 
w ciągu kilku ostat-
nich lat Zamet osiągał 
dodatni wynik, co po-
zwoliło na inwestycje, 
m.in. zakup dwóch 
zamiejscowych wy-
działów.
AGNIESZKA KONIECZNY

Biskup pomocniczy diecezji 
bielsko–żywieckiej ks. Janusz 
Zimniak został uhonorowa-
ny Złotym Medalem Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

W grudniu 1981 r. ks. Zimniak 
na prośbę komunistycznych władz 
wraz z trzema innymi księżmi 
zjechał do kopalni „Piast”. Tam 
naocznie przekonał się, że ofi-
cjalne informacje o trwającym 
strajku podziemnym nie mają 
nic wspólnego z rzeczywistoś-
cią. Wsparł duchowo górników 
i nie namawiał ich do przerwania 
protestu. Biskupa uhonorowa-
ła też Sekcja Krajowa Oświaty, 
wręczając mu Złotą Odznakę 
Sekcji Krajowej.

Uroczystość, która odbyła się 
4 maja w Sali Lustrzanej Zamku 

Pszczyńskiego, połączona była z 
obchodami rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i święta Kró-
lowej Polskiej Korony. – Obcho-
dy przygotowali związkowcy z 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Powiecie 
Pszczyńskim oraz władze sa-
morządowe – mówi Katarzyna 
Mitoraj z BT w Pszczynie.

W trakcie uroczystości prof. 
Włodzimierz Wójcik wygłosił 
referat pt. „Święto Królowej 
Korony Polskiej”. Ceremonię 
uświetnił koncert pieśni pa-
triotyczno-religijnych w wy-
konaniu prof. Michaliny Gro-
niec. Po części ofi cjalnej goście 
mogli zwiedzić wnętrza słyn-
nego zamku w Pszczynie.  RED.

Zagrożenie czy szansa?

Zamęt zwolnień
w Zamecie trwa

Złoty Medal
dla biskupa

Biskup Janusz Zimniak odebrał medal z rąk wiceprzewodniczącego 
ZR Bogdana Bisia

Kryzys w branży moto-
ryzacyjnej, jak do tej 
pory w Polsce najdo-
tkliwiej odczuły spółki 
produkujące komponen-
ty na potrzeby dużych 
koncernów samochodo-
wych. 

W ubiegłym tygodniu 
w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Katowicach zorga-
nizowane zostało spotkanie 
dotyczące pomocy pra-
cownikom zwalnianym z 
takich fi rm. Obecni na nim 
byli Piotr Duda, Sławomir 
Ciebiera oraz Przemysław 
Koperski dyrektor WUP i 
Bożena Oleksy z Polskiej 
Izby Motoryzacji.

– Powstaje program 
przekwalifi kowań i pomocy 

dla pracowników zagrożo-
nych bezrobociem z fi rm 
motoryzacyjnych, ale jesz-
cze za wcześnie by mówić 
o szczegółach – podkreśla 
wiceprzewodniczący Zarzą-
du Regionu.

Uczestnicy spotkania 
przyznali, że w przygoto-
wanie i realizację projektu 
powinno zaangażować się 
kilka powiatów. – W jego 
przeprowadzeniu potrzebna 
jest też pomoc związków 
zawodowych, które skierują 
pracowników – podkreślał 
Przemysław Koperski. Zda-
niem uczestników spotkania 
projekt może być wzorowa-
ny na tworzonym obecnie 
programie pilotażowym dla 
Huty Zawiercie.

Dla zagrożonych
bezrobociem

Fiat jest gotowy kupić Chryslera – amerykańskiego giganta samochodowego, 
który w tym roku ogłosił bankructwo. Mówi się również o przejęciu przez włoski
koncern fabryk Opla. 

Planami Fiata 
zaniepokojeni są 
związkowcy
 z Włoch i Polski

Foto: rp.pl



Sprawa połączenia Zespołu 
Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych i Woje-
wódzkiego Zespołu Ochro-
ny Zdrowia Matki Dziecka 
i Młodzieży w Katowicach 
przy ul. Powstańców budzi 
wiele kontrowersji.

– Połączenie tych zespołów 
od wielu lat planuje Urząd 
Marszałkowski, który powo-
łuje się na uchwałę radnych 
Sejmiku Śląskiego. Marszałek 
wskazuje na korzyści płynące 
m.in. z ograniczenia admini-
stracji. Oba ośrodki mieszczą 
się w jednym budynku dlatego 
pojawia się również argument 
zmiany jego zagospodarowa-
nia – mówi Katarzyna Jurecz-
ko przewodnicząca zakłado-
wej „Solidarności”, tamtejszy 
SIP–owiec.

Połączeniu są jednak prze-
ciwni pracownicy i organizacje 
związkowe. – W referendum 
przeprowadzonym w ubie-
głym roku przeciwko takiej 
fuzji opowiedziała się więk-
szość pracowników obu pla-
cówek – podkreśla Katarzyna 
Jureczko. Zaznacza jednak, że 
nie jest to postawa w stylu 
„nie, bo nie”.  – Wszystko 
dzieje się z pominięciem stro-
ny społecznej. Nie wiemy jak 
ewentualne połączenie bę-
dzie wyglądało i jakie skutki 

przyniesie dla pracowników.  
Nie jesteśmy informowani o 
wszystkim – mówi. 

Niektóre z planów, jak np. 
zastąpienie części pracowni 
i przychodni firmami ze-
wnętrznymi, czy utworzenie 
w POZ-ów w ośrodku dla 
dzieci mogą zdaniem związ-
kowców zagrażać przyszłości 
placówek. W tej chwili oba 
ośrodki świetnie prosperują 
i przynoszą zyski. 

Katarzyna Jureczko 
podkreśla, że problemy 
z komunikacją nasiliły się 
w październiku 2008 r. wraz 
z przyjściem nowego dyrek-
tora. Jego odwołania domaga 
się Regionalny Sekretariat 
Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”.

AGNIESZKA KONIECZNY

W ubiegłym tygodniu 
w Warszawie odbyło się 
spotkanie związkowców 
z minister zdrowia Ewą 
Kopacz poświęcone po-
łączeniu obu placówek. 
Uczestniczyły w nim Katarzy-
na Jureczko, przewodnicząca 
RSOZ NSZZ Halina Cierpiał, 
prawnik Zarządu Regionu oraz 
dyrektor przychodni i posło-
wie z Katowic.
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Jeżeli rząd w dalszym ciągu 
będzie unikał dialogu to  28 
maja we wszystkich zakładach 
zbrojeniowych i lotniczych w 
Polsce przeprowadzony zosta-
nie dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy.

Taką decyzję podjął Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjny 
Pracowników Przemysłu Obron-
nego i Lotniczego. Wycofanie się 
ze strajku jest uzależnione od 
zmiany postawy rządu podczas 
negocjacji dotyczących drama-
tycznej sytuacji branży.

– Dotychczasowy brak postę-
pu w rozmowach i porozumienia 
jest wynikiem indolencji rządu 
i arogancji. Sytuacja w zakła-
dach jest bardzo dynamiczna i 
pogarsza się z tygodnia na ty-
dzień. Redukcje zatrudnienia 
i przygotowania do likwidacji 
większości firm, to są realne 
działania rządu – czytamy w 
oświadczeniu komitetu prote-
stacyjnego wydanym 4 maja. 

Zdaniem związkowców ostatnim 
ratunkiem przed eskalacją napięć 
i niekontrolowanym wybuchem 
społecznym, może być tylko 
kontynuowanie dialogu. 

Liderzy central związkowych 
zapowiedzieli, że jeżeli rozmowy 
z rządem nie przyniosą efektów 
18 maja w zakładach zbrojenio-
wych i lotniczych rozpoczną się 
masówki. W ich trakcie pracow-
nicy zostaną poinformowani o 
sytuacji w branży i przebiegu 
rozmów.

1 czerwca zapadną decyzje 
dotyczące dalszych działań.

Problemy w branży zbroje-
niowej są spowodowane rady-
kalnym ograniczeniem środków 
i zamówień rządowych. Budżet 
MON na 2009 r. zakładał zamó-
wienia dla armii w wys. 5 mld 300 
mln zł. Ta kwota została okrojo-
na do 300 mln i podzielona na 
31 zakładów zbrojeniowych w 
całej Polsce

AK

Strajk generalny w zbrojeniówce?

M
anifestacja 
wyruszyła 
przed 10. 
rano sprzed 
Pomnika Po-

rozumienia Jastrzębskiego 
przy kopalni „Zofi ówka”. 
Do górników z JSW dołą-
czyli pracownicy innych 
spółek górniczych, nauczy-
ciele, przedstawiciele służby 
zdrowia i innych branż. Po 
ponad 5–kilometrowym prze-
marszu przez miasto dotarli 
pod siedzibę JSW. 

Tam w swoim wystąpieniu 
szef Śląsko-Dąbrowskiej „So-
lidarności” Piotr Duda prze-
strzegał zarządy fi rm i rządzą-
cych przed wypowiadaniem 
wojny związkom zawodo-
wym. – Byliśmy warchołami, 
złodziejami, ekstremistami. 
Wszystkie media były prze-
ciwko nam, a my byliśmy, 
jesteśmy i będziemy. Prędzej 
PO i wszystkie partie znikną 
z kraju niż związki zawodo-
we – mówił Duda. 

Szef Sekretariatu Górni-
ctwa i Energetyki Kazimierz 
Grajcarek apelował z kolei, 

by z Jastrzębia popłynął syg-
nał o gotowości do strajku 
generalnego w Polsce w sy-
tuacji, gdy rząd będzie - jak 
mówił - nadal lekceważył 
dialog społeczny i pozwa-
lał na likwidację kolejnych 
branż przemysłu. Jako przy-
kład podał stocznie. 

– Dzisiaj wy, jutro my - 
skandowali górnicy. Szefów 
spółki nazywali „złodziejami, 
tchórzami i szczurami”. Na 
miejscu w ruch poszły też 
petardy. Protestujący zamu-
rowali wejście do fi rmy. 

„Zagórowski ręce precz 
od naszych kopalń!” – napi-
sali związkowcy na jednym 
z transparentów, adresując 
go do prezesa fi rmy, Jarosła-
wa Zagórowskiego. Związki 
oskarżają go o nieudolność 
oraz łamanie praw pracow-
niczych i związkowych. 

Chodzi przede wszystkim o 
bezprawne próby ujednoli-
cenia układów zbiorowych 
w poszczególnych kopal-
niach i przejęcie wszystkich 
górników przez nowego 
pracodawcę – JSW. 

Zmiany organizacyjne 
powodują m.in. także zmniej-
szenie o jedną trzecią liczby 
związkowych etatów. Pre-
zes Zagórowski to uznaje za 
główny powód protestów. 

„Solidarność” i inne związki 
działające w spółce stoją na 
stanowisku, że w ten sposób 
prezes chce odwrócić uwagę od 
wielu własnych błędów.

Sprawą zajmie się Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. 
Podczas poniedziałkowych 
rozmów trójstronnych w 
Warszawie zdecydowano, że 
PIP przygotuje specjalistycz-
ną opinię w tej sprawie. 

WG

Sytuacja w regionie, górnictwie 
i związku to najważniejsze te-
maty poruszone podczas Za-
kładowego Zjazdu Delegatów 
w Zakładzie Górniczym Sobie-
ski w Jaworznie. 

W odbywającym się 30 kwiet-
nia zjeździe uczestniczyli m.in. 
przewodniczący ZR Piotr Duda, 
szef górniczej „Solidarności” 
Dominik Kolorz oraz prezes Po-
łudniowego Koncernu Energe-
tycznego Jan Kurp i wiceprezes 
Tauron Polska Energia Stanisław 
Tokarski.

W swoim wystąpieniu Piotr 
Duda nawiązał do trudnej sytu-
acji w kraju i zwrócił uwagę na 
znaczenie skuteczności związku. 
Podkreślił, że członkowie „So-
lidarności” są zmobilizowani 
i gotowi „walczyć o swoje”, 
a skuteczność tej walki gwaran-
tuje wspólne działanie. 

O trudnych negocjacjach w 
górnictwie mówił z kolei Do-
minik Kolorz. Jak zaznaczył, 
pracodawcy nie wykazują woli 
do prowadzenia jakiegokolwiek 
dialogu ze stroną związkową, 

Natomiast wolne wnioski 
zostały zdominowane przez dys-

kusję na temat sytuacji w jaworz-
nickiej spółce. Przewodniczący 
zakładowej „Solidarności” Wal-
demar Sopata omówił przebieg 
trudnych negocjacji płacowych, 
podczas których nie doszło do 
podpisania porozumienia. Dlate-
go w zakładzie rozpoczęty został 
spór zbiorowy. 

Podczas obrad wątpliwości 
delegatów budził też zamiar 
wprowadzenia premii moty-
wacyjnej. – Do czego trzeba 
jeszcze motywować załogę, 
przecież to co wydobywamy, 
to maksymalne możliwości 
tego zakładu? – zastanawili się 
górnicy z „Sobieskiego”. 

RED.

Ważne walne w Sobieskim

Dyrekcja Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego 
w Katowicach planuje 
zwolnić 154 kierowców 
karetek, którzy nie uzu-
pełnili swojego wykształ-
cenia, zgodnie z wymoga-
mi ustawy o ratownictwie 
medycznym. 

– Nie ma zgody na 
zwolnienia – uznali pra-
cownicy pogotowia pod-
czas spotkania zorganizo-
wanego przez dyrekcję. 
I oburzeni opuścili salę 
rozmów. Na spotkanie 
z załogą pracodawca nie-
fortunnie zaprosił przed-
stawicielki PIP oraz Urzędu 
Pracy, które zaoferowa-
ły kierowcom pomoc 
w znalezieniu nowego za-
trudnienia. - To żenujący 
spektakl, już traktują nas 
jak bezrobotnych – mó-
wili zdruzgotani.

W trakcie spotkania 
dyrekcja poinformowa-
ła, że w WPR nie będzie 
zwolnień grupowych. 
Wypowiedzenia będą 
stopniowo wręczane pra-
cownikom.

– Chcę, aby wszystkie 
osoby z zespołów ratowni-
czych były uprawnione do 
wykonywania czynności 
medycznych – oświadczył 

pracodawca, uznając jed-
nocześnie za najbardziej 
optymalny dwuosobowy 
skład karetki.  Najbardziej 
rozgoryczeni byli starsi 
kierowcy, w wieku przed-
emerytalnym. – Chcą nas 
wyeliminować i zatrudnić 
na kontrakty w charak-
terze kierowców mło-
dych ratowników, którzy 
w dodatku nie posiadają 
odpowiednich ku temu 
uprawnień – przewidy-
wali. – A przecież nasza 
pomoc jest ogromna, po-
magamy w przenoszeniu 
ludzi i sprzętu medycz-
nego. 

Związkowcy argumen-
towali, że ustawa w obec-
nym kształcie nie nakazuje 
pracodawcy zwalniać kie-
rowców, nie ma ku temu 
również ekonomicznych 
przesłanek, a decyzja ile 
osób mają liczyć zespoły 
ratownicze zależy tylko 
od dyrekcji. – Wyjściem 
z tej patowej sytuacji jest 
nocna wyjazdowa pomoc 
lekarska, która do tej pory 
nie jest wykonywana, 
a dla której kierowcy byliby 
niezbędni – uważa Jacek 
Szerek, szef „Solidarności” 
w pogotowiu.

B.G.

– Złodzieje, tchórze, szczury – do Warszawy! – krzyczeli związkowcy 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i innych kopalń przed siedzibą spółki. W proteście 
przeciwko polityce zarządu uczestniczyło we wtorek ponad 2 tys. związkowców. 

Mur pomiędzy załogą
a zarządem JSW

Górnicza „Solidarność” ogłosiła 
od czwartku 7 maja pogotowie 
strajkowe w całym sektorze gór-
nictwa węgla kamiennego.

W uchwale Rady Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „S” napisano, że do 
takiej decyzji doprowadziła 
„drastycznie pogarszającą się 
sytuacja w sektorze górnictwa 
węgla kamiennego oraz łamanie 
praw pracowniczych i związko-
wych, nierealizowanie przez 
rząd RP programu dla górni-
ctwa i brakiem jakichkolwiek 
działań rządowych dotyczą-
cych działań antykryzysowych 
mających na celu utrzymanie 
miejsc pracy”. 

Zgodnie z uchwałą Rada 
przekształciła się w Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy.

Jak mówi szef górniczej 
„Solidarności” Dominik Ko-
lorz, decyzja o ogłoszeniu po-
gotowia była podyktowana 

coraz bardziej napiętą sytuacją 
w górnictwie, a także starcia-
mi między broniącymi miejsc 
pracy stoczniowcami a policją 
29 kwietnia w Warszawie. – Dia-
log rządu ze stroną społeczną 
jest obecnie fi kcją – powiedział 
Dominik Kolorz. 

Podkreślił, że strajk nie jest dla 
górniczej „S” celem w samym 
sobie. Walcząc o interesy górni-
ków chce ona też wesprzeć pra-
cowników sektorów dotkniętych 
już przez kryzys - m.in. transportu 
kolejowego, sektora zbrojenio-
wego, stoczniowego, przemysłu 
motoryzacyjnego, a także kok-
sownictwa i hutnictwa. 

– Chcemy powiedzieć rządowi 
„sprawdzam”. Zobaczymy, czy 
rząd jest otwarty na konkretne, 
merytoryczne rozmowy, czy też 
nie. Jeśli nie, to jeszcze przed 
wakacjami czeka nas strajk – po-
wiedział szef górniczej „S”.

WG

Zamurowane drzwi do siedziby JSW

Prędzej PO i wszystkie 
partie znikną 
z kraju niż związki 
zawodowe.

Pogotowie strajkowe w górnictwie

Będą zwolnienia 
w pogotowiu?

Trudne łączenie
przychodni

Waldemar Sopata

Foto archiwum
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Dwóch księży
rozmawia o celibacie. 
Jeden mówi: 
– Słyszałeś, że Watykan 
rozważa możliwość
zniesienia celibatu? 
– Tak, ale my już tego
nie doczekamy. 
– Ale może nasze dzieci...

***
Mężczyzna do kobiety: 
–Gdy widzę pani uśmiech, 
to mam nadzieję, że złoży 
mi pani wizytę... 
–Ale podrywacz z pana! 
–Nie, dentysta.

***
Na ślubie Jaś pyta się 
taty: 
– Tato, dlaczego ta pani 
jest ubrana na biało? 
– Bo jest szczęśliwa, 
synku. 
– Tatusiu, a dlaczego
ten pan jest ubrany
na czarno?

*** 
Dwóch facetów
wpada na siebie
w centrum
handlowym: 
–Och, przepraszam pana! 
–Nie, nie to ja przepra-
szam. Zagapiłem się, 
bo wie pan, szukam
gdzieś tu mojej żony... 
–Ach tak? Ja też szukam 
swojej żony. A jak pańska 
zona wygląda? 
–Wysoka blondynka
z włosami do pasa.
Doskonałe nogi, 
jędrne pośladki, duży 
biust. 
A jak pańska wygląda? 
–Nieważne! Szukajmy
pańskiej! 

***
Oburzony klient
woła kelnera: 
–I wy to nazywacie
rosołem?! 
–Szanowny panie
to jest więcej niż rosół. 
To jest rosół z młodych 
kurcząt. 
A mówiąc jeszcze ściślej, 
to jest woda w której
gotowały się jajka.

***
Jak podaje BBC,
w jednym z domów na 
przedmieściach Londynu 
zarwało się piętrowe łóżko. 
17 Polaków odniosło
niegroźne obrażenia.

***
Facet baraszkuje 
w łóżku z piękna
blondynką. 
Nagle dziewczyna pyta: 
– Ale nie masz AIDS, co? 
– Oczywiście, że nie! 
– Dzięki Bogu! 
Nie chciałabym znowu 
tego złapać.

***
Przychodzi facet 
do seksuologa. 
Ten go pyta: – Kiedy miał 
pan ostatnio stosunek? 
– Doktorze, tak dawno, 
że nie pamiętam. 
Zadzwonię do żony, może 
ona wie. 
Wykręca numer i mówi: 
– Zosia, kiedy ostatni raz 
uprawialiśmy seks? 
– A kto mówi?

A TO znacie?
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

§

Ustawa Kodeks pracy

Konsekwencje uszkodzenia 
auta przez pracownika

N
ie poinformowa-
łem pracodawcy 
o wgnieceniu sa-
mochodu (nie z 
mojej winy) na-

tychmiast, tylko po 2 dniach. 
Pracodawca chce nałożyć na 
mnie karę porządkową. Minęło 
już 15 dni, odkąd poinformowa-
łem pracodawcę o uszkodzeniu 
auta. Czy w myśl art. 109 K.p. 
pracodawca nie może mi już 
wlepić kary?

Pracodawca może wobec 
pracownika zastosować kary 
porządkowe, które są zarezer-
wowane dla następujących 
sytuacji (art. 108 Kodeksu 
pracy):
–  kara upomnienia lub na-

gany może być nałożona 
za: 
•  nieprzestrzeganie przez 

pracownika ustalonej 
organizacji i porządku 
w procesie pracy, 

• nieprzestrzeganie przez 
pracownika przepisów 
bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych 
(tu pracodawca może 
też zastosować karę 
pieniężną), 

•  nieprzestrzeganie przez 
pracownika przyjętego 
sposobu potwierdzania 
przybycia i obecności w 
pracy oraz usprawiedli-
wiania nieobecności w 
pracy; 

–  kara pieniężna może być 
nałożona za:
•  opuszczenie pracy bez 

usprawiedliwienia, 
•  stawienie się do pracy 

w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoho-
lu w czasie pracy. 

Poinformowanie pracodaw-
cy w terminie późniejszym 
o uszkodzeniu auta nie mie-
ści się w ściśle wyżej wymie-
nionych kategoriach, jednak 
kara porządkowa może mieć 
zastosowanie, jeśli zaniechanie 
z Pana strony miało wpływ na 
organizację i porządek proce-
su pracy lub bezpieczeństwo 
pracowników.

Pracodawca będzie mógł 
zastosować wobec Pana karę 
porządkową, jeśli wystąpiły 
łącznie dwa określone w Ko-
deksie pracy warunki: bez-
prawność zachowania oraz 
Pana wina. Zaniechanie z Pana 
strony może nosić znamiona 

tych warunków, zwłaszcza 
jeśli świadomie zataił Pan 
stan auta. Zgodnie bowiem 
z orzecznictwem sądowym: 
„Wymierzenie kary upomnie-
nia uzasadnione jest nawet 
w przypadku niewielkiego 
stopnia winy” (wyrok Sądu 
Najwyższego z 01.07.1999 r., 
I PKN 86/99).

Pracodawca przed ukara-
niem pracownika powinien 
go wysłuchać i poinformować 
pisemnie o rodzaju zasto-
sowanej kary, a procedury 
te musi wypełnić w okresie 
dwóch tygodni. Wynika to 
z faktu, że pracodawca nie 
powinien zwlekać z karą, 
dlatego zgodnie z art. 109 
Kodeksu pracy pracodawca 
nie będzie mógł po upływie 
dwóch tygodni od daty zgło-
szenia przez Pana zaistniałej 
sytuacji zastosować kary po-
rządkowej.

W piśmie informującym 
o zastosowaniu kary porząd-
kowej, oprócz rodzaju prze-
winienia oraz zastosowanej 
kary porządkowej, powinny 
być wskazane:
–  data przewinienia oraz data 

wysłuchania pracownika 

na okoliczność popełnio-
nego wykroczenia, 

–  informacja o prawie oraz 
terminie wniesienia sprze-
ciwu. 
Prawo do sprzeciwu wy-

nika z art. 112 § 1 Kodeksu 
pracy: „Jeżeli zastosowanie 
kary nastąpiło z naruszeniem 
przepisów prawa, pracownik 
może w ciągu 7 dni od dnia 
zawiadomienia go o ukaraniu 
wnieść sprzeciw”. To ozna-
cza, że prawo do sprzeciwu 
ma Pan w takich sytuacjach, 
jak np.:
–  pracodawca lub jego upraw-

niony przedstawiciel nie 
wysłucha Pana, 

–  kara porządkowa zostanie 
zastosowana po upływie 
2 tygodni od daty zgłosze-
nia przez Pana zaistniałej 
sytuacji. 
Sprzeciw powinien być 

skierowany do pracodawcy, 
a jego nieodrzucenie w ciągu 
14 dni od dnia jego wnie-
sienia jest równoznaczne 
z uwzględnieniem sprze-
ciwu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Jestem pracownikiem Stocz-
ni Gdynia SA. Na podstawie 
ustawy o postępowaniu 
kompensacyjnym wszyscy 
pracownicy stoczni są sy-
stematycznie zwalniani. 
Na świadectwie pracy jest 
zapis: „Rozwiązanie umowy o 
pracę w trybie art. 117 i 118 
ustawy z dnia 19.12.2008 
r. o postępowaniu kompen-
sacyjnym w podmiotach 
o szczególnym znaczeniu 
dla przemysłu stocznio-
wego (Dz. U. z 2008 r. Nr 
233, poz. 1569) w związku 
z art. 138 ww. ustawy”. Czy 
w tym przypadku przysłu-
gują pracownikowi 2 lub 3 
dodatkowe dni wolne na 
poszukiwanie pracy?

Przepisy ustawy z dnia 
19.12.2008 r. o postępo-

waniu kompensacyjnym 
w podmiotach o szczegól-
nym znaczeniu dla prze-
mysłu stoczniowego (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 233, poz. 
1569) dotyczą m.in. objęcia 
pracowników programem 
odejść dobrowolnych i zwol-
nień monitorowanych, nie 
rozstrzygają jednak innych 
spraw, które podlegają zwy-
czajowym regulacjom Ko-
deksu pracy.

Tryb rozwiązania umowy, 
którego dotyczą zapisy art. 
117 i 118 ustawy o postępo-
waniu kompensacyjnym, 
to tzw. porozumienie stron. 
Pracownik, który złoży swoją 
ofertę, dotyczącą rozwiązania 
jego umowy o pracę w tym 
trybie, będzie mógł liczyć 
na jednorazowe odszkodo-

wanie pieniężne. Nawet w 
tak szczególnym przypad-
ku, kiedy to na wezwanie 
zarządu pracownik propo-
nuje rozwiązanie umowy 
w trybie wskazanym w art. 
30 § 1 pkt 1 K.p., przy braku 
odpowiednich regulacji w 
przepisach szczegółowych 
zastosowanie będą miały dal-
sze przepisy Kodeksu pracy. 
Kodeks przyznaje prawo do 
dni wolnych, o których mowa 
w art. 37 K.p., osobom, którym 
to pracodawca wypowiedział 
umowę o pracę.

Zgodnie z art. 37 § 1 i 2 Ko-
deksu pracy, aby pracownik 
mógł skorzystać ze zwolnienia 
na poszukiwanie pracy, okres 
wypowiedzenia powinien 
wynosić co najmniej dwa 
tygodnie. Przy rozwiązaniu 

umowy o pracę na mocy 
porozumienia stron brak 
jakiegokolwiek okresu wy-
powiedzenia, dlatego przepis 
ten nie znajdzie w tym przy-
padku zastosowania także
i z tego powodu.

Podsumowując, brak odpo-
wiednich zapisów w ustawie 
o postępowaniu kompensa-
cyjnym w sprawie prawa do 
dni wolnych na poszukiwanie 
pracy sprawia, że zastosowa-
nie ma w tym przypadku 
Kodeks pracy. Zgodnie z jego 
przepisami przy rozwiązaniu 
umowy o pracę na mocy po-
rozumienia stron pracownik 
nie ma prawa do zwolnienia 
na poszukiwanie pracy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Wyrazy najgłębszego współczucia
 

Rodzinie i Bliskim

ś.p. 

KAROLA MANSELA, 

wieloletniego przewodniczącego 
„Solidarności” w Hucie Jedność,

składa
 

w imieniu Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności”
przewodniczący Piotr Duda.

Z głębokim smutkiem
żegnamy

ś. p. 

KAROLA MANSELA,

działacza siemianowickiej „Solidarności”, 
przewodniczącego KZ w Hucie Jedność.

Składamy

Rodzinie

wyrazy współczucia.

Regionalna Sekcja Hutnictwa
NSZZ „Solidarność”

Komunikat
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie otrzymają
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ.

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE!
1.  Decydującą datą jest data podjęcia uchwały za-

twierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa). Jeżeli data 
podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2009 r. – 
komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się 
do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

2.  Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2009 r., 
należy składać do 31 marca 2009 r. tylko CIT-8, CIT-8/O; 
pozostałe sprawozdania (bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty 
przyjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerw-
ca 2009 r.
PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób 

fi zycznych należało złożyć do 28 lutego 2009 roku.
Termin składania do ZR analizy składek za rok 2008 

upływa 31 marca 2009 r.
Więcej Informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 032 

353 84 25 wew. 112.
Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
kat.pl udostępnił do pobrania druki bilansu, rachunku 
wyników, informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8 
oraz inne (zakładka: Dokumenty do pobrania).

Ryszard Drabek 
– Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”



Dzień Hutnika 2009
   

Drogie Koleżanki, Koledzy 

W imieniu Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa
 NSZZ „Solidarność” serdeczne życzenia

zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
 bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji i satysfakcji

z pracy zawodowej oraz błogosławieństwa
i opieki Świętego Floriana 

składają
Adam Ditmer

Przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „S”
oraz Andrzej Karol

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”

Katowice, maj 2009 r.
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Kilka miesięcy temu doszło 
do spotkania Wojewody 
Śląskiego, Marszałka
Województwa i Prezyden-
ta Katowic. Tematem roz-
mów, były przygotowania 
do obchodów dwudziesto-
lecia rocznicy 4 czerwca 
1989 r. 

Panowie ustalili sobie har-
monogram wspólnych działań. 
I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie jeden drobny 
fakt. Dżentelmeni zapomnieli 
o zaproszeniu przedstawicieli 
Zarządu Regionu „Solidarności”. 
Pomyślałem, że to zwykła, orga-
nizacyjna niedoróbka, przecież 
nawet dziecko wie, że mało jest 
takich dat, które bardziej niż 
ta kojarzą się z „Solidarnością”. 
Zorientują się chłopy, że walnęli 
gafę i wszystko wróci do normy. 
Nic z tych rzeczy. Czas mijał, 
kolejne spotkania się odbywa-
ły, a tu nic! Zaproszenia jak nie 
było, tak nie ma! Zacząłem 
zastanawiać się, czy to zwykły, 
niefortunny przypadek? Moje 
wątpliwości rozwiały się jednak, 
gdy usłyszałem, że organiza-
torzy katowickich uroczystości 
wystąpili do Komisji Krajowej 
o zgodę na wykorzystanie logo 
naszego Związku. No, to teraz, 
wszystko jasne! Łukaszczykowi, 
Śmigielskiemu i Uszokowi nie 
chodziło o ludzi „Solidarności”, 
ale o szyld Związku! Nieładnie. 
Tak się nie robi. Ktoś może mieć 
uzasadnione podejrzenia 
o próbę politycznego zawłasz-
czenia uroczystości. Tym 
bardziej podczas kampanii wy-
borczej. Nie ma co się dziwić, 
że Zarząd Regionu postanowił 

zorganizować własne obchody. 
Na ulicach Katowic. Mam na-
dzieję, że przyjdzie dużo ludzi. 
Moim zdaniem ta manifestacja 
nie powinna być wymierzona 
przeciwko komukolwiek. 
Musimy się unieść ponad włas-
ne uprzedzenia i sympatie. Od 
pewnego czasu Związek stał 
się przedmiotem niewybrednej 
nagonki ze strony niektórych 
polityków, pracodawców
i związanych z nimi mediów. 
Nie odpowiadajmy tym 
samym. Czasami, możemy wię-
cej wygrać kulturą zachowa-
nia i poczuciem humoru, niż 
sztylem i kamieniem. 4 czerwca 
to dobry termin dla takiej ma-
nifestacji. Ważne, aby nas było 
sporo. To będzie nasza odpo-
wiedź. Ale dosyć już moralizo-
wania. Najwyraźniej swój błąd 
zrozumieli włodarze wojewódz-
twa. Niemal na drugi dzień, po 
ogłoszeniu przez Piotra Dudę 
planów „S-ki”, w końcu do 
Zarządu Regionu dotarło spóź-
nione zaproszenie. Co prawda, 
autorzy pisma pozwolili sobie 
na powtórny nietakt twierdząc, 
że jest to „kolejne” zaproszenie 
wystosowane do „Solidarności” 
(tak jakby kto widział poprzed-
nie!), ale zostawmy to! Próbują 
wybrnąć z idiotycznej sytuacji, 
którą sami sprokurowali. Lepiej 
późno, niż wcale. Czy w takim 
wypadku powinniśmy zorgani-
zować własne obchody rocznico-
we ? Oczywiście, że tak. Choćby 
dlatego, aby w przyszłości żaden 
Łukaszczyk, Śmigielski i Uszok 
nie zapominali, że nie ma wol-
ności bez „Solidarności”…

KUBA SOLIDNY

DZIEŃ świra

Podchody
pod obchody

P
o trzech wyrówna-
nych rundach Da-
mian Jonak (21-0, 
16 KO) zaczął prze-
łamywać Domin-

gosa Monteiro (19-12-4, 11 
KO) i w czwartej już dwa 
razy miał go na deskach 
po krótkich prawych sier-
pach. W piątym starciu Mon-
teiro przyklęknął po kolejnym 
z mocnych ciosów i gdy sy-
tuacja powtórzyła się zaraz 
na początku szóstej odsłony 
walka została zastopowana, 
a Jonak (WBC #22) uhono-
rowany pasem IBC kategorii 
junior-średniej.

Przeciwnikiem Polaka miał 
być początkowo Carlos Don-
quiz. Wenezuelczyk musiał 
jednak opuścić Niemcy i całą 
Unię Europejską z powodów 
wizowych. To skomplikowało 
nieco plany Jonaka, który od 
kilku tygodni przygotowy-
wał się właśnie na pojedynek 
z Donquizem. 

– Początkowe rundy nie 
były dobre w moim wyko-
naniu, nie byłem do końca 
rozgrzany, moje akcje mogły 
być lepsze – komentował po 
walce solidarnościowy mistrz. – 
Później jednak się rozkręciłem 
i pokazałem lepszy boks. Zbyt 
dużo zdrowia dziś nie straciłem, 

ale mam nadzieję, że na kolej-
nej gali, która odbędzie się w 
Rudzie Śląskiej, znów dobrze 
zaprezentuję się przed śląską 
publicznością.

Podczas pojedynku doszło 
do dość rzadkiej, nawet na za-

wodowych ringach, sytuacji. 
Po jednym z mocnych ciosów 
Jonaka jego przeciwnik stracił 
ząb. – Po raz pierwszy mi się to 
zdarzyło w czasie pojedynku. 
Kiedyś wybiłem zęba pod-
czas treningu w katowickim 

Kleofasie – mówił po walce 
speszony Jonak.

– Dla zawodnika to oczy-
wiście paskudna przygoda, 
natomiast nie przypominam 
sobie takiego wcześniejszego 
przypadku, by sędzia czy na-
rożnik w czasie walki ze szczęki 
zawodnika wydłubywał ząb - 
skomentował sprawę promotor 
Jonaka Andrzej Wasilewski.

WG

Damian Jonak
wygrywa i wybija

Kolejne zwycięstwo na zawodowym ringu Damiana Jonaka! 
Tym razem bytomianin pokonał w Gdyni Domingosa Nascimento Monteiro 
z Luksemburga.

Foto: bokser.org

Radość
Damiana
Jonaka i... 
Piotra Dudy 
tuż po
zwycięstwie

Kolejną walkę solidarnościowy mistrz stoczy 
najprawdopodobniej w Rudzie Śląskiej.


