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O
kazało się, że 
można solidar-
nie usiąść, po-
rozmawiać i so-
lidarnie zadbać 

o jeden z najważniejszych 
symboli we współczesnej hi-
storii Polski i Śląska – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący 
Śląsko – Dąbrowskiej Soli-
darności. 

W ubiegły poniedziałek 
wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk zorganizował 
spotkanie na temat przy-
szłości Muzeum Izby Pamięci 
Poległych Górników KWK 
Wujek. O takie spotkanie od 
dłuższego czasu starała się Ślą-
sko – Dąbrowska Solidarność. 
I w końcu się udało.

Oprócz szefa Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności w 
spotkaniu z wojewoda Zyg-
muntem Łukaszczykiem 
udział wzięli Piotr Uszok, 
prezydent Katowic, Stanisław 
Gajos, prezes Katowickiego 
Holdingu Węglowego, Sta-
nisław Faber, śląski kurator 
oświaty, Andrzej Drogoń, 
dyrektor katowickiego od-
działu Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Mariusz 
Kleszczewski, członek zarzą-
du województwa śląskiego
i przedstawiciele Społecznego 

Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek poległych 16 
grudnia 1981 roku.

 – Byliśmy zgodni, że fi -
nansowanie muzeum nie 
może wyglądać tak prowi-
zorycznie jak dotychczas i że 
władze samorządowe mogą, 
w dużo większym stopniu niż 
dotąd, zadbać o to, aby bu-
dżet muzeum był domknięty. 
Dotychczas to związek starał 
się łatać dziury w fi nansach 
placówki, ale jest oczywi-
ste, że do jej normalnego 
funkcjonowania, rozwoju 
i promocji  potrzebne jest 
zaangażowanie także innych 
instytucji – podkreśla prze-
wodniczący Duda. 

Muzeum przy  KWK Wujek 
działa od ponad roku, w po-
mieszczeniach nieodpłatnie 
udostępnionych przez KHW 
SA. Na jego działalność pro-
gramową składają się granty 
uzyskane od miasta Katowice 

oraz granty od Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty na lekcje 
historyczne. W tym roku w 
budżecie miasta przeznaczono 
na muzeum 60 tys. złotych. 
To suma trzykrotnie wyższa 
niż w zeszłym roku.  Narodo-
we Centrum Kultury w 2010 

roku ma wesprzeć placówkę 
kwotą 5 tys. złotych. 

Podczas spotkania usta-
lono, że należy, wzorem 
Gdańska i Łodzi, rozpocząć 
przygotowania do stworzenia 
na bazie muzeum Śląskie-
go Centrum Solidarności. 

Powołana została robocza 
grupa, która zajmie się tym 
projektem.

- Mamy ambitne plany, 
aby najpóźniej na 30 – lecie  
pacyfi kacji kopalni Wujek 
Ślaskie Centrum Solidarno-
ści było już gotowe. Będą 

tam nie tylko pamiątki 
i zbiory dotyczące wydarzeń 
na Wujku, ale również pa-
miątki z kopalni Manifest 
Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju 
oraz z kopalni Piast, gdzie 
Solidarność przeprowa-
dziła  najdłuższy w stanie 
wojennym strajk podziem-
ny. I oczywiście pamiątki, 
eksponaty oraz dokumen-
ty związane z powstaniem 
i działalnością Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności w 
latach 80-tych – zapowiada 
Piotr Duda.

Obecne muzeum mieści 
się w części budynku dawne-
go magazynu. Na potrzeby 
Śląskiego  Centrum Solidar-
ności zostanie przejęty cały 
budynek wraz przylegająca 
do niego rampą, z której 
członkowie plutonu spe-
cjalnego ZOMO strzelali do 
górników.

Społeczny Komitet Pamię-
ci Górników KWK Wujek 
poległych 16 grudnia 1981 
roku ma przygotować plan 
budżetu przyszłej placów-
ki. Następne posiedzenie 
w sprawie budowy Śląskiego 
Centrum Solidarności odbę-
dzie się w lutym w siedzibie 
muzeum. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Koniec fi nansowych kłopotów Muzeum-Izby Pamięci Górników KWK Wujek poległych 16 grudnia 
1981 roku. Ambitne plany na przyszłość.

Śląskie Centrum Solidarności
Powołana została 
robocza grupa, 
która zajmie się 
projektem budowy 
Śląskiego Centrum 
Solidarności.

Jedną z atrakcji Centrum Solidarności, podobnie jak obecnie Muzeum, ma być diorama przedstawiająca 
sceny z pacyfi kacji kopalni Wujek

Prawdopodobnie od 2011 
roku święto Trzech Króli 
będzie dniem wolnym od 
pracy. Pomysł ma poparcie 
wszystkich klubów parla-
mentarnych. 

Platforma Obywatel-
ska, która dość niespo-
dziewanie wystąpiła z tą 
inicjatywą, chce równo-
cześnie usunąć z kodek-
su pracy przepis, zgodnie 
z którym pracownikowi 
przysługuje dzień wolny 
za święto przypadające 
w sobotę. Chodzi o to, by 
w ten sposób nie mnożyć licz-
by dni wolnych od pracy. 

Dość niespodziewanie 
PO poparła  więc  ideę , 

którą wcześniej skutecz-
n ie  sabotowała .  Przy-
pomnijmy, że pierwszy 
z inicjatywą przywrócenia 
6 stycznia dnia wolnego 
wystąpił prezydent Łodzi 
Jerzy Kropiwnicki. W ostat-
nich latach dwukrotnie pa-
tronował on obywatelskiej 
akcji zbierania podpisów 
w tej sprawie. W zbieranie 
podpisów aktywnie włą-
czyły się też struktury So-
lidarności. Za pierwszym 
razem projekt ustawy po-
parło 700 tys. Polaków, za 
drugim – ponad milion! 
Własny projekt w tej spra-
wie zgłosiło też Prawo 
i Sprawiedliwość. 

Za każdym razem prze-
ciwko ustanowieniu święta 
Trzech Króli dniem wol-
nym od pracy opowiadała 
się Platforma Obywatelska 
argumentując, że Polski 
nie stać na kolejny dzień 
wolny od pracy.  Teraz 
zmieniła zdanie, być może 
w perspektywie jesien-
nych wyborów. 

W rozmowie z dzien-
nikarzami Kropiwnicki 
przyznał ,  iż  c ieszy s ię 
ogromnie, że PO złoży-
ła ten wniosek. Dodał, 
że nigdy mu nie zależało 
na tym, dzięki komu ten 
dzień wolny powróci do 
kalendarza. – Chciałem 

natomiast, aby to święto 
wróciło jako dzień wolny 
od pracy. Będę pierwszy, 
który podziękuje panu 
premierowi, panu mar-
szałkowi i  tym, którzy 
zechcą ten projekt po-
przeć – powiedział pre-
zydent Łodzi.

Warto też  dodać ,  że 
w  r o z r a c h u n k u  r o c z -
nym dni wolnych będzie 
ty le  samo lub  o  jeden 
mniej. Święto w sobotę 
jest zawsze przynajmniej 
jedno w roku, a czasem 
i dwa. 

WG
O ŚWIĘCIE TRZECH KRÓLI 
PISZEMY TEŻ NA STR. 2. 

Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego, czyli 
święto Trzech Króli: 
Kacpra, Melchiora 
i Baltazara, to jedno 
z pierwszych ustano-
wionych przez Kościół. 
W kościele wschodnim 
znane już w III wieku, na-
tomiast w kościele obrząd-
ku zachodniego obchodzo-
ne od schyłku IV wieku. 

Wolny dzień 6 stycznia 
obowiązywał w Polsce do 
1960 r. Obecnie obowią-
zuje w dziewięciu krajach 
Europy: Niemczech, Gre-
cji, Hiszpanii, Włoszech, 
Austrii, Szwecji, Szwajca-
rii, Słowacji i Finlandii.

Za rok świętujemy aż do 6 stycznia?

Plakat inicjatywy obywatelskiej 
w sprawie przywrócenia Święta 
Trzech Króli. W akcję zaangażo-
wała się również Solidarność

Foto: TŚD
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INNI napisali

o tyle więcej zapłacimy od lutego za prąd 
i jego dostawę. Podwyżkę ogłosił właśnie 
Vattenfall, dostawca energii na Górnym 
Śląsku. Dla rodziny płacącej rocznie 1090 
zł za prąd oznacza to wydatki na energię 
wyższe o ok. 50 zł brutto.
Już wcześniej swoje nowe stawki ogłosi-
ła spółka Enion, dostarczająca energię 
w pozostałej części woj. śląskiego. 
U tego dystrybutora podwyżka wyniosła 
5,3 proc. Dla typowego klienta, zużywa-
jącego ok. 1,9 tys. kilowatogodzin, 
oznacza to wzrost o 2,65 zł miesięcznie.
Przedstawiciele obu spółek tłumaczą, 
że wzrost opłat wynika przede wszyst-
kim z kosztów infl acji oraz konieczności 
inwestowania w „zieloną” energię. 

LICZBA tygodnia

5 proc.

Rząd aktywizuje 
seniorów. Za późno

W 
ponad rok po przyjęciu przez 
rząd programu aktywizacji 
ludzi starszych „50+”,  resort 

pracy wziął się do roboty – wczoraj 
przedstawił szczegółowe plany działań. 
Czy powinno dziwić, że o programie 
prawie nikt nie wie?

Zamierza się skoncentrować na pro-
mocji programu wśród przedsiębiorców 
i szkoleniach dla seniorów. – Szkoda, że 
tak późno – denerwuje się posłanka PiS 
Joanna Kluzik-Rostkowska.

A problem jest poważny, bo Polska ma 
jeden z najniższych wskaźników zatrud-
nienia osób starszych. Po 55. roku życia, 
jak wynika z danych Eurostatu, pracuje 
zaledwie 31 proc. Polaków. Tymczasem 
w Szwecji aktywnych zawodowo jest 
około 70 proc. starszych ludzi. Właśnie 
dlatego w październiku 2008 roku rząd 
przyjął program „Solidarność pokoleń. 
Działania dla zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 50+”. Prze-
widywał on m.in. obniżenie kosztów 
pracy dla pracodawców, którzy zatrud-
niają osoby starsze. W tym celu zno-
welizowano nawet ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Zaplanowano również wiele akcji eduka-
cyjnych, które miały przekonać Polaków, 
by dłużej pracowali. Ta część planu jest 
jednak nadal w powijakach. Jak wynika 
z naszych informacji, Ministerstwo Pracy 
zaledwie kilka miesięcy temu ogłosiło 
przetarg, który miał wyłonić fi rmy rea-
lizujące szkolenia.

Efekt? Do rządowego programu 
przystąpiło niewielu przedsiębiorców. 
– Nastąpiły pozytywne zmiany legis-
lacyjne, szkoda tylko, że nie poszły za 
tym odpowiednie akcje promocyjne. 
To, co najbardziej bowiem szwankuje, 
to świadomość pracodawców i pracow-
ników. I bez odpowiedniej wiedzy nie 
będą korzystać z wszystkich możliwo-
ści – mówi była wiceminister pracy Ag-
nieszka Chłoń-Domińczak.

Wiedza na temat rządowego programu 
jest rzeczywiście niewielka. – „50+”? A co 
to jest – dziwi się szefowa kadr w jednej 
z warszawskich fi rm z branży chemicz-
nej. – Do tej pory nie skorzystaliśmy z 

rządowego programu „50+” – przyznaje 
Małgorzata Kot z Eurofi lms SA.

Tymczasem eksperci przypominają, 
że fi rmy, które decydują się na zatrud-
nienie osoby powyżej 50. roku życia, 
są zwolnione z płacenia za nią składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych. A w 
razie choroby pracownika wypłacają mu 
pensję tylko przez 14 dni, a nie 30 jak za 
resztę pracowników.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
6 stycznia 2010, Iwona Dudzik

Wszyscy chcą być 
górnikami, bo 
kopalnie znowu 
w modzie

T
ylko do Kompanii Węglowej w 
zeszłym roku wpłynęło około 
38 tys. CV i każdego dnia docie-

rają nowe. Po kilka tysięcy chętnych 
zgłasza się też do kopalń należących 
do Katowickiego Holdingu Węglowego 
oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – 
Zdecydowana większość z tych, którzy 
do nas dzwonią lub piszą, pyta o pracę 
– potwierdza Zbigniew Madej, rzecznik 
Kompanii.

Wydawałoby się, że biorąc pod uwagę 
ostatnie katastrofy i kryzys w przemyśle 
ciężkim, górnictwo będzie na ostatnim 
miejscu pożądanych pracodawców. Ale 
jest inaczej. Zjawiskiem zainteresowali 
się nawet naukowcy. Profesor Marek 
Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego 
na zlecenie Kompanijnego Ośrodka 
Szkolenia (zajmuje się m.in. szkoleniem 

górników) przeprowadził badania wśród 
młodych górników i zapytał, dlaczego 
wybrali taką drogę kariery. Wyniki są 
dopiero opracowywane, ale pierwsze 
wnioski są interesujące. Okazuje się, że 
wśród 11 tys. przepytanych młodych 
górników aż 80 proc. kontynuuje tra-
dycje rodzinne i świadomie wybrało 
zawód górnika.(…)

– W sytuacji, gdy takie giganty świa-
towej gospodarki jak Opel nie poradziły 
sobie z kryzysem, kopalnia wciąż jest dla 
młodych ludzi stabilnym miejscem za-
trudnienia. I to oferującym ponadprze-
ciętne zarobki – mówi prof. Szczepań-
ski. Dodaje, że zawód górnika po latach 
okupowania ostatnich miejsc w rankin-
gach znów wrócił do grona najbardziej 
poważanych profesji w kraju i znajduje 
się na czwartym miejscu – po profesorze 
uniwersytetu, lekarzu i policjancie. – Gdy 
w 1997 roku zapytaliśmy uczniów szkół 
średnich, kim chcą zostać w przyszłości, 
ani jeden nie odpowiedział, że górnikiem. 
Historia zatoczyła koło – mówi profesor 
Szczepański. Jego zdaniem musimy mieć 
świadomość, że przez najbliższych 40 lat 
dla kopalń węgla kamiennego i tak nie 
będzie żadnej alternatywy. – Oczywi-
ście, potrzebna będzie zmiana w struk-
turze zatrudnienia. Zamiast masowych 
przyjęć kopalnie będą musiały szukać 
specjalistów od handlu, zarządzania, 
a nawet psychologii – przekonuje prof. 
Szczepański.

Pierwsze zmiany będą widoczne już w 
tym roku. Tysiące chętnych, którzy marzą 
o fedrowaniu węgla za ponadprzeciętną 
pensję i emeryturze po 25 latach pracy na 
dole, czeka spore rozczarowanie. W 2010 
roku, a prawdopodobnie i w kolejnych 
latach – poza nielicznymi wyjątkami – 
kopalnie nie będą przyjmować nowych 
pracowników. Do tej pory starano się za-
trudnić przynajmniej tylu nowych ludzi, 
ilu odchodzi na emerytury, ale teraz ten 
prosty przelicznik przestanie być aktualny. 
Katowicki Holding Węglowy, w którym 
pracuje około 20 tys. ludzi, zredukuje licz-
bę zatrudnionych do 15 tys., podobnie 
będzie w JSW i Kompanii. Powodem jest 
nie tylko zmniejszające się z roku na rok 
wydobycie, ale też łączenie się kopalń i 
coraz większa ich automatyzacja. 

» Gazeta Wyborcza, 11 stycznia 2010, 
Tomasz Głogowski

TRZY pytania
Ksiądz prałat Stanisław Puchała, kapelan Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, proboszcz Katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Modliłem się o wolne w Święto Trzech Króli
Solidarność od dawna domagała się, 
by Święto Trzech Króli było dniem 
wolnym od pracy. Dość niespodziewa-
nie dla wszystkich wsparcie przyszło 
ze strony Platformy Obywatelskiej, 
która wcześniej te plany sabotowała. 
PO przygotowała już projekt ustawy 
ustanawiającej 6 stycznia dniem wol-
nym. Jest ksiądz zaskoczony?

– Modliłem o to od dłuższego czasu! 
Przypomnę, że to nie jest żadna rewo-
lucja, tylko powrót do zwyczaju, który 
w Polsce był przez wiele lat. Świę-
to Trzech Króli, inaczej Uroczystość 
Objawienia Pańskiego, to wielkie świę-
to w kościele, nie tylko katolickim, ale 
także prawosławnym. To data od zawsze 
bardzo ważna w Polsce. Pamiętam, że 
jeszcze w latach 60. ferie świąteczne 
trwały właśnie aż do Trzech Króli. 
Bardzo się cieszę.  

Rozszerzenie wykazu dni wolnych ma 
być powiązanie z likwidacją przepisu 
przyznającego wolne za święto, które 
przypada w sobotę…

– I dobrze. Dla mnie to był dziwaczny 
zapis, nie potrafi ę go logicznie wytłu-
maczyć. Zamiana tych przepisów na 
dzień wolny w Święto Trzech Króli to 
słuszne rozwiązanie. 
Pojawiają się też pomysły, by wolny od 
pracy był Wielki Piątek. Kościół Katoli-
cki popiera takie rozwiązania?

– Byłoby to bardzo piękne, gdyby 
Wielki Piątek był dniem wolnym, bo to 
bardzo ważny dzień dla ludzi wierzących, 
zwłaszcza protestantów. Ale to jednak 
są dni innej miary. W przeciwieństwie 
do Uroczystości Objawienia Pańskiego, 
Wielki Piątek nie jest świętem. To prostu 
wyjątkowy dzień. Podobnie można by 
rozważać, czy wolna nie powinna być 
Wigilia, bo i z takimi głosami się spot-
kałem. Być może tak, ale wchodzimy tu 
na inny poziom argumentacji. Z tych 
wszystkich trzech dni, Święto Trzech 
Króli jest dla katolików najważniejsze. 
Nawet teraz, gdy 6 stycznia jest dniem 
roboczym, powinniśmy go obchodzić 
jak dzień świąteczny, poprzez uczest-
nictwo we mszy świętej i powstrzymy-
wanie się od pracy, o ile oczywiście jest 
to możliwe.

WG

6 stycznia, jako dzień 
wolny od pracy, to 
powrót do wieloletniej 
polskiej tradycji.

Abp Sławoj Leszek Głódź odebrał 
w poniedziałek w Gdańsku tytuł 
Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. 
- Za obronę dziedzictwa „Solidarności” 
i moralne wsparcie Związku w bieżącej 
działalności - powiedział Jerzy Kłosiński, 
redaktor naczelny Tygodnika Solidarność. 

- Tym tytułem chcemy uhonorować pasterza, 
który głosi dziś zagłuszaną prawdę. Słowa otuchy 
dla Solidarności wypowiadane od lat przez księ-
dza arcybiskupa, szczególnie w ostatnim roku, 
znacząco wpływają na postawę naszego społe-
czeństwa. Zacytuję znany fragment homilii księdza 
arcybiskupa z października ubiegłego roku w 
Białymstoku podczas Krajowego Zjazdu Związku: 
„Sztandarów nie zwijajcie! Jeszcze nie czas! nikt 
tak dobitnie w mijającym roku nie mówił o roli 
Solidarności i związków zawodowych - powiedział 
Jerzy Kłosiński. 

Redaktor naczelny Tygodnika Solidarność przy-
pomniał również inne słowa metropolity gdańskie-
go: „Solidarność” to żywi ludzie, którzy mają mówić 
w imieniu tych, którzy mówić nie mogą, mają 
krzyczeć w imieniu tych, którzy krzyczeć nie mogą, 
bo nie mają siły i nikt za nimi nie stoi. 

Abp Głódź dziękując za przyznany tytuł zapew-
nił, że „Solidarność” ma w jego osobie sojusznika. 
- „Solidarność”, która jest jedna, niepodzielna ma 
przed sobą wielkie wyzwania związane z całym 
światem pracy - powiedział metropolita gdański. 
Abp Głódź przypomniał, że 30. rocznicy powstania 
NSZZ „S” towarzyszyć będzie długo oczekiwane wy-
darzenia - beatyfi kacja ks. Jerzego Popiełuszki. 

Wcześniej tytuł Człowieka Roku Tygodnika 
Solidarność otrzymali m.in. Jerzy Buzek, Bożena 
Borys-Szopa, Stanisław Szwed, Lech Kaczyński, jako 
prezydent Warszawy, pośmiertnie Alina Pieńkowska. 

DIKK

SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ (ur. 13 sierpnia 
1945 w Bobrówce) – arcybiskup metropo-
lita gdański, w latach 2004 -2008 biskup 
ordynariusz diecezji warszawsko – praskiej, 
wcześniej w latach 1991 – 2004 biskup 
polowy Wojska Polskiego. W 1981 roku był 
kapelanem Solidarności Regionu Białystok. 
Hasłem jego biskupiej posługi są słowa: 
Milito pro Christo – Walczę dla Chrystusa.

DZIAŁ kadr

Arcybiskup 
Człowiek 
Roku

Foto: internet
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W 
c a ł y m 
z w i ą z k u 
rozpoczę-
ły się już 
w y b o r y. 

Do Biura Ewidencji Związ-
kowej ZR już wpłynęło dzie-
więtnaście pierwszych pro-
tokołów. To mniej więcej 
tyle samo, co w poprzednich 
latach, kilka tygodni po roz-
poczęciu roku wyborczego. 
Jak na razie zmian na kluczo-
wych stanowiskach na tym 
szczeblu jest niewiele. 

Jednak Regionalna Komi-
sja Wyborcza i Biuro Ewiden-
cji Związkowej podkreślają, 
że komisje nie powinny 
zwlekać z przeprowadze-
niem wyborów. – Im wcześ-
niej tym lepiej. Organizacje 
związkowe, którym zależy 
na szybkim potwierdzeniu 
rejestru nie powinny czekać 
do marca. Wówczas więk-
szość organizacji przepro-
wadza wybory i dostarcza 
protokoły do Zarządu Re-
gionu. Sprawdzenie tych 
protokołów przez człon-
ków RKW i wprowadzenie 
danych do komputera trwa 
znacznie dłużej – mówi Jerzy 
Półtorak z Biura Ewidencji 
Związkowej. 

Bez pomyłek i czytelnie 
Regionalna Komisja Wyborcza 
nie stwierdziła błędów popeł-
nionych podczas zebrań już 
przeprowadzonych. – Czasem 
delegaci mylą liczbę osób 
uprawnionych do głosowa-
nia z liczbą osób obecnych 
na sali. Są to jednak bardzo 
rzadkie błędy – mówi Krzysz-

tof Hus, zastępca przewod-
niczącego RKW.

W protokołach, które już 
dotarły do Zarządu Regionu, 
RKW również nie dopatrzyła 
się pomyłek. – Czasem ko-
misje zapominają o dołą-
czeniu ankiet osobowych. 
Zdarzyło się również, że 
dostarczone ankiety oso-
bowe wypełnione zostały 
na starym wzorze – dodaje 
Krzysztof Hus. Tymczasem 
obowiązuje już nowy wzór 
ankiety, który można pobrać 
ze strony internetowej Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
www.solidarnosc-kat.pl. 

Dla Biura Ewidencji Związ-
kowej bardzo ważny jest 
staranny i czytelny sposób 
wypełnienia ankiety, po-
dobnie jak listy obecności. 
– Czasem nazwiska są nie-
czytelnie napisane i mamy 
kłopot z ustaleniem, jak ta 
osoba rzeczywiście się na-
zywa. Najlepiej, żeby listy 
obecności drukowane były 

komputerowo, napisane na 
maszynie, a jeśli ręcznie, to 
drukowanymi literami – pod-
kreśla Jerzy Półtorak. 

Dokumenty trzeba 
przechowywać
Ze względu na obowiązek 
przechowywania dokumen-
tów, których po każdych 
wyborach jest sporo, istot-
ne jest również dwustronne 
drukowanie lub kserowanie 
formularzy wyborczych.

Jak to zwykle bywa, naj-
więcej problemów i wątpli-
wości związanych z organi-
zacją wyborów pojawia się 
w najmłodszych komisjach, 
którym brakuje jeszcze do-
świadczenia. To właśnie one 
najczęściej proszą o pomoc 
pełnomocników RKW.

Wybory  władz organi-
zacji zakładowej, między-
zakładowej oraz zakładowej 
organizacji koordynacyjnej 
będą trwały do końca marca 
2010 roku. W tym terminie 
powinny również zostać 
przeprowadzone wybory 
delegatów na walne zebra-
nie delegatów regionu oraz 
delegatów na walne zebranie 
struktur branżowych.

14 kwietnia 2010 r. upływa 
ostateczny termin rejestracji 
protokołów z wyborów elek-

torów na zebranie wyborcze 
w okręgach wyborczych.

Natomiast 28 kwietnia to 
ostateczny termin rejestracji 
protokołów z wyborów de-
legatów na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność.

WZD w czerwcu, 
KZD w październiku
– Członkowie Zarządu Re-
gionu nieznacznie zmie-
nili progi liczby członków 
w organizacji związkowej 
uprawniające do wyborów 
określonej liczby delegatów i 
elektorów – dodaje Krzysztof 
Hus. Obok przypominamy 
załącznik do ustawy 12/2009 
ZR ustalający te progi. Pełna 
treść uchwały znajduje się 
na stronie ZR.

Gdy zakończone zostaną 
wybory na szczeblu pod-
stawowym, wybrani przez 
związkowców delegaci będą 
wybierać władze regionów
i delegatów na Zjazd Krajowy. 
Mają na to czas od 1 kwietnia 
do 30 czerwca br.

Kalendarz wyborczy zakła-
da, że wybory władz regio-
nalnych sekcji branżowych
i problemowych, sekretariatów 
branżowych oraz delegatów 
na walne zebranie delegatów 
krajowej sekcji branżowej 
przeprowadzone zostaną 
w kwietniu.

Maj i czerwiec to miesiące, 
w których powinny zostać 
wybrane władze krajowych 
sekretariatów branżowych.

Lidera Solidarności na ka-
dencję 2010-2014 poznamy 

podczas Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidar-
ność, który w dniach 20–22 

października odbędzie się we 
Wrocławiu.

AGNIESZKA KONIECZNY

Liczba 
członków 

w organizacji 
zw.

Liczba
 organizacji 
związkowych

Liczba 
miejsc 

Elektorskich 
w okręgu

Liczba
elektorów

do    30
31 – 60
61 – 90

 91 – 120
121 – 150
151 – 180
181 – 210
211 – 240
241 – 270
271 – 299

218
185
80
34
17
37
15
19
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

218
370
240
136
85

222
105
152
99

110

RAZEM LICZBA ELEKTORÓW: 1737

Liczba 
członków 

w organizacji zw.

Liczba
 organizacji 
związkowych

Liczba
mandatów

Liczba
delegatów

 300 – 600
  601 – 1200
1201 – 1800
1801 – 2400
2401 – 3000

40
23
8
4
1

1
2
3
4
5

40
46
24
16
5

RAZEM: 131

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Wybór Delegatów bezpośredni

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Wybór Elektorów 

Bieżący rok jest dla Solidarności nie tylko rokiem wielkich rocznic, ale także rokiem wyborów władz 
związku. Kalendarz wyborczy na kadencję 2010-2014 już jest otwarty.

2010 – rok ważnych 
wyborów w Solidarności

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

zaprasza dzieci w wieku od 7 do 15 lat 
na 

ZIMOWISKO
w Domu Wczasowym „Granit” w Zwardoniu
w terminie od 20.02.2010 r. do 27.02.2010 r.

Koszt pobytu: 930 zł.
 

W cenie gwarantujemy: zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, pełne wyżywienie, wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną, opiekę medyczną, 

ubezpieczenie NNW oraz transport autokarowy na trasie Katowice-Zwardoń-Katowice. 
Ponadto naukę jazdy na nartach pod okiem instruktorów, karnety narciarskie, jeden dzień 
jazdy na wyciągach słowackich, możliwość skorzystania z wypożyczalni nart.
A także zajęcia sportowe na powietrzu, bitwy śnieżne, saneczkowanie, wycieczki 
po okolicy, gry, zabawy oraz konkursy.
Cena nie obejmuje wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Zapisy i dodatkowe informacje:
Biuro Fundacji 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice, pokój nr 200, 201
tel. 32 253-91-41, 32 353-84-25 wew. 300
e-mail: fundacja_dzieci@poczta.onet.pl

Zapytaj eksperta o radę pracowników
– W jaki sposób rada pracowni-
ków może uzyskać informacje od 
pracodawcy, jak powinny przebie-
gać wybory nowej rady oraz czego 
związkowcy mogą się spodziewać 
po znowelizowanej ustawie o radach 
pracowników – na te i inne pytania 
można zasięgnąć odpowiedzi u wo-
jewódzkiego konsultanta ds. rad 
pracowników. 

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności – bo 
to ona pełni obowiązki konsultanta – 
dyżuruje od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–15.00 pod nr tel. 032 
353 84 25 wew. 428, e–mail: zagra-
niczne@solidarnosc-kat.pl. Istnieje 
też możliwość przeprowadzenia kon-
sultacji osobiście po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach re-
alizowanego przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność w partnerstwie 
z OPZZ projektu „Niezależna ekspertyza 
ekonomiczna standardem dialogu spo-
łecznego w obliczu zmiany gospodar-
czej”.  Podobne punkty konsultacyjne 
powstały w każdym województwie. 
Ten w Katowicach obejmuje swym 
działaniem obszary działania regionów 
Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowa 
i Podbeskidzie.

Projekt fi nansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Komisje nie 
powinny zwlekać 
z przeprowadzeniem 
wyborów.  Im wcześniej 
tym lepiej.
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Jastrzębie Zdrój
» 11 STYCZNIA W SIEDZIBIE
jastrzębskiego BT odbyło się zebranie przed-
stawicieli komisji zakładowych z obszaru 
działania biura. Zebrani omówili bieżącą sy-
tuację w organizacjach związkowych, proble-
my w zakładach pracy oraz kwestie związa-
ne z wyborami na kadencję 2010-2014.

Sosnowiec
» W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w Będzinie powstała Tymczasowa Organiza-
cja Związkowa NSZZ Solidarność. Wybory do 
nowej organizacji odbędą się 23 stycznia.

» 30 STYCZNIA SOLIDARNOŚĆ z sosno-
wieckiej kopalni Kazimierz Juliusz organizuje 
dla swoich członków zabawę karnawałową.

Z BIUR 
terenowych

P
odpisanie tego 
układu zwięk-
sza  poczuc ie 
bezpieczeństwa 
u pracowników. 

W trudnej sytuacji naszej 
branży jest to niezwykle 
ważne - mówi Jerzy Go-
iński, przewodniczący 
Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność w ArcelorMit-
tal Poland. Podkreśla też, 
że w grudniu skończył 
się termin obowiązywa-
nia Pakietu Gwarancji 
Pracowniczych i to był 
już ostatni moment, aby 
wreszcie podpisać układ 
zbiorowy. 

ZUZP reguluje między 
innymi  zasady zatrudnia-
nia, zasady wynagradzania 
pracowników,  czas pracy 
i urlopy. Negocjacje nad 
układem trwały  od 2003 
roku, od 2004 roku z obec-
nym właścicielem spółki. 
Zmiany właścicielskie, 
czyli  prywatyzacja Pol-
skich Hut Stali, a potem 
poszerzanie spółki o nowe 
zakłady,  powodowały, że 

prace nad dokumentem 
się wydłużały. 

– Jednym z najwięk-
szych problemów przy 
ustalaniu kompromiso-
wych zapisów układu był 
fakt, że tworzące spółkę 
zakłady miały przeróż-
ne systemy zatrudnienia 
i wynagrodzeń. Podpisany 
w końcu układ może nie jest 
naszym wymarzonym, ale 
najważniejsze, że wreszcie 
został podpisany– podkre-
śla Goiński.

Podpisanie układu nie 
kończy negocjacji. – Praco-
dawca nadal forsuje wpro-
wadzenie elastycznych 
form zatrudnienia. Jednak 
naszym zdaniem na dal-
sze redukcje zatrudnienia 
w spółce nie ma już miej-

sca. Już teraz, przy bardzo 
ograniczonym poziomie 
produkcji, zaczyna brako-
wać ludzi. A przecież w II 
kwartale spodziewany jest 
wzrost produkcji i wtedy 
mógłby ruszyć drugi wielki 
piec w Hucie Katowice, a 
to oznacza, że trzeba bę-
dzie ludzi przyjmować 

do pracy, a nie zwalniać – 
podkreśla przewodniczący 
Solidarności.

Związkowcy z Solidarno-
ści zamierzają też rozmawiać 
na temat podwyżek płac. Ich 
zdaniem pracownicy, którzy 
nie skorzystali z programu 
dobrowolnych odejść i po-
zostali w pracy pracują dużo 

ciężej niż dotychczas i ich 
pensje powinny wzrosnąć. 
Nie będzie to jednak łatwe 
zadanie.

ArcelorMittal Poland 
zatrudnia ok. 9000 pra-
cowników, z czego blisko 
3800 pracuje w dąbrowskim 
oddziale spółki.

 POD

Po 6 latach negocjacji udało się w końcu podpisać Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy, który gwarantuje pracownikom ArcelorMittal Poland zachowanie 
dotychczasowych uprawnień. 

LEPIEJ PÓŹNO 
NIŻ ZA PÓŹNO

Apel o pomoc
Zarząd Regionu Ziemia Sando-
mierska NSZZ „Solidarność” zwra-
ca się do struktur związkowych 
NSZZ „Solidarność” i ludzi dobrej 
woli o pomoc dla pracowników 
Collar Textil Opatów i ich rodzin. 

Sytuacja pracowników i ich rodzin jest 
dramatyczna. Od czerwca ubiegłego roku nie 
otrzymują wynagrodzenia za pracę. 
Od 10 grudnia nieprzerwanie prowadzą 
strajk okupacyjny na terenie zakładu. Spędzili 
tam święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.  
Domagają się ogłoszenia upadłości, gdyż jest 
to jedyna możliwość skorzystania z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.   

 Akcja protestacyjna będzie trwała co 
najmniej do 19 stycznia, do terminu pierw-
szej rozprawy w Sądzie Gospodarczym 
w Kielcach o ogłoszenie upadłości zakładu.

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska 
pomógł pracownikom zakładu, członkom 
NSZZ „Solidarność”, przekazując przed świę-
tami Bożego Narodzenia fundusze z Regio-
nalnego Funduszu Strajkowego.

Zwracamy się do struktur związko-
wych NSZZ „Solidarność” i wszystkich 
ludzi dobrej woli z apelem o pomoc dla 
pracowników Collar Textil Opatów.

Wpłaty można przekazywać 
na konto Komisji Zakładowej 

Międzyzakładowej Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Opatowie

97 8493 0004 0120 
0000 2206 0001
z dopiskiem „Pomoc”

Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych 
oraz Współpracy Zagranicznej informuje, 
że w lutym 2010 r. planuje zorganizować 
kolejną edycję bezpłatnego stacjonarne-
go szkolenia dla Społecznych Inspekto-
rów Pracy. Szkolenie będzie odbywać się 
w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach, 
a prowadzić będą je eksperci Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Prawo pracy (ustawa o PIP, usta-

wa o SIP, bhp, badania lekarskie, 
czas pracy).

2.  Minimalne i zasadnicze wymaga-
nia.

3.  Szkolenie z zakresu psychologii 
(skuteczna komunikacja w środo-
wisku pracy, zagrożenia psycho-
społeczne w stosunkach pracy, 
trening psychologiczny).

Zainteresowane organizacje pro-
simy o kontakt z Biurem ds. Rozwoju
i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy 
Zagranicznej(zagraniczne@solidarnosc
-kat.pl). Szczegółowy termin szkolenia 
podamy wkrótce.

Podczas tradycyjnego 
noworocznego śniadania 
z dziennikarzami, Piotr 
Duda podziękował przed-
stawicielom prasy, radia, 
telewizji i portali inter-
netowych z naszego re-
gionu za rzetelną pracę, 
wrażliwość na problemy 
pracownicze i społeczne 
oraz współpracę z Solidar-
nością i innymi związkami 
zawodowymi.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności podsumował 
miniony rok, opowiadał 
o tegorocznych planach 
związku i złożył dzienni-
karzom noworoczne ży-
czenia: zdrowia, satysfakcji 
z pracy oraz godnych wy-
nagrodzeń. – Życzę wam, 
aby wasi szefowie pamiętali 
o was. Pamiętali, że macie 
swoje rodziny i życie pry-
watne – powiedział.

Podsumowując ubiegły 
rok  podkreślił, że najwię-
cej problemów w regionie 
związanych było z kryzy-
sem, który dotkliwie od-

czuły największe branże. 
Wśród nich motoryzacja, 
przemysł zbrojeniowy 
i górnictwo, głównie Ja-
strzębska Spółka Węglo-
wa oraz współpracujące 
z nią koksownie, a także 
hutnictwo. 

– Mam nadzieję, że sy-
tuacja w przemyśle samo-

chodowym, szczególnie 
w fabryce Opla w Gliwi-
cach, już się stabilizuje. 
Poprawia się również sy-
tuacja w hutnictwie, np. 
w Hucie Katowice. To do-
brze, bo nie jestem zwolen-
nikiem teorii – im gorzej, 
tym lepiej. Najważniejsze 
jest to, by problemów było 

jak najmniej – powiedział 
Piotr Duda.

Po raz kolejny skryty-
kował zapisy rządowego 
pakietu antykryzysowe-
go, z którego skorzystało 
bardzo niewiele firm. – 
W tej chwili mamy poważ-
ne problemy w Tagorze 
w Tarnowskich Górach, 
gdzie zwolniona może 
zostać nawet połowa za-
łogi. W ubiegłym roku w 
gliwickim Bumarze pracę 
straciło kilkaset osób. Dla-
czego ci pracodawcy nie 
sięgnęli po rozwiązania za-
proponowane przez rząd? 
– pytał Piotr Duda. 

Zdaniem związkow-
ców, pakiet zawiera zbyt 
skomplikowane proce-
dury i obostrzenia. – Nie 
znam takiego zakładu, 
w którym choć jeden pra-
cownik mógłby skorzystać 
z zapisów pakietu, zostać 
tzw. pracownikiem uśpio-
nym i pobierać część wy-
nagrodzenia z funduszu 
pracy – dodał.

Mimo tych problemów 
uzwiązkowienie w Regio-
nie Śląsko-Dąbrowskim 
w ubiegłym roku wzrosło 
i co najważniejsze coraz 
częściej do Solidarności 
zapisują się młodzi, pełni 
energii ludzie, którzy 
zaczynają rozumieć, że 
sami sobie nie poradzą 
w konfrontacji z praco-
dawcą.

Piotr Duda podkreślił, 
że w tym roku Solidar-
ność czekają obchody 
XXX rocznicy powstania 
związku. Zapowiedział, 
że oprócz tradycyjnych 
uroczystości, odbędzie 
się również wielkiego 
koncert na katowickim 
lotnisku Muchowiec.

Odpowiadał też na 
pytania dziennikarzy 
dotyczące problemów 
w największych zakładach 
w regionie oraz startu 
w wyborach na prze-
wodniczącego Komisji 
Krajowej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zdaniem 
związkowców na 
dalsze redukcje 
zatrudnienia w 
ArcelorMittal Poland 
nie ma już miejsca.

Trzeba ludzi przyjmować a nie zwalniać – mówi Jerzy Goiński

Foto: Jacek Zom
m

er

Noworoczne spotkanie z dziennikarzami

Dziennikarze pytali szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności o 
plany związku w tym roku

Foto: TŚD
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Zdecydowana większość  pra-
cowników Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Powiatowego 
im. B. Hagera w Tarnowskich 
Górach jest przeciwnych 
przekształceniu ich placówki 
w spółkę handlowego. Takie 
są wyniki referendum zorga-
nizowanego przez zakładową 
Solidarność.

– W głosowaniu wzięło 
udział 473 pracowników 
szpitala. 465 głosujących 
sprzeciwiło się planom prze-
kształcania, za było tylko 
7 głosujących, a 1  głos był 
nieważny – poinformował 
Jacek Szarek, szef Solidarności 
w tarnogórskim szpitalu. 

To oznacza, że głosowało 
ponad 73,3 procent zatrud-
nionych w szpitalu. 98,3 
procent głosujących wyra-
ziło swój sprzeciw wobec 
planu przekształcenia. 

Na 14 stycznia zaplanowa-
no spotkanie pracowników 
i związków zawodowych 
ze starostą tarnogórskim 
Józefem Korpakiem. Jak 
podkreśla Jacek Szarek, są to 
rozmowy ostatniej szansy. 
Jeśli nie przyniosą rezultatu 
satysfakcjonującego pracow-

ników szpitala, rozpocznie 
się akcja protestacyjna. 

– Mamy świadomość, że 
zadłużony na 15 mln szpital 
wymaga restrukturyzacji, ale 
nie może się to odbywać w 
takiej formie, jak próbuje się 
to robić teraz i bez porozu-

mienia ze stroną społeczną 
–  mówi Szarek.

Zdaniem związkowców 
planowane przekształce-
nie szpitala nie przyniesie 
efektu, bo spółka też będzie 
się zadłużała. A co gorsze, 
przekształcenie doprowadzi  

do zamknięcia przychodni, 
drastycznego ogranicze-
nia liczby łóżek na części 
oddziałów, a to będzie się 
wiązało również ze zwol-
nieniem z pracy ponad 30 
procent załogi.

POD

N
a początku 
grudnia, na 
Barbórkę sypa-
ły się pochwa-
ły, że  fabryka 

osiągnęła najlepszy wynik 
ekonomiczny w historii 
i jest jednym z fi larów Grupy 
Kopex. Przed świętami 
zmieniono prezesa i nagle 
okazało się, że fabryka jest 
w trudnej sytuacji fi nansowej 
i trzeba ciąć zatrudnienie– 
mówi Stefan Jacznik, szef 
zakładowej Solidarności 
w Tagorze.

Szczegóły planowanych 
cięć w zatrudnieniu nie są 
jeszcze znane. – Wciąż czeka-
my na spotkanie z szefami w 
tej sprawie. Ale z nieofi cjal-
nych informacji jakie do nas 
dotarły, dowiedzieliśmy się, 
że cięcia mogą objąć ponad 
40 procent liczącej 920 osób 
załogi. W dodatku ma to się 
odbyć jak najmniejszym 
kosztem, czyli bez odpraw 
czy pakietów socjalnych. 
Połowa pracowników za-
kładu to osoby zatrudnione 
na czas określony, a jak wia-
domo takich pracowników 
najłatwiej zwolnić. Po pro-
stu nie przedłuża się umów 
– dodaje Jacznik.

Gdy kilka dni temu przed-
stawiciele Solidarności, do-
wiedziawszy się o planach 
zwolnień w Tagorze zaalar-
mowali opinię publiczną, 
tragicznymi perspektywami 
pracowników fabryki  zain-
teresowały media lokalne
i ogólnopolskie. Prezes Tagoru 
Andrzej Smutek komento-

wał, że alarm związkowców 
jako nieuzasadniony i przed-
wczesny. Zapowiedział, że 
najpóźniej do połowy stycznia 
zarząd fabryki, należącej do 
grupy giełdowego Kopeksu, 
przedstawi związkom zawo-
dowym i załodze fi rmy ocenę 

sytuacji spółki i propozycje 
działań wzmacniających jej 
konkurencyjność. 

– Cokolwiek to znaczy, 
nie wróży nic dobrego. Po 
zmianie prezesa już zdąży-
liśmy usłyszeć, że brakuje 
rynków zbytu, że jesteśmy 
zbyt drodzy i nierentowni. 
W dodatku do spotkania 
wciąż nie doszło i nie wia-
domo kiedy dojdzie – do-
daje Jacznik. 

Tagor zajmuje się projekto-
waniem i produkcją sprzętu 
dla górnictwa: obudów zme-
chanizowanych, zmechanizo-

wanych obudów skrzyżowań, 
przenośników taśmowych 
i zgrzebłowych. Jest także 
dostawcą elementów obu-
dów indywidualnych. 

Fabryka realizuje obecnie 
kilka ważnych kontraktów. 
Nie tylko w polskim górni-
ctwie, ale również na świe-
cie. Najbardziej prestiżowy z 
nich to  kontrakt z chińskim 
partnerem Shenhua-Ningxia 
Coal Industry Group, prze-
widujący w sumie dostawy 
ponad 600 sztuk obudowy 
górniczej.

GRZEGORZ PODŻORNY

Samorządy w całym kraju 
rozpoczęły likwidację szkół, 
do której najczęstszym pre-
tekstem jest niż demografi cz-
ny  – alarmują związkowcy 
z oświatowej Solidarności. 

Przyzwolenie na takie 
działania dała im, wprowa-
dzona przez rząd na wiosnę 
ub. roku, kontrowersyjna 
zmiana w ustawie o syste-
mie oświaty, która zniosła 
konieczność opiniowania 
przez kuratorów oświaty 
zamiarów likwidacji szkół 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Oświatowa Solidarność, 
jeszcze przed wprowadze-
niem zmiany, nie ukrywała 
obaw, że będzie ona pierw-
szym krokiem do prywaty-
zacji szkolnictwa.

Teraz związkowcy infor-
mują, że minister edukacji, 
podczas spotkań z przedsta-
wicielami gmin, nie ukrywa 
swojej aprobaty dla prywa-
tyzacji oświaty. 

– Można to wręcz określić, 
jako głośne nawoływanie. 
Nic dziwnego, w przeszłości 
pani minister pełniła funkcję 
dyrektora prywatnej szkoły 
w Gdańsku – komentuje Le-
sław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu 

Nauki i Oświaty NSZZ So-
lidarność. 

Zdaniem Ordona, pry-
watyzacja szkół nie jest 
równoznaczna z wyższym 
poziomem nauczania. Z da-
nych okręgowych komisji 
egzaminacyjnych wynika, 
że uczniowie z prywatnych 
i społecznych placówek 
oświatowych nie osiągają 
wyższych efektów w nauce, 
niż uczniowie ze szkół pań-
stwowych. Praktyka poka-
zała również, że nauczyciele 
zatrudnieni w szkołach pry-
watnych otrzymują niższe 
niż w szkołach publicznych 
wynagrodzenia. 

– Prywatyzacja szkół jest 
korzystna wyłącznie dla osób, 
które je prowadzą oraz dla 
gmin, które już nie muszą 
utrzymywać nie przynoszą-
cych dochodów placówek, 
a tym bardziej w nie inwe-
stować. One chcą pozbyć się 
problemu. Jeżeli okaże się, 
że likwidowane, a następnie  
prywatyzowane będą szkoły 
dotychczas dobrze utrzymy-
wane i doinwestowane, to nie 
trudno będzie się domyślić, 
że trafi ą one w ręce „znajo-
mych królika”  – przewiduje 
Lesław Ordon.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Gminy nie chcą
fi nansować szkół

Informacja 
RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, 

że zgodnie z uchwałą ZR nr 12/2009 wa-

runkiem rejestracji protokołów wybor-

czych na kadencję 2010 – 2014 jest dostar-
czenie do ZR ankiety informacyjnej 
o liczebności członków danej orga-
nizacji związkowej według stanu 
na dzień 30 listopada 2009 r. oraz 
analizy składek za 2007 i 2008 rok. 

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe na-

leży wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 

Do protokołów wyborczych należy obo-

wiązkowo załączyć listę obecności na ze-

braniu wyborczym. Listę należy wypełnić 

czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obowiązku wy-

pełniania ankiet osobowych (wzór nowej 

ankiety na stronie www.solidarnosc-kat.

pl) przez wszystkich wybranych członków 

władzy wykonawczej i kontrolnej. 

Większość  przeciw przekształceniu

Nawet 400 pracowników tarnogórskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Tagor 
może wkrótce zostać zwolnionych. To prawie połowa całej załogi.

Grom z jasnego nieba
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

w PUP Tarnowskie Góry

Dynamika wzrostu bezrobocia w Tarnowskich Górach w ostatnich (dane ze stycznia to prognoza 
uwzględniająca wyłącznie zwolnienia planowane w Tagorze)

Połowa pracowników 
ma umowy na czas 
określony,  a jak 
wiadomo takich 
pracowników 
najłatwiej zwolnić.

Referendum jest ważne, bo głosowało ponad 73 proc. załogi. Prawie wszyscy opowiedzieli się 
przeciwko przekształcaniu szpitala

foto: TŚD
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W 
tym roku 
na zakup 
sadzonek 
Fundacja 
Ekologicz-

na „Silesia” przeznaczy 850 
tys. zł. Środki będą pocho-
dziły z dotacji udzielonej 
pod koniec ubiegłego roku 
przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. – Te pienią-
dze umożliwią posadzenie 
ok. 40 tysięcy sadzonek 
drzew i krzewów – zapew-
nia Piotr Biernat, rzecznik 
Funduszu.

Kampania „Posadź swoje 
drzewo” rozpoczęła się 
w 1991 roku. Dzięki niej 
w województwie śląskim 
posadzonych zostało już 
pół miliona drzew. Akcja 
skierowana jest do dzieci 
z przedszkoli,  uczniów 
wszystkich typów szkół, 
młodzieży z ośrodków po-
mocy społecznej, ośrodków 
zdrowia oraz organizacji 
społecznych.

Na początku kampania 
miała charakter planowego 
nasadzenia drzew na tere-
nach szkolnych i związana 
była z estetyką. Z czasem 
do tych walorów dołączy-
ły aspekty edukacyjne. W 
pobliżu szkół zaczęły bo-
wiem powstawać „żywe 
pracownie dydaktyczno-
naukowe”, w których na-
uczyciele mogą prowadzić 
zajęcia dydaktyczne. 

–  Tak ie  l ekc je  mają 
wpływ na rozwijanie u 
uczniów zainteresowań 
biologiczno-przyrodni-
czych, wzrost świadomości 
środowiskowej, budzenie 
więzi emocjonalnej oraz 
kształtowanie właściwego 

stosunku młodzieży do 
przyrody – dodaje Piotr 
Biernat. Nie ma też wąt-
pliwości, że prowadzone 
w takim miejscu lekcje 
przyrody i biologii stają 
się ciekawsze. 

Ważne jest również to, że 
posadzone drzewa i krzewy 
stają się własnością szkoły, 
co sprawia, że dbają o nie 
wszyscy. Dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie.

Nie tylko dla zdrowia
Organizatorzy kampanii 
podkreślają, że powodów 
dla których warto ją konty-
nuować jest bardzo dużo: 
zdrowotne,  estetyczne
i ekologiczne. 

Drzewa pozwalają za-
oszczędzić energię. – Do-
rosłe drzewo w lecie tran-
spiruje do powietrza 450 
litrów wody dziennie, co 
odpowiada pracy pięciu 
dużych klimatyzatorów, 
pracujących 20 godzin na 
dobę i obniżających tem-
peraturę nawet o 7 stopni 
– czytamy na stronie inter-
netowej Fundacji  Ekolo-
gicznej „Silesia”.  

W lecie cień drzew może 
obniżyć zewnętrzną tem-
peraturę powierzchni bu-
dynku o 9 stopni obniżając 
koszty ochładzania po-
wietrza. Natomiast zimą 
ochrona przeciwwiatrowa 

z drzew może zmniejszyć 
koszty ogrzewania nawet 
o 30 procent.

Zieleń miejska chroni 
również zasoby wodne. – 
Według badań amerykań-
skich, w czasie swojego 
50-letniego życia drzewo 

recykluje wodę o wartości 
37 500 USD i zapobiega 
erozji gleby – informu-
je Fundacja. Pasy zieleni 
znajdujące się w wokół 
zlewni rzek zmniejszają 
erozję wodną i zwiększają 
retencję, chroniąc jedno-

cześnie jakość zasobów 
wodnych.

Drzewa i krzewy nie 
tylko pomagają w oszczę-
dzaniu energii i wody, ale 
również mają wpływ na 
naszą psychikę. – Rekon-
walescenci po operacjach 
chirurgicznych zdrowieją 
szybciej w pokojach z wi-
dokiem na zieleń. Oto-
czenie drzew ma również 
pozytywny wpływ na nasz 
nastrój i emocje – zapew-
nia Fundacja.

Zieleń miejska wpływa 
także na estetykę naszych 
osiedli. Drzewa poprawiają 
linię architektoniczną bu-
dynków i oznaczają drogi 
komunikacyjne, a dobrze 
usytuowane drzewo stano-
wi bufor chroniący przed 
zanieczyszczeniem i ha-
łasem komunikacyjnym. 
Domy zlokalizowane po-
śród zielni mają większą 
wartość rynkową.

Warto już pomyśleć
Akcja rozpocznie się za 
półtora miesiąca, ale już 
teraz warto pomyśleć o 
przygotowaniu wniosku 
i zgromadzeniu środków, 
które pomogą w posadze-
niu drzew i krzewów. 

Fundacja pokrywa bo-
wiem koszty zakupu sadzo-
nek, ale pozostałe koszty: 
transportu, narzędzi i ziemi 
spoczywają na barkach 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 

Szczegółowe informacje 
na temat warunków, jakie 
należy spełnić, by skorzy-
stać z dotacji znajdują się na 
stronie internetowej Fun-
dacji Ekologicznej „Silesia” 
www.rcee.katowice.pl.

AK

Warto sadzić drzewa:
– jedna 60-letnia sosna 

wytwarza w ciągu 
doby tyle tlenu, ile wy-
nosi zapotrzebowanie 
3 osób

– 100-letni buk to 1200 
litrów tlenu na godzinę

– dopiero zasadzone 
2700 młodych drzewek 
zrekompensuje wycię-
cie jednego starego 
drzewa

– jedno duże drzewo 
(25 metrów wysokości) 
usuwa w ciągu dnia 
z otoczenia tyle samo 
dwutlenku węgla, ile 
emitują dwa domy jed-
norodzinne.

– według obliczeń ame-
rykańskich, drzewo 
w czasie swojego 
50-letniego życia pro-
dukuje tlen o wartości 
31 250 USD.

– pochłaniając dwu-
tlenek węgla, drzewa 
przeciwdziałają skut-
kom efektu cieplarnia-
nego

– drzewa absorbują także 
zanieczyszczenia po-
wietrza: tlenki węgla, 
ozon, dwutlenek siarki, 
przy czym drzewa liś-
ciaste są mniej wrażli-
we na zanieczyszczenia 
niż iglaste.

– pył unoszony z wiatrem 
może być ograniczony 
o 75 proc. dzięki obec-
ności drzew. 

– dym i nieprzyjemne 
zapachy mogą być po-
chłonięte przez drzewa 
i zastąpione przez ich 
przyjemniejsze, natu-
ralne aromaty
Źródło: strona interne-

towa Fundacji Ekologicz-
nej „Silesia”

Za półtora miesiąca, po raz kolejny ruszy Kampania „Posadź swoje drzewo” koordynowana przez 
Fundację Ekologiczną „Silesia”. O przygotowaniu wniosku warto pomyśleć już dziś.

Posadzili już pół miliona drzew

W jaki sposób placówki edu-
kacyjno-wychowawcze mogą 
przygotować się do kampanii 
„Posadź swoje drzewo”, która 
ruszy za kilka tygodni?

– Akcja ma dwie edycje, wio-
senną i jesienną. Wnioski, które 
zbieramy przed każdą z nich 
muszą posiadać uzasadnienie, 
prośbę o środki na sadzonki 
drzew i krzewów oraz plan 
sytuacyjny placówki. Powinny 
się w nim również znaleźć ele-
menty związane z gatunkami 
drzew i krzewów. Nie wszyst-
kie można fi nansować, gdyż 
nie wszystkie nadają się do 
sadzenia na naszym terenie. 
Placówka, która chce pozyskać 
pieniądze na zakup sadzonek, 
musi spełniać odpowiednie 

warunki, posiadać własny, 
strzeżony teren. Przeprowa-
dzamy wyrywkowe kontrole 
i jeżeli w ich trakcie okaże się, 
że na terenie ośrodka docho-
dzi do zniszczeń i kradzieży 
przyznajemy mniej środków, 
lub nie przyznajemy ich wcale. 
Wszystkie wnioski rozpatry-
wane są komisyjnie.
Ile placówek każdorazowo 
korzysta ze środków na zakup 
sadzonek drzew i krzewów?

– Od 350 do 400. Około 50 
proc. z nich zwraca się do nas 
po raz pierwszy, pozostałe sta-
rają się o pieniądze na rozbu-
dowę już istniejącego ogrodu 
do nauki w terenie. 
Czy są to tylko szkoły kato-
wickie?

– W tej chwili większość 
szkół biorących udział w 
naszej kampanii, to szkoły 
spoza Katowic, gdzie akcja 
jest znana od wielu lat. Do-
cieramy do całego wojewódz-
twa. W niektórych miastach 
kampania jest już bardzo 
popularna. Z Bytomia i Ra-
dzionkowa otrzymujemy 
po 20, nawet 30 wniosków. 
Tam nauczyciele i dyrektorzy 
szkół przykładają dużą wagę 
do ekologii i ochrony środo-
wiska. W tych miastach jest 
też najwięcej przypadków, w 
których szkoły pozyskują od 
miasta teren i rozbudowują 
już istniejące ogrody. Przy-
znawanie im pieniędzy jest 
bardzo zasadne.

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Raciborzu wyposażona zosta-
ła w dwa nowoczesne wozy 
do gaszenia pożarów. 

Ich zakup był możliwy 
dzięki dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach, w wysokości 700 tys. zł. 
Kwota ta stanowiła 70 proc. 
ceny pojazdów. 

Samochody przekazane 
zostały strażakom na począt-
ku stycznia. W uroczystości 
wzięła udział Gabriela Lenar-
towicz, prezes WFOŚiGW, 
która podkreśliła, że w ten 
sposób Fundusz może przy-
czynić się do zapewnienia 

mieszkańcom powiatu ra-
ciborskiego większego bez-
pieczeństwa.

– Od lat wspieramy fi nan-
sowo zakup specjalistycznego 
sprzętu do gaszenia pożarów 
oraz likwidacji skutków ka-
tastrof  ekologicznych i che-
micznych. Tylko w ubiegłym 
roku na ten cel przeznaczo-
nych zostało ponad 9 mln. zł 

– mówi Piotr Biernat rzecz-
nik Funduszu. 

Nowoczesne samochody 
pożarnicze zakupione za te 
pieniądze trafi ły do szesna-
stu miast województwa ślą-
skiego, m.in. Mysłowic, Sos-
nowca, Cieszyna, Kłobucka, 
Żywca, Bytomia, Mikołowa 
i Gliwic.

AK

Dzięki akcji przy 
placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych 
powstają żywe 
pracownie 
dydaktyczno-naukowe.

Fundusz wspiera 
śląskich strażaków

Z Eugeniuszem Ćwięczkiem, prezesem Fundacji 
Ekologicznej „Silesia” rozmawia Agnieszka Konieczny.

Rekordziści są w Bytomiu
i Radzionkowie

Dzięki kampanii każdy przedszkolak i uczeń będzie mógł posadzić 
swoje drzewo

Foto: internet
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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:

§

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

W dniu 7. stycznia 2010 r. zmarła niespodziewanie Koleżanka

Ś.P. URSZULA STOJEWSKA
Kierownik Ośrodka Szkolenia i członek Rady Naukowej Instytutu 

Technik Innowacyjnych (poprzednio: Centrum Elektryfi kacji 
i Automatyzacji Górnictwa) „EMAG” w Katowicach, 

w przeszłości zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” 
jako członek Komisji Zakładowej i jej wiceprzewodnicząca, 
a także uczestniczka działań „Solidarności” w sferze nauki 

oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Była osobą 
kompetentną, wnikliwą, wrażliwą i koleżeńską.

Matce, Mężowi i Córce, 
oraz pozostałej Rodzinie i Bliskim 

przekazujemy wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarnośc”

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
Kazimierz A. Siciński, przewodniczący

Koleżance

Joannie Stanik
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

z powodu tragicznej śmierci 

OJCA
składa

przewodniczący Zarządu Regionu Piotr Duda

Asiu,
w tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą. 

Koleżanki i Koledzy
z biur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy, 
że 11 stycznia 2010 r. w wieku 35 lat 

nagle odszedł  od nas 

kolega TOMASZ BOROWIAK, 

członek Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” 
oraz delegat na WZD SKGWK.    

Pogrążeni w smutku koledzy z NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek”

Pracowników dojeżdżają-
cych do pracy nierzadko 
obecnie zaskakują mróz lub 
opady śniegu utrudniające 
(lub w ogóle uniemożliwia-
jące) dotarcie na czas do 
pracy, np. wskutek zasy-
pania ulic czy pęknięcia 
szyny kolejowej. Pojawić 
się wtedy może pytanie: 
czy mi jako pracownikowi 
grozi coś w związku z nie-
zawinionym przeze mnie 
spóźnieniem do pracy lub 
w ogóle nieobecnością w 
niej, a jeżeli tak – to jak 
uniknąć konsekwencji?

Zgodnie z § 1 rozpo-
rządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 
15 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom 
zwolnień od pracy w razie 
zaistnienia przyczyn unie-
możliwiających stawienie 
się do pracy pracownik jest 
obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić pracodawcę o 
przyczynie swojej nieobec-
ności i przewidywanym 
okresie jej trwania, nie póź-
niej jednak niż w drugim 
dniu nieobecności w pracy. 
Jeżeli przepisy prawa pracy 
obowiązujące u danego 
pracodawcy nie określają 
sposobu zawiadomienia 
pracodawcy o przyczynie 
nieobecności pracownika 
w pracy, to zawiadomienia 

tego pracownik dokonuje 
osobiście lub przez inną 
osobę, telefonicznie lub 
za pośrednictwem innego 
środka łączności albo drogą 
pocztową, przy czym za 
datę zawiadomienia uważa 
się wtedy datę stempla 
pocztowego.

Niedotrzymanie przez 
pracownika ww. terminu 
może być usprawiedli-
wione tylko szczególnymi 
okolicznościami, uniemoż-
liwiającymi terminowe do-
pełnienie tego obowiązku, 
np. obłożną chorobą połą-
czoną z brakiem lub nie-
obecnością domowników 
albo innym zdarzeniem 
losowym.

Jeżeli pracownik zacho-
wa powyższą procedurę 
usprawiedliwienia nie-
możności stawiennictwa 
w pracy, to pracodawca 
nie będzie miał podstaw 
do zastosowania środków 
dyscyplinarnych (np. kary 
porządkowej, wypowie-
dzenia umowy o pracę 
czy zwolnienia dyscypli-
narnego).

Niestety, za czas nieobec-
ności pracownika w pracy 
spowodowanej niekorzyst-
nymi warunkami atmosfe-
rycznymi nie przysługuje 
wynagrodzenie.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

J eśli jestem na macie-
rzyńskim od 30 wrześ-
nia 2009 r. do 16 lutego 
2010 r., to czy obejmuje 
mnie ten dodatkowy 

urlop, który został wprowa-
dzony od stycznia 2010, czy 
dotyczy on tylko kobiet, które 
urodziły w 2010 r.?

Pracownica, która uro-
dziła dziecko (lub dzieci), 
nabywa prawo od 1 stycz-
nia 2010 r. do dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i 
zasiłku macierzyńskiego. 
Okres dodatkowego ur-
lopu uzależniony jest od 
ilości urodzonych dzieci i 
wynosi odpowiednio:
–  do 2 tygodni, jeśli ko-

bieta urodziła jedno 
dziecko, 

–  do 3 tygodni, jeśli w 
trakcie jednego porodu 

kobieta urodziła więcej 
niż jedno dziecko. 
 Wymiar tego urlopu 

będzie ulegał wydłuże-
niu w latach następnych, 
zgodnie z art. 12 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 237, 
poz.1654).

Przepisy ww. ustawy, 
dotyczące dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 
lub dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, przy-
znają prawo do takiego 
urlopu, począwszy od 1 
stycznia 2010 r. Oznacza 
to, że pracownicy, którzy 
na dzień 31 grudnia 2009 
r. przebywają na urlopie 
macierzyńskim lub urlopie 

na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego i korzystają 
z zasiłku macierzyńskiego, 
od 1 stycznia 2010 r. na-
bywają prawo do urlopu 
dodatkowego.

Bez znaczenia jest tu 
termin odbytego porodu, 
istotne za to jest korzysta-
nie z podstawowej części 
urlopu macierzyńskiego na 
przełomie roku 2009 i 2010. 
Stanowisko to potwierdza 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w wyjaśnieniach 
opublikowanych na stronie 
internetowej. Fragment 
wyjaśnień zacytowano 
poniżej:

„Zasiłek macierzyński 
za okres określony w Ko-
deksie pracy jako okres 
dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego lub dodatko-

wego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego 
przysługuje od 1 stycznia 
także w przypadku, gdy 
urlop macierzyński lub 
urlop na warunkach urlopu 
macierzyńskiego i zasiłek 
macierzyński przysługują 
do dnia 31 grudnia 2009 r.” 
(źródło: www.zus.pl)

Ma Pani prawo wystąpić 
do pracodawcy o udziele-
nie dodatkowego urlopu, 
pamiętając, że urlop ten 
należy rozpocząć bezpo-
średnio po wykorzystaniu 
urlopu macierzyńskiego. 
Wniosek należy złożyć 
najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem 
urlopu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Gdy spóźniłeś się do pracy
przez opady śniegu lub mróz...

Dodatkowy urlop 
macierzyński

Z ogromnym smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci

koleżanki MARII KUBERY
wieloletniej pracownicy Biura Terenowego w Rybniku.

Wyrazy głębokiego wspułczucia

mężowi Stefanowi i Rodzinie
w imieniu Zarządu Regionu 

oraz koleżanek i kolegów z Solidarności
 

składa Przewodniczący Piotr Duda



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 13.01.2010 |  Nr 2/2010  www.solidarnosc-kat.pl8

S
tało się tak, bo sędzia 
komisarz skreślił 
z listy wierzytelności 
dług zaciągnięty od 
pracowników Tech-

nologii Buczek (dawnej huty) 
w latach 2003 – 2005. 

Środki pochodziły ze 
sprzedaży ośrodków wy-
poczynkowych i mieszkań 
zakładowych. Miały trafi ać 
na konto Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych, 
ale przez dwa lata zasilały 
bieżącą produkcję.

Pogarszająca się od końca 
lat dziewięćdziesiątych sy-
tuacja zakładu, w 2003 roku 
była na tyle dramatyczna, 
że organizacje związkowe 
zgodziły się pomóc w jego 
ratowaniu. Właściwie nie 
miały innego wyboru.

– Alternatywa od za-
rządu była prosta: albo 
pozwolicie wykorzystać 
te pieniądze na podtrzy-
manie produkcji, albo za-
czynamy zwalniać ludzi 
i zamykamy zakład – mówi 
Michał Karlik, przewodni-
czący Solidarności w spółce 
Severstallat Silesia.

W 2005 roku związkom 
udało się doprowadzić do 
podpisania porozumienia, w 
którym prezesi Technologii 
Buczek zobowiązali się do 
zwrócenia długu. Zarząd 
nie kwestionował wówczas 
tego, że pieniądze pożyczone 
z funduszu socjalnego na-
leży oddać – dodaje Jacek 
Kubik, przewodniczący „S” 
w spółce Remebud.

Świąteczny „prezent”
W 2007 roku sytuacja fi rmy 
w dalszym ciągu była zła. O spła-
ty należności zaczęli upominać 
się inni wierzyciele, m.in. banki, 
dostawcy i miasto. Dlatego na 
przełomie 2007 i 2008 roku sąd 
ogłosił upadłość zakładu. Kilka 
miesięcy później sędzia komisarz 
na wniosek syndyka umieścił 
na liście wierzytelności dług 
zaciągnięty od pracowników. 
Jednak nie zdążył doprowadzić 
do zwrotu pieniędzy, ponie-
waż... został odwołany.

Powołany w jego miejsce 
nowy sędzia komisarz nie uznał 
tego długu i na prośbę obec-
nego właściciela Technologii 
Buczek spółki Silesia Capital 
Fund wykreślił go z listy. Decy-
zję podjął dzień przed Wigilią, 
gdy nikogo nie było w pracy. 
– W spółkach wrze, pracow-
nicy są oburzeni, czujemy się 
oszukani. Nasze zaufanie do 
wymiaru sprawiedliwości legło 
w gruzach – mówi Mirosław 
Długiński z Solidarności spół-
ki HB ZPR. Pracownicy  wciąż 
nie potrafi ą zrozumieć, dla-
czego jeden sędzia komisarz, 
w świetle tego samego prawa, 
mógł zmienić decyzję podjętą 
przez innego.

Termin na złożenie zażalenia 
upłynął 6 stycznia, jednak nie 
wszystkim zarządom spółek 
udało się to zrobić.

Czy warto było?
– Gdy pożyczaliśmy te pienią-
dze, nie mieliśmy wątpliwo-
ści, że postępujemy słusznie. 
Dzisiaj zastanawiam się czy 
było warto? – dodaje Michał 
Karlik. 

W 2003 roku sytuacja wielu 
sosnowieckich zakładów była 
bardzo zła, rosło bezrobocie. 
Technologiom Buczek udało się 
przetrwać najtrudniejszy okres 
i mimo ogromnej restruktury-
zacji utrzymać 560 miejsc pracy 
w spółkach wyodrębnionych 
z zakładu. Nie wszystkie z nich 
ominęły problemy. W tej chwili 
w najtrudniejszej sytuacji jest 
Remebud, gdzie pracownicy 
nie otrzymują wynagrodzeń. 
– Decyzja sędziego komisarza 
to położenie fi rmy na łopatki 
– dodaje Jacek Kubik. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Grand Prix XVI Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie otrzymał 
chór kameralny „Animatio” 
z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Pawłowicach. Festiwal 
honorowym patronatem ob-
jęła Solidarność. 

Impreza po raz kolejny zo-
stała zorganizowana w impo-
nujący sposób, a jej uczestni-
cy zaprezentowali niezwykle 
wysoki poziom artystyczny 
i stworzyli wspaniałe święto 
radości z narodzin Dzieciątka 
Jezus. Zainteresowanie będziń-
skim kolędowaniem wzrasta 
z roku na rok. W tym roku w 
festiwalowych eliminacjach 
uczestniczyło blisko 22 tys. 
wykonawców z 33 rejonów 
Polski, Ukrainy i Białorusi.

– Ta impreza już od 10 lat  
ma międzynarodowy charak-
ter. Kolejny raz uczestniczyły w 
niej zespoły ukraińskie, a po raz 
pierwszy białoruskie – mówi 
Marzena Karolczyk, rzecznik 
prasowy festiwalu.

Jak podkreśla ks. Piotr 
Pilśniak, pomysłodawca 

i dyrektor festiwalu, całemu 
wydarzeniu przyświeca prze-
de wszystkim chęć ochrony 
tradycji. – W dobie komer-
cjalizacji kultury chcemy 
stać na straży polskiej kolędy 
i tradycyjnej pastorałki. Wy-
konawcy mają obowiązek 
korzystania z dorobku ro-
dzimej kultury – podkreśla 
ks. Pilśniak.

Nie oznacza to jednak, że 
nie zdarzają się nowatorskie 
interpretacje. W tym roku 
zwrócili na siebie uwagę 
wykonawcy kolęd w stylu 
country. Dominowały jed-
nak tradycyjne melodie, 
które podczas koncertu 
w będzińskim Sanktuarium 
Polskiej Golgoty Wschodu 
po prostu zauroczyły słu-
chaczy. 

Najlepszą solistką festi-
walu została Karolina Gren-
da, uczennica gimnazjum 
w Laszkach. 

Festiwalowe jury nagroda-
mi i wyróżnieniami uhonoro-
wało w sumie kilkudziesięciu 
wykonawców. 

BG

– Podziwiam  pana Marka. 
W dzisiejszych czasach trze-
ba mieć odwagę, by się do 
sympatii związkowych przy-
znawać.

Tak komplementował 
Marka Tarkę szef Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności Piotr 
Duda podczas fi nału impre-
zy „Mikołaj z Dziennikiem 
Zachodnim”. 

W tym roku w zabawie 
wzięło udział 32 regionalnych 
VIP–ów i blisko 11 tysięcy czytel-
ników Dziennika Zachodniego. 
Przez cały grudzień wysyłali 
do redakcji gazety kupony 
konkursowe z nazwiskiem 
wybranego Mikołaja. 

W grupie wylosowanych 
szczęśliwców znalazł się rów-
nież Marek Tarko z Siemia-
nowic Śląskich, który na Mi-
kołaja wybrał sobie właśnie 
Piotra Dudę. Ten wybór to 
nie przypadek, bo pan Marek 
przez wiele lat należał do 

Solidarności. Przez 10 lat był 
nauczycielem angielskiego w 
Zespole Szkół Zawodowych 
przy ul. Oświęcimskiej w By-
tomiu. Z nauczania kilka lat 
temu zrezygnował i wybrał 
lepiej płatną posadę rzeczo-
znawcy nieruchomości. – Ale 
sympatii prozwiązkowych nie 
straciłem – zapewnia.

Szef Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności wręczył Marko-
wi Tarce nowoczesny ekspres 
do kawy. W swoim krótkim 
wystąpieniu pogratulował mu 
odwagi w przyznawaniu się do 
Solidarności. – Czasy są dziś 
takie, że dzieci są straszone nie 
Babą-Jagą, ale związkowcami. 
Ale nie do końca słusznie, bo 
związkowcy wprawdzie za 
złe rzeczy każą, ale za dobre 
nagradzają.

Finał imprezy odbył się w 
zabrzańskim Teatrze Nowym. 
W role Mikołajów wcielili 
się lokalni politycy, artyści, 

gwiazdy telewizji, naukowcy. 
Zabrakło Jerzego Buzka, ale 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego już wcześniej 
spotkał się ze swoim obdarowa-

nym Jackiem Kwiatkowskim 
z Bytomia. Publiczność w tea-
trze mogła obejrzeć nagranie 
z tego spotkania.
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Związkowiec gorszy od Baby-Jagi
Do końca roku domy pomocy 
społecznej mają czas, by dosto-
sować się do wymaganych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej standardów. Spóź-
nialskim grozi likwidacja. 

Chodzi m. in. o odpowiedni 
wskaźnik zatrudnienia personelu, 
warunki mieszkalne, sanitarne 
oraz przystosowanie budynku 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Z danych resortu pracy 
wynika, że spośród 792 DPS 42 
mogą nie spełnić standardów 
do końca roku. Resort pracy nie 
przewiduje wydłużenia procesu 
standaryzacji poza 2010 rok. 

W naszym regionie znacząca 
większość domów pomocy spo-
łecznej spełnia te kryteria lub jest 
tego bliska. –  Wszystko zależy 
od fi nansów przekazywanych 
przez samorządy. Np. władze 
Piekar Śląskich łożą ostatnio 
spore nakłady na tamtejszy 
DPS i jego stan się znacznie 
poprawił – mówi Waldemar 
Pawłowski, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Pomocy 
Społecznej Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności.

Największe problemy może 
mieć ośrodek w Łubiu Górnym, 
w powiecie tarnogórskim. – Mie-
ści się w zabytkowym pałacyku 
i prace związane z przebudową 

są tam największym problemem 
– wyjaśnia Pawłowski. 

Jak mówi przewodniczy, to 
właśnie obowiązek dostosowania 
budynków są dla powiatów naj-
trudniejsze. –To ciężkie pieniądze, 
ale z drugiej strony są wykładane 
jednorazowo. Większe nakłady 
na zatrudnienie też są kłopotli-
we, bo wtedy pojawia się stały 
koszt w budżecie miasta. 

Dla pracowników pomocy 
społecznej wciąż problemem 
są niskie zarobki. Średnia płaca 
to ok. 1800 zł brutto, w tym 
są też ujęte wynagrodzenia 
kierowników i dyrektorów. 
Domom pomocy społecznej 
nie grozi jednak odpływ kadr. 
– Nie sądzę, by powtórzyła się 
sytuacja sprzed kilku lat, kiedy 
to odejścia z pracy były częste. 
Mamy czasy recesji i ludzie sza-
nują sobie pracę – komentuje 
Pawłowski. 

Przewodniczący zauważa 
jednak, że kryzys nie dotyka or-
ganów założycielskich DPS–ów, 
czyli miast i powiatów. – Widzi-
my remontowane budynki, 
odnawiane parkingi. I wtedy 
trudniej nam zaakceptować, że 
na pomocy społecznej tak bar-
dzo trzeba oszczędzać – mówi 
Waldemar Pawłowski.

WOJCIECH GUMUŁKA

Pracownicy dawnej Huty Buczek i spółek, które powstały na 
bazie majątku tego zakładu czują, że zostali bezczelnie oszukani
i obrabowani. Twierdzą, że skradziono im prawie 4,5 mln zł.

BIAŁE KOŁNIERZYKI, 
BRUDNE METODY

Harmonogram spłat długu ustalony w 2005 roku i zaakceptowany przez prezesów Technologii 
Buczek. (Dwie z tych spółek: Semkol i Elen już nie istnieją) 

Finał imprezy odbył się w Teatrze Nowym w Zabrzu. Od lewej 
Maria Zawała z Dziennika Zachodniego, Marek Tarko i Piotr Duda

Czujemy się 
oszukani. Nasze 
zaufanie do wymiaru 
sprawiedliwości legło 
w gruzach.

Został niecały rok

Kolęda ponad granicami

Grand Prix XVI OFKiP im. ks. Kazimierza Szwarlika otrzymał chór 
„Animatio“ z Pawłowic
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