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Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz poczucia, 

że każdy dzień roku jest Dniem Kobiet 
życzy zespół redakcyjny Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego.

Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że ustawa obniżająca wyższe 
emerytury byłym funkcjo-
nariuszom SB jest zgodna z 
konstytucją. – Nareszcie. Spra-
wiedliwości stało się zadość – 
komentuje Stanisław Płatek, 
przywódca górników strajku-
jących w kopalni Wujek.

Wyrok oznacza, że ok. 40 
tys. ofi cerów cywilnych służb 
specjalnych PRL - także tych 
pozytywnie zweryfikowa-
nych w 1990 roku - będzie 
nadal otrzymywać zmniejszone 
od nowego roku świadczenia 
emerytalne. Ich średnia eme-

rytura wynosi teraz ok. 2,5 tys. 
zł i wciąż jest sporo wyższa niż 
zwykłego emeryta. Wcześniej 
byli esbecy dostawali emerytury 
kilkakrotnie wyższe. 

Wśród orzekających w tej 
sprawie sędziów Trybunału 
aż 5 zgłosiło zdanie odrębne. 
Podkreślali przede wszystkim, 
że obniżenie emerytur funkcjo-
nariuszom SB, którzy w 1990 r. 
zostali pozytywnie zweryfi ko-
wani, jest stosowaniem odpo-
wiedzialności zbiorowej. 

Wątpliwości ma też Stanisław 
Płatek. – Być może ustawodawca 
popełnił błąd i nie powinien 

do tego samego worka wrzucać 
esbeków zweryfikowanych 
i tych, którzy tej procedury nie 
przeszli – przyznaje. 

Jego zdaniem, większą nie-
sprawiedliwością jest jednak ta 
część wyroku Trybunału, w 
którym sędziowie uznali, że 
nie można było obniżać woj-
skowych emerytur członkom 
Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, za okres sprzed 
13 grudnia 1981 roku. Za do-
puszczalną uznano natomiast 
zasadę obniżania ich za czas 
po tej dacie. – Znów okazało 
się, że są równi i równiejsi. 

Członkowie WRON–y rów-
nież powinni być pozbawieni 
uprzywilejowanych emerytur. 
To przecież oni odpowiadają 
za zbrodnie stanu wojennego 
– uważa Płatek. 

Wyrok TK jest ostateczny. 
Ma przynieść blisko 600 mln zł 
oszczędności rocznie. Politycy 
PO zapowiadali, że część tych 
pieniędzy trafi  do pokrzyw-
dzonych przez PRL. – Nie ma 
żadnej ustawy, która by to gwa-
rantowała. To raczej kolejna 
pusta obietnica – komentuje 
Stanisław Płatek. 

WOJCIECH GUMUŁKA

–

K
obiety stanowią 
38 procent człon-
ków NSZZ Soli-
darność. To zde-
cydowanie za mało. 

W dodatku ten odsetek już od 
lat stoi w miejscu, podczas gdy 
udział kobiet na rynku pracy 
rośnie. Połowa pracowników to 
przecież panie, a w dynamicz-
nie rozwijającym się sektorze 
usług jest ich zdecydowanie 
więcej niż mężczyzn – mówi 
Danuta Wojdat, pełnomocnik 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność ds. kobiet.

Niepokojący jest też niewiel-
ki udział kobiet jeśli chodzi o 
najwyższe władze związku, czy 
zarządy struktur regionalnych. 
Kobiety stanowią zaledwie 12 
procent delegatów Krajowe-
go Zjazdu związku i 7 proc. w 
Komisji Krajowej. - To musi się 
zmienić i nie chodzi tu o wzglę-
dy wizerunkowe, ale o rozwój 
organizacji. Jeśli związek nie 
podejmie intensywnych dzia-
łań na rzecz wzmocnienia roli 
kobiet w organizacji, może za 
to w niedalekiej przyszłości 
zapłacić wysoką cenę – ocenia 
Danuta Wojdat.

Solidarność realizuje projekt, 
którego celem jest przygotowanie 
wdrażania europejskiego poro-
zumienia o równym traktowa-

niu kobiet i mężczyzn w miej-
scu pracy. Podczas seminariów 
działacze związkowi mieli okazję 
ocenić dotychczasowe działania 
w tym zakresie, wyrazić swoje 
oczekiwania i zasugerować 
przyszłe kroki. Ich zdaniem rok 
wyborczy jest świetną okazją, 
aby te intensywne działania 
rozpocząć. - Po pierwsze trzeba 
przygotować diagnozę proble-
mów kobiet na rynku pracy, bo 
te problemy różnią się jednak 
od męskich, po drugie określić 
narzędzia rozwiązywania tych 
problemów i po trzecie przyjąć 
program działań i rozpocząć 
jego realizacje – proponuje peł-
nomocnik ds. kobiet.

Większość problemów kobiet 
na rynku pracy bierze się stąd, 
że muszą pogodzić rodzenie i 
wychowywanie dzieci z obo-
wiązkami zawodowymi. Model 
rodziny, w której pracuje tylko 
mężczyzna, a kobieta zajmuje 

się gospodarstwem domowym 
i wychowywaniem dzieci, jest 
modelem nieuchronnie od-
chodzącym w przeszłość. Ale 
w Polsce, w przeciwieństwie do 
wielu krajów Europy Zachodniej, 
nie pojawiły się narzędzia, które 
ułatwiają kobietom funkcjono-
wanie w nowym modelu. 

– Chodzi o to, aby kobiety 
miały poczucie bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy, żeby fakt 

urodzenia dziecka, czy jego wy-
chowywania nie oznaczał, że są 
pierwsze do zwolnienia. Właśnie 
w opracowywaniu takich narzę-
dzi, dających poczucie większe-
go bezpieczeństwa w miejscu 
pracy widzę dużą rolę naszego 
związku – podkreśla Wojdat. – 
Tych narzędzi nie trzeba wymy-
ślać od podstaw, funkcjonują w 
krajach skandynawskich czy we 
Francji i funkcjonują świetnie, co 

widać patrząc na wskaźniki 
przyrostu naturalnego w tych 
krajach - dodaje. 

Bardzo skutecznym narzę-
dziem, które pozwala kobiecie 
godzić obowiązki rodzinne z pracą 
zawodową jest np. możliwość 
obniżenia wymiaru czasu pracy 
w początkowym etapie macie-
rzyństwa. - Możliwość pracy na 
1/2 czy 1/4 etatu na pierwszym 
etapie wychowywania dziecka 
byłaby świetnym rozwiązaniem. 
Przy pracy w pełnym wymiarze 
godzin miałam poczucie, że za 
mało czasu poświęcam wychowy-
waniu dziecka - wspomina Marta 
Pióro, rzecznik prasowy Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. To 
tymczasowe obniżanie wymia-
ru pracy nie może oznaczać, że 

kobieta, która zdecydowała się 
na takie rozwiązania już nigdy 
nie wróci do pełnego etatu. Ten 
powrót powinna mieć zagwa-
rantowany. 

Możliwość pogodzenia obo-
wiązków wychowawczych z 
karierą zawodową, czy ochrona 
miejsca pracy kobiety decydu-
jącej się na potomstwo to oczy-
wiście nie są jedyne problemy 
kobiet na rynku pracy. Jest ich 
dużo więcej, choćby niższe od 
mężczyzn pensje. Pozostaje 
mieć nadzieję, że te wszystkie 
najważniejsze problemy zostanę 
uwzględnione podczas budowy 
programu działań Solidarności 
na rzecz wzmocnienia roli ko-
biet w związku.

GRZEGORZ PODŻORNY

Solidarności potrzebny jest spójny program dotyczący zachęcenia kobiet do przynależności związkowej
i wzmocnienia ich roli w działalności związku.

POTRZEBNY ZWIĄZKOWY 
PROGRAM DLA KOBIET 

Na pytanie, jakie kwiaty wręczać paniom z okazji Dnia 
Kobiet, wbrew pozorom nie ma prostej odpowiedzi. Jak wy-
nika z sondażu przeprowadzonego przez naszą redakcję wśród człon-
kiń związku, tylko co 10 pani mówi, że każdy kwiatek mile widziany. 
90 procent ma swoje ulubione gatunki wśród dostępnych w marcu 
kwiatów ciętych. 29 procent, czyli prawie co trzecia kobieta chciałby 
otrzymać frezje. Uzasadnienie tego wyboru warto zapamiętać – bo 
ładnie pachną. Na drugim miejscu znalazły się róże i tulipany, po 25 
procent wskazań. Żonkile wskazało 5 procent ankietowanych, a 6 
procent goździki. Lecz goździki mają spory elektorat negatywny. Aż 20 
procent pań deklaruje, że nie przepada za tymi kwiatami. 

Pamiętajmy jednak: nawet mężczyzna z goździkiem ma znacz-
nie lepsze widoki na przyszłość niż ten, który o kobietach zapomi-
na lub je lekceważy.

Sprawiedliwości stało się zadość

 Wszyscy esbecy będą dostawać niższe emerytury – zdecydował ostatecz-
nie Trybunał Konstytucyjny

Foto : Internet 

Większość problemów 
kobiet na rynku pracy 
bierze się stąd, że 
muszą pogodzić 
macierzyństwo 
z obowiązkami 
zawodowymi.
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INNI napisali

Polacy wśród naj-
tańszych pracow-
ników w Europie

M
imo dynamicznego wzrostu 
płac w Polsce – w 2008 roku 
przeciętny miesięczny koszt 

pracy (80 proc. to pensja) wyniósł 3986 zł, 
w 2009 roku już 4178 zł – wciąż jesteśmy 
wśród państw z najtańszymi pracowni-
kami, wynika z raportu „Koszty pracy 
w Polsce 2004 – 2010” przygotowanego 
przez firmę doradztwa personalnego 
Sedlak & Sedlak.

Tylko Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia 
i Bułgaria mają tańszych pracowników 
niż Polska. Nawet w Czechach, Estonii 
i na Węgrzech płaci się więcej, czasami 
nawet sporo więcej, jak choćby w Sło-
wenii, gdzie średnio co miesiąc płaca 
wynosi blisko 40 proc. więcej niż u nas. 
Jeszcze większe są dysproporcje, gdy po-
równamy się z Luksemburgiem, Danią 
czy Szwecją, gdzie zarabia się nawet 
cztery razy więcej.

– Dobrze dla pracodawców, bo bardziej 
im się opłaca otwierać fi rmy u nas. Ale 
dobrze też dla pracowników, bo dzięki 
temu ściągamy więcej kapitału zagra-
nicznego, a więc jest szansa na większą 
liczbę miejsc pracy – tłumaczy ekono-
mista prof. Elżbieta Kryńska.

Kilka tygodni temu koncern Husqvarna 
specjalizujący się w produkcji kosiarek, 
choć jest fi rmą szwedzką, na miejsce swojej 
nowej, wartej blisko 40 mln euro fabryki 
wybrał Polskę. W Niemczech i Szwecji 
z tego powodu zatrudnienie straci 1200 
osób. Jeszcze bardziej zdecydowanie na 
Polskę i polskich tanich pracowników 
postawił amerykański Kraft, nowy właś-
ciciel brytyjskiego producenta słodyczy 
Cadbury oraz Wedla. Na początku lutego 
Kraft zapowiadał, że utrzyma poziom 
zatrudnienia w brytyjskich zakładach 
fi rmy. Wkrótce jednak uznał, że pozo-
stawienie produkcji w Wielkiej Bryta-
nii jest nieopłacalne i postanowił ją do 
połowy tego roku przenieść do Polski. 

Nie ukrywają, dlaczego wybrali ten kie-
runek: bo polscy pracownicy są tańsi. W 
Wielkiej Brytanii Kraft zatrudniał blisko 
400 pracowników.

To już kolejne fi rmy z całego szeregu 
mniejszych i większych przedsiębiorstw, 
które w ostatnich latach zdecydowały się 
na otworzenie swoich oddziałów w Pol-
sce. – I wcale nie są to tylko fabryki. Polska 
wyrosła już na lokalnego potentata, jeżeli 
chodzi o ściąganie do siebie oddziałów 
księgowych i fi nansów międzynarodo-
wych koncernów – zauważa Andrzej 
Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. 
Przykładem jest brytyjsko-australijska 
fi rma Rio Tinto, która właśnie od począt-
ku tego roku zatrudnia w Łodzi blisko stu 
specjalistów od księgowości.

– Więc choć brzmi to nieładnie, to na-
prawdę to, że jesteśmy tanią siłą roboczą, 
wcale nie jest zjawiskiem pejoratywnym 
– przekonuje profesor Elżbieta Kryńska 
z Uniwersytetu Łódzkiego. – Ta taniość 
jest więc wciąż wabikiem dla inwesto-
rów. Choć sama już nie wystarcza, bo 
równie mocno liczą się infrastruktura 
kraju, jego stabilność ekonomiczna i po-
lityczna oraz udogodnienia gospodarcze, 
lecz wciąż bywa przeważająca – dodaje 
prof. Kryńska.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
26 marca 2010, Sylwia Czubkowska

Inspekcje 
do likwidacji, 
urzędnicy na bruk

R
zeczpospolita dotarła do założeń 
do projektu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – w 

trybie pilnym pracuje ono nad pomysłem 
likwidacji 11 inspekcji. Zatrudnione w 
nich osoby mają zostać przeniesione do 
urzędów wojewódzkich. Nie wszystkie 
jednak dostaną pracę w urzędzie.

Pomysł jest taki, że od 1 stycznia 2011 
r. przeszło 20 tys. pracowników inspekcji 

stanie się pracownikami urzędów woje-
wódzkich. Jeśli w ciągu trzech miesięcy 
nie dostaną propozycji zatrudnienia 
w urzędzie, stracą pracę w administracji 
rządowej. Pracownicy merytoryczni nie 
powinni się obawiać o swoje posady. 
W myśl projektu zwolnienia dotkną 
jedynie pracowników kadr, księgowo-
ści, obsługi prawnej i informatycznej, 
kierowców, sprzątaczki, konserwato-
rów, portierów, dozorców, palaczy oraz 
sekretarek. Projektodawcy wyliczyli, że 
jest to grupa około 5 tys. osób. Spośród 
nich ma zostać zwolnionych 2895. 

– Projekt jest na etapie konsultacji 
wewnętrznych w ministerstwie – mówi 
Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy 
MSWiA. – Pomysł konsolidacji wszyst-
kich inspekcji wyszedł od wojewodów. 
Dzięki temu uzyskamy oszczędności 
na obsłudze kadrowo-księgowej, która 
teraz jest osobna dla każdej z tych in-
spekcji. 

Projektodawcy szacują, że zanim 
powstaną oszczędności wynikające ze 
zwolnień, najpierw trzeba będzie zain-
westować ponad 130 mln zł. Odprawy 
dla pracowników pochłoną tylko 25 
mln zł. Reszta przypadnie prywatnym 
spółkom, które zajmą się tworzeniem 
sieci informatycznej spinającej połą-
czone inspekcje. 

– Mam nadzieję, że ten pomysł upad-
nie, gdyż projekt przewiduje ogromne 
zwolnienia. Poza tym przejęcie przez 
urzędy wojewódzkie pracowników in-
spekcji przypomina mysz, która szyku-
je się do połknięcia góry – komentuje 
Zbigniew Bartoń, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Administracji 
Rządowej i Samorządowej NSZZ „Soli-
darność”. – W urzędach wojewódzkich 
jest zatrudnionych około 10 tys. osób, 
a w myśl projektu ma dołączyć do nich 
prawie dwa razy więcej, bo ok. 17 tys. 
Spowoduje to niebezpieczny rozrost 
urzędów wojewódzkich. Działające in-
spekcje są niezależne. Obawiam się, że 
po zmianach stracą na znaczeniu. (…) 

» www.rp.pl, 1 marca 2010, 
Mateusz Rzemek 

TRZY pytania
Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, członek 
Solidarności na Politechnice Wrocławskiej, wykładowca akademicki 

Chcę przypomnieć fenomen Solidarności
Ogłosił pan niedawno swój udział 
w wyborach prezydenckich. Dlaczego 
zdecydował się pan na start?

– Aby wygrać. Ale chcę też przebić 
się do wielkich mediów, do społeczeń-
stwa z własną wizją i programem. Przez 
dwadzieścia lat ludzie zniechęcili się do 
zużytej formy polityki. Moja kandyda-
tura wypełni poważną lukę. W wybo-
rach 1990 r. układ był tak szczelny, że 
w Gazecie Wyborczej przeprowadzono 
wywiad ze Stanisławem Tymińskim, 
a mnie blokowano. Te dwadzieścia lat 
to czas dominacji jednej linii propa-
gandowo-ustrojowej. Sukces odnieśli 
postkomuniści oraz przywódcy kon-
cesjonowanej opozycji. Zwykli ludzie 
zaznali bezrobocia, niepewności zarob-
ków, infl acji i korupcji.
Pańscy kontrkandydaci pełnili funkcje 
publiczne, polityczne, działali w fun-
dacjach lub prowadzili własny biznes, 
a pańska kandydatura pojawia się tylko 
przy okazji kolejnych wyborów…

– Aktywność publiczną prowadziłem. 
W telewizji symbolicznie przewracałem 

okrągły stół. Pierwszy publikowałem w 
czerwcu 1992 r. listę agentów, potem 
organizowałem demonstracje prze-
ciw ich rządom. Działałem w Ruchu 
Odbudowy Polski. Protestowałem po 
atakach na Serbię i po uznaniu Kosowa. 
Przekazywałem pamięć o Solidarności 
Walczącej. To, że nie wplątałem się w 
bieżącą politykę, poczytuję sobie za plus. 
To była i jest polityka w interesie koterii, 
własnych karier, a nie w służbie oby-
watelom. Jej owocem jest wykluczenie 
dużych grup ludności i wielka niespra-
wiedliwość społeczna. Zaprzepaszczono 
ideały Solidarności z sierpnia 1980 roku 
i podziemnej Solidarności Walczącej z 

lat 80. Przyszedł czas, aby się obudzić. 
Wiele zmienić na lepsze.
Czy jako wykładowca akademicki 
dotrze Pan do młodych ludzi, którzy 
niedawno ulegli czarowi Platformy 
Obywatelskiej?

– Chcę dotrzeć do każdego. Mimo 
rozczarowania, jakie przyniosły ostat-
nie lata, proszę młodych obywateli, aby 
uczestniczyli w wyborach i namówili 
do nich swoich kolegów, a babciom 
nie zabierali dowodu tylko je popro-
wadzili do lokali wyborczych. Nie będę 
rywalizował w programach, w których 
kandydaci tańczą czy śpiewają. Swoje 
poglądy będę prezentował w interne-
cie i na spotkaniach. Ogromną wagę 
przywiązuję do nauki. Uczenie się jest 
tworzeniem wartości. Tylko edukacja 
pozwoli zwalczyć bezrobocie, które 
destrukcyjnie działa na człowieka w 
każdym okresie życia, rozbija rodziny 
i niszczy. Moim hasłem jest wezwanie 
RAZEM. Przypominam nim fenomen 
wielkiej Solidarności z lat 1980- 81. 

MR

Bieżąca polityka pro-
wadzona jest w inte-
resie koterii, własnych 
karier, a nie w służbie 
obywatelom

Zmarł Józef Wiśniowski, były członek prezydium Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 

Józef Wiśniowski był górnikiem, przez wiele lat pra-
cował w bytomskiej kopalni Bobrek, gdzie również sze-
fował tamtejszej Solidarności. Był też przewodniczącym 
MKK Solidarności w Bytomskiej Spółce Węglowej. 

Od 1999 pracował w prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Do 2002 roku był wi-
ceprzewodniczącym, a następnie, aż do roku 2008, skarb-
nikiem Zarządu Regionu. W latach 2004-2008 zasiadał w 
Zarządzie Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.   

Zmarł w sobotę 27 lutego w wieku 52 lat. Pogrzeb od-
będzie się w 4 marca o godzinie 13.00 w kościele pw. Do-
brego Pasterza w Bytomiu-Karbiu przy ul. Konstytucji. 

Swojego kolegę ciepło wspomina szef Śląsko–Dą-
browskiej Solidarności Piotr Duda. – Współpracowali-
śmy w prezydium Zarządu Regionu przez 12 lat. Jako 
skarbnik był bardzo skrupulatny i zaangażowany w 
związkowe sprawy. 

Od wczesnej młodości zmarłego znał wiceszef gór-
niczej Solidarności Jarosław Grzesik. – Jego przyszła 
żona mieszkała w tym samym bloku  co ja, więc wi-
działem go nieraz, gdy przychodził na zaloty. Później 
współpracowaliśmy w komisji „S” w kopalni Bobrek. 
Był przewodniczącym i w tamtym czasie wiele się od 
niego nauczyłem. Zapamiętam go jako związkowca od-
danego Solidarności. 

Oprócz związku jego pasją był sport. Przez wiele lat 
kierował klubem Bytom Karb. – Ziut wiedział o sporcie 
bardzo dużo, zawsze był na bieżąco. Jego pierwszą lek-
turą, kupowaną już w Bytomiu pod domem, był kato-
wicki „Sport” – wspomina Piotr Duda. 

WG

Ziut odszedł

Z olbrzymim smutkiem przyjąłem informację 

o śmierci 

Ś. P. 

JÓZEFA WIŚNIOWSKIEGO
wieloletniego działacza Solidarności, 

Wiceprzewodniczącego, a następnie Skarbnika 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

W imieniu wszystkich członków 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Rodzinie i Bliskim 
przekazuję wyrazy współczucia i wsparcia.

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dabrowskiego 

NSZZ Solidarność
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Przeciwko licytacji komorni-
czej mieszkań zakładowych 
likwidowanej Huty Jedność 
protestowali ich lokatorzy. 

Komornik wystawił miesz-
kania na licytację, bo o pie-
niądze upomnieli się liczni 
wierzyciele zakładu, m.in. 
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
Na jego wniosek zajęto ok. 
stu budynków huty 

Lokatorów od początku 
wspierała Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność. Związkowcy pro-
ponowali, by wierzytelności 
przejęło miasto, od którego 
później lokatorzy mogliby 
wykupić mieszkania. – Tam 
mieszkają rodziny z małymi 
dziećmi, ludzie starsi. Trzeba 
szukać sposobu na porozu-
mienie – apelowała Urszula 
Kaczmarska, przewodnicząca 
Sekcji Gospodarki Mieszka-
niowej i Komunalnej Śląsko-
Dąbrowskiej „S”. 

 W dniu licytacji przed sie-
dzibą siemianowickiego sądu 
odbyła się pikieta. – Precz od 
mieszkań zakładowych! Pro-
simy o przestrzeganie prawa 
i konstytucji RP! Prosimy o uczci-
wość sędziowską! – krzyczeli 
przed sądem protestujący.

Do rąk urzędników sądo-
wych trafi ła petycja, w któ-

rej lokatorzy wnioskowali 
o umorzenie postępowania eg-
zekucyjnego. W dokumencie 
odwołali się m.in. do orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, 
zgodnie z którym prawo do 
pierwokupu mieszkań za-
kładowych mają ich główni 
najemcy. Wierzytelności od 
pozostałych wierzycieli mo-
głoby przejąć miasto, później 
lokatorzy mogliby starać się 
wykupić mieszkania. 

 – Ci ludzie bez powiado-
mienia zostali wystawieni 
przez komornika na licytację. 
To nie są stare meble, którymi 
można handlować – mówił 
podczas pikiety wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-

skiej „S” Sławomir Ciebiera. 
A Urszula Kaczmarska prze-
strzegała siemianowickie 
władze: – Radni z tego mia-
sta niech zastanowią się, kto 
ich wybierał, bo możemy im 
szybko zrobić eksmisję z rady 
miejskiej na bruk.

Apele i ostrzeżenia te po-
zostały jednak bez echa. Osta-
tecznie spośród pięciu zapla-
nowanych licytacji odbyły 
się tylko dwie. Trzy zostały 
czasowo odwołane z powo-
du niezgodności w księgach 
wieczystych i braku wpłaty 
wadium. Sprzedanych została 
połowa mieszkań wystawio-
nych na licytację.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

N
owy właściciel, 
APZ Inwesty-
cje z Gliwic, 
organizuje za-
kład od pod-

staw. Dla pracowników 
najważniejsze są zapewnie-
nia dotyczące kontynuowa-
nia produkcji obrabiarek 
i wprowadzenia dodatko-
wego produktu, który ma 
wpłynąć na poprawę sy-
tuacji fi rmy. – Pracodawca 
podkreśla, że od drugiego 
półrocza produkcja ruszy 
pełną parą – mówi Grażyna 
Wyszyńska, od lutego nowa 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. 

Podczas wyborów, de-
legaci zdecydowali, że na 
tym stanowisku zastąpi 
starającego się o reelekcję 
dotychczasowego prze-
wodniczącego Bronisława 
Jurka, który starał się o re-
elekcję. Wcześniej Grażyna 
Wyszyńska pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej KZ.

Fabryka obrabiarek to 
jedyny zakład przemysło-
wy w liczącej niespełna 
9 tys. mieszkańców Porę-
bie. Walka o jej przetrwanie 
i utrzymanie miejsc pracy 
trwała 10 lat. W tym czasie 
spółka wielokrotnie stawała na 
skraju bankructwa, brakowało 
zamówień, pracownicy nie 
otrzymywali wynagrodzeń. 
Dramatyczna sytuacja zakła-
du pokazana została m.in. 
w „Sprawie dla reportera” 
Elżbiety Jaworowicz.

– Wielokrotnie musieliśmy 
organizować akcje protesta-
cyjne i wychodzić na ulice, 
by głośno upominać się o 
swoje prawa – wspomina 

Mirosława Juńczyk, dzia-
łaczka Solidarności, która 
przez dwie kadencję pełni-
ła funkcję przewodniczącej 
komisji zakładowej.

Na początku FUM Poręba 
należała do Skarbu Państwa, 
później została przejęta przez 
Agencję Rozwoju Przemy-
słu. Najwięcej problemów 
wynikło z zaniedbywania 
obowiązków właścicielskich 
przez kolejnych ministrów 
skarbu i opieszałości urzęd-
ników. 

– Kiedy pojawiła się szansa 
na inwestora strategicznego, 
okazało się, że nie mamy 
prawa do pakietu socjalne-
go i rozpoczęła się kolejna 
batalia – dodaje Mirosława 
Juńczyk.

Agencja Rozwoju Prze-
mysłu stała na stanowisku, 
że FUM Poręba została po-
średnio sprywatyzowana 
w momencie przejścia do 
ARP i nie chciała się zgo-
dzić na rozpoczęcie rozmów 
o zabezpieczeniu pracowni-
ków. – Ustalenie, że pakiet 
w ogóle będzie negocjowa-

ny było ogromnym sukce-
sem Solidarności – mówi 
Juńczyk.

Negocjacje zakończyły 
się porozumieniem. Gra-
żyna Wyszyńska podkre-
śla, że ogromny wkład 
w doprowadzenie do podpi-
sania pakietu socjalnego miał 
Robert Miszczyk, prawnik 
z zawierciańskiego Biura Te-
renowego Solidarności.

Mirosława Juńczyk uczest-
niczyła w tych rozmowach na 
prośbę Komisji Zakładowej, 
ale nie pełniła już funkcji jej 
przewodniczącej, gdyż na 
początku 2009 roku złożyła 
rezygnację.

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność FUM 
Poręba dziękuje Roberto-
wi Miszczykowi, prawniko-
wi z Biura Terenowego „S” 
w Zawierciu, za profe-
sjonalną pomoc prawną 
podczas negocjacji pakietu 
socjalnego dla pracowni-
ków fabryki.

Gdyby dyrektor rzeczywiście 
chciał dojść do porozumie-
nia ze związkami, szukałby 
takiego rozwiązania, które 
satysfakcjonowałoby stro-
nę związkową i pracowni-
ków – tak Grzegorz Zmuda 
przewodniczący Solidarno-
ści w tyskiej spółce Nexteer 
Automotive Poland komen-
tuje słowa dyrektora fi rmy 
Gonzalo Herrera, cytowane 
w ubiegłym tygodniu przez 
media.

W oświadczeniu skiero-
wanym do dziennikarzy szef 
Nexteera zaznaczył, że inten-
cją zarządu jest zapewnienie 
pracownikom możliwie naj-
lepszych warunków pracy i 
stabilności 

Zdaniem Zmudy, szef kon-
cernu nie zdaje sobie sprawy 
z rzeczywistych oczekiwań 
pracowników, domagających 
się znacznych podwyżek wy-
nagrodzeń.

Na początku roku Solidarność 
wystosowała kilka żądań zwią-
zanych z poprawą warunków 
pracy i płacy. Najważniejszy 
postulat dotyczył podwyżki 
wynagrodzeń w wysokości 
650 zł. brutto dla wszystkich 
zatrudnionych. Udało się do-
prowadzić do rozpoczęcia nego-
cjacji płacowych, ale rozmowy 
zakończyły się podpisaniem 
protokołu rozbieżności. Związ-
kowcy wszczęli więc spór zbioro-
wy, a zakład został oflagowany. 
Wkrótce rozpoczną się kolejne 
rozmowy, w których weźmie 
udział mediator.

Grzegorz Zmuda zaznacza, 
że oczekiwania pracowników 
wiążą się z bardzo dobrą sytuacją 
spółki, która w ubiegłym roku 
osiągnęła rekordową produk-
cję. – Na 6 tys. pracowników 
zatrudnionych w całej fi rmie, 
połowę przychodów gene-
rują dwa zakłady znajdujące 
się w Polsce, w Gliwicach i w 

Tychach. Pracownicy dobrze 
o tym wiedzą i dlatego chcą le-
piej zarabiać – dodaje Zmuda. 
Tym bardziej, że od końca ubie-
głego roku spółka jest własnoś-
cią koncernu General Motors, 
w którym zarobki są znacznie 
wyższe. – Chcemy dążyć do 
stopniowego zrównania wy-
nagrodzeń z innymi zakładami 
GM w Polsce – mówi przewod-
niczący zakładowej „S”. 

Przypomina, że jedyna do tej 
pory propozycja pracodawcy 
dotyczyła 140 zł podwyżki, na 
co związek, biorąc pod uwagę 
sytuację fi rmy, nie mógł się zgo-
dzić. W trakcie rozmów padła, 
co prawda wyższa kwota, ale 
zarząd bardzo szybko się z niej 
wycofał. Dlatego, jego zdaniem, 
ostatnie wypowiedzi dyrektora 
obrazują obraną przez niego 
taktykę negocjacyjną. – Krok 
do przodu, dwa kroki do tyłu 
– dodaje Zmuda.

AGNIESZKA KONIECZNY

Krok do przodu, dwa do tyłu

Reklama

Precz od mieszkań 
zakładowych!

FUM w Porębie najgorsze ma już za sobą. 
Od listopadza spółka ma inwestora strategicznego.

Będzie tylko lepiej, 
gorzej już było

Walka o FUM Porębę trwała 10 lat – na zdjęciu protest z 2003 roku

– Sprzedaż mieszkań zakładowych wraz lokatorami jest nie tylko nie-
zgodna z prawem, ale i nieludzka – podkreślali protestujący lokatorzy

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Sosnowiec
» ZWIĄZKOWE WYBORY oraz zagłę-
biowskie obchody 30. rocznicy po-
wstania Solidarności to tematy, które 
zdominowały zebranie Terenowej Sekcji 
Problemowej NSZZ Solidarność Miasta 
Dąbrowa Górnicza.
– Planujemy już w maju zainauguro-
wać w Zagłębiu Dąbrowskim rocznico-
we obchody powstania Solidarności. 
Przewidujemy, że główne uroczystości 
zorganizujemy na początku września – 
mówi Elżbieta Żuchowicz, wiceprzewod-
nicząca TSP.
W trakcie zebrania związkowcy wiele 
uwagi poświęcili sytuacji w dąbrowskim 
zakładzie Defum, który objęty jest pro-
gramem naprawczym. Problemy Defumu 
przedstawimy w najbliższym TŚD. 

Gliwice
» W KADENCJI 2010-2014 Solidar-
nością w kopalni Szczygłowice szefować 
będzie Jerzy Rygiel. Zmian na stano-
wiskach przewodniczących nie wpro-
wadzili związkowcy z kopalni Sośnica i 
Budryk. Tam w dalszym ciągu szefami 
Solidarności pozostaną Ryszard Nadol-
ski i Andrzej Powała. 

Katowice
» NA PRZEWODNICZĄCĄ Solidar-
ności w chorzowskiej Hucie Batory po 
raz pierwszy została wybrana Stefania 
Penkała. Po raz pierwszy w roli szefa 
związku debiutuje również Aleksander 
Gawron z Montany 
Natomiast w PKP S.A. Oddziału Go-
spodarowania Nieruchomościami w 
Katowicach funkcję przewodniczącego 
Solidarności w nowej kadencji ponow-
nie pełnić będzie Stanisław Hrustek.

Jastrzębie Zdrój
» ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI 
z kopalni Borynia postanowili, że w 
nowej kadencji przewodniczącym związ-
ku ponownie zostanie Roman Chwa-
styk. W wyniku związkowych wyborów 
w Spółdzielni ,Mieszkaniowej Jas-Mos 
przewodniczącym został Roman Fansel. 
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ryduł-
towach na przewodniczącą Solidarności 
wybrano Halinę Rogalę, a w Zakła-
dzie Logistyki Materiałowej Bogusława 
Siwca.

Z BIUR 
terenowych

na artykuł zamieszczony 
w nr 8 Gazety Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowski NSZZ 
Solidarność z dnia 24 
lutego 2010 r.
1. Zarząd SKOK Silesia – 

Centrum szanuje dobra 
osobiste pracowników 
i nigdy nie dopuścił się 
względem nich gróźb, 
ani zastraszania. Mię-
dzyzakładowa Komisja 
Związkowa NSZZ Soli-
darność KWK Bobrek
-Centrum nigdy nie 
poinformowała zarządu 
Kasy o jakichkolwiek 
ustnych czy pisemnych 
skargach pracowników 
Kasy na pracodawcę. 

2. Działająca w Kasie Rada 
Pracowników została 
odwołana zgodnie z 

przepisami prawa, na 
wniosek ponad połowy 
pracowników Kasy. 

3. Pełnienie przez zwol-
nionych pracowników 
funkcji społecznych 
inspektorów nie miało 
jakiegokolwiek wpływu 
na rozwiązanie z tymi 
pracownikami umów 
o pracę. Oceny zgod-
ności z prawem roz-
wiązania umów o pracę 
i zasadności motywów 
jakimi kierowała się Kasa 
dokona Sąd Pracy.

Powyższa treść stanowi 
odpowiedź na nieprawdzi-
we stwierdzenia zawarte 
w powołanym artykule, 
zagrażające dobrom osobi-
stym Kasy.

Odpowiedź prasowa
SKOK Silesia-Centrum

Z 
tegorocznego 
raportu wyni-
ka, że w ubie-
głym roku co 
najmnie j  21 

osób zwolniono za dzia-
łalność związkową. Do 
skandalu doszło w jednej 
z fi rm transportowych, 
gdzie trzynastu pracow-
ników zostało pobitych 
przez ochroniarzy za przy-
łączenie się do strajku, 
zorganizowanego przez 
kolegów. 

Przyczyny zwolnienia 
z pracy mogą być różne. 
Należąca do Solidarności 
jedna z ofi ar pracodawcy 
zwróciła uwagę, że pra-
cownicy w upale pracują 
bez nakryć głowy i nie 
mają dostępu do napojów. 
Skończyło się na wypo-
wiedzeniu umowy. 

– Prawo pracowników 
do organizowania się nale-
ży do kategorii praw czło-
wieka. Niestety, każdego 
roku w Polsce odnotowu-
jemy przypadki łamania 
tego prawa. Chodzi nie 
tylko o zwalnianie z pracy. 
Pracodawcy stosują rów-
nież bardziej wyrafi nowa-
ne metody, na przykład 
rozsiewane są nieprzy-
chylne plotki, podsta-
wione osoby przychodzą 
na związkowe spotkania, 
zastraszana jest rodzina – 
mówi Anna Czerwonka, 
koordynator NSZZ „S” 

ds. Monitorowania Praw 
Związkowych. 

Niektórzy pracodawcy 
nie kryją swojej niechęci 
od samoorganizowania 
się pracowników i wprost 
informują, że nie będą to-
lerować związkowej kon-
spiracji. Dzięki wspólnym, 
solidarnościowym akcjom 
udaje się sprawy nagłośnić. 
Sprawy kierowane są rów-
nież do sądów. Najczęściej 

pracownicy przywracani 
są do pracy. 

Tak jak w przypadku 
dwóch pracownic Domu 
Pomocy Społecznej w 
Sieradzu, które zostały 
zwolnione z pracy za 
udział w związkowej 
manifestacji. W lutym 
tego roku obie zostały 
przywrócone do pracy. 
Dodatkowo sąd zauważył, 
że umowy na czas okre-

ślony, jakie pracodawca 
zawarł z nimi wcześ-
niej, już dawno powinny 
być umowami na czas 
nieokreślony. Czasami 
pracowników udaje się 
przywrócić do pracy w 
wyniku mediacji i nacisku 
na przedstawicieli lokal-
nego samorządu, ta jak 
w przypadku przewod-
niczącej „S” w Urzędzie 
Pracy w Leżajsku. 

W styczniu tego roku 
Sąd Rejonowy w Żarach 
skazał wiceprezesa jed-
nej z lokalnych firm za 
utrudnianie działalności 
związkowej - nieodprowa-
dzanie składek i nieudo-
stępnienie pomieszczenia. 
Uzasadniając wyrok, sąd 
stwierdził, że występki 
pracodawcy stanowiły 
zamach na istotne dobro 
chronione prawem, jakim 
jest nieskrępowana dzia-
łalność wolnych i nieza-
leżnych związków zawo-
dowych. 

- Wolność organizowa-
nia się w związki zawodo-
we gwarantuje Konstytu-
cja RP. Dyskryminacji ze 
względu na przynależ-
ność związkową zakazu-
je również kodeks pracy. 
Nieprzestrzeganie prawa 
pracowników do organi-
zowania się jest nie tylko 
niezgodne z prawem. To 
również działanie antyspo-
łeczne, które zniechęca do 
jakiegokolwiek wspólnego 
działania – uważa Anna 
Czerwonka. 

 DIKK

Każdego roku NSZZ Solidarność przygotowuje dla Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych raport dotyczący przestrzegania praw związkowych 
pracowników. Dane zbierane są poprzez regionalne struktury NSZZ Solidarność. 

Antyzwiązkowi, 
czyli antyspołeczni

Damian Jonak nie wystąpi na 
sobotniej gali bokserskiej w 
katowickim Spodku. Należący 
do Solidarności bokser niespo-
dziewanie zakończył współpra-
cę z promotorem Andrzejem 
Grajewskim. 

– Kontrakt został zerwany, nic 
nas już nie łączy – mówi mistrz 
świata federacji WBC. 

To dość zaskakująca sytuacja, 
bo współpraca obu panów trwała 
raptem pół roku. We wrześniu 
2009 r. Jonak odszedł z grupy 
Andrzeja Wasilewskiego. – Zde-
cydowałem się na przejście do 
Andrzeja Grajewskiego, bo nowy 
promotor zapewniał, że zadba 
o dobrych przeciwników i ważne 
walki. W kontrakcie miałem też 
zagwarantowaną opiekę prawną 
ze strony kancelarii współpra-
cującej z Grajewskim.

Jak mówi Jonak, to właśnie 
brak tej opieki jest jednym z 
głównych powodów zerwa-

nia umowy z promotorem. 
Kilka tygodni temu, zgodnie
z przewidywaniami, do Jonaka 
trafi ł pozew sądowy ze strony 
Andrzeja Wasilewskiego. – Pan 
Grajewski, wbrew umowie 
i wielu zapewnieniom, zosta-
wił mnie z tą sprawą na lodzie. 
W ostatniej chwili na własną rękę 
zorganizowałem sobie pomoc 
prawną. Będziemy się starać 
o mediację, mam nadzieję, że 
dojdziemy do porozumienia 
– mówi Jonak o swoim sporze 
z poprzednim promotorem. 

Co dalej z karierą solidar-
nościowego mistrza świata? – 
Trenuję indywidualnie, dbam 
o formę. Póki nie wyjaśnię spraw 
pozasportowych, nie będę wal-
czył. Nie chce powtórzyć błędu 
z Łodzi, gdzie miałem za dużo 
spraw na głowie, co źle odbiło 
się na mojej formie – mówi 
Damian Jonak. 

WG

Gala w Spodku bez Damiana Jonaka

Niektórzy pracodawcy 
wprost informują, że 
nie będą tolerować 
związkowej 
konspiracji.

Nieprzestrzeganie 
prawa pracowników 
do organizowania się 
jest nie tylko
niezgodne z prawem. 
To również działanie 
antyspołeczne, 
bo zniechęca do 
jakiegokolwiek 
wspólnego 
działania

– Póki nie wyjaśnię spraw pozasportowych, nie będę walczył 
– zapowiada Damian Jonak

Foto: TŚD
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Jestem usatysfakcjono-
wany tym wyrokiem. 
W jego uzasadnieniu 
sąd zwrócił uwagę, że 
zarzucany mi czyn był 

nieszkodliwy społecznie, 
czyli nie może być traktowa-
ny jak wykroczenie – mówi 
Bogdan Biś.

Tym samym uchylony 
został wyrok sądu grodz-
kiego, który skazał wice-
przewodniczącego ZR na 
karę grzywny i opłacenie 
kosztów sądowych.

Chodzi o akcję zorganizo-
waną przez Śląsko-Dąbrow-
ską Solidarność w grudniu 
2008 r., po przegłosowaniu 
przez Sejm ustawy o emery-
turach pomostowych. Wpro-
wadzone wówczas rozwią-
zania pozbawiły uprawnień 
emerytalnych ponad 1,2 mln 
osób zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach.

W „podziękowaniu” 
związkowcy udali się do 
biur parlamentarzystów 
z naszego regionu i zosta-
wili w nich świńskie ryje 
i ulotki. Biuro posła Woj-
ciecha Saługi odwiedziło 
kilkanaście osób, w więk-
szości pracowników Zakła-
du Górniczego Sobieski. Na 
miejscu związkowcy zastali 
tylko sekretarkę. – Zdecydo-
waliśmy, że biuro bez posła 
nie jest nikomu potrzebne 
i zabiliśmy drzwi deskami, 
do których przymocowa-
łem plakaty informujące 
o skutkach społecznych 
przegłosowanej ustawy 
– przypomina wiceprze-
wodniczący ZR. Zaznacza, 
że akcja miała bardzo spo-
kojny przebieg, mimo to 
sekretarka posła wezwała 
policję. Stróże prawa uzna-

li, że plakaty umieszczone 
zostały w miejscu niedo-
zwolonym i wkrótce spra-
wa trafi ła do prokuratury, 
a później do sądu grodzkiego 
w Jaworznie. We wniosku o 
rozpoczęcie postępowania 
zabrakło wskazania osoby 
poszkodowanej. – Wielokrot-
nie rozmawiałem z posłem 
Saługą, który podkreślał, 
że nie czuje się urażony 

naszym postępowaniem 
i traktuje je jako ryzyko 
związane z pełnioną przez 
siebie funkcją – zapewnia 
Bogdan Biś.

Rzecznik prasowy jaworz-
nickiej policji nadkomisarz 
Jacek Sowa w rozmowie z 
TŚD wyjaśniał, że mate-
riały ze sprawy przekaza-
ne zostały do prokuratury 
rejonowej, z której wróci-
ły opatrzone klauzulą „do 
kontynuowania czynności” 
w kierunku sporządzenia 
wniosku do sądu grodz-
kiego w oparciu o art. 63 a 
kodeksu wykroczeń. Zapis 
ten dotyczy umieszczania 
ogłoszeń, apeli i ulotek w 
miejscu do tego nieprze-
znaczonym.

Zarówno przekazanie 
sprawy do sądu grodzkiego, 
jak i wydany przez niego 
wyrok skazujący wiceprze-
wodniczącego ZR wywołały 
wiele kontrowersji wśród 
związkowców, którzy pod-
kreślali, że zaprotestowa-
nie przeciwko przyjęciu 
ustawy, niekorzystnej dla 
pracowników, było obo-
wiązkiem Solidarności. 
Solidarności nie zabrakło 
także podczas wszystkich 
rozpraw przeciwko wice-
przewodniczącemu ZR. 
– Dziękuję kolegom z ZG 
Sobieski, którzy cały czas 
wspierali, mnie wypełniając 
po brzegi salę sądu – dodaje 
Bogdan Biś.

AGNIESZKA KONIECZNY

Protest przeciwko 
przyjęciu ustawy 
niekorzystnej 
dla pracowników 
był obowiązkiem 
Solidarności.

Bogdan Biś nie popełnił czynu szkodliwego społecznie, wieszając plakaty na 
drzwiach biura jaworznickiego posła Wojciecha Saługi. Tak uznał Sąd Okręgowy 
w Jaworznie i umorzył sprawę wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Nie złamał prawa

Energeticky A Prumyslovy 
Holding (EPH) rozpoczął za-
biegi o kupno czechowickiej 
kopalni Silesia. Czesi chcą być 
inwestorem strategicznym 
w spółce pracowniczej. 

EPH to fi rma energetycz-
na, będąca właścicielem kilku 
elektrowni i elektrociepłowni. 
Inwestor zakłada, że Silesia 
będzie wydobywać rocznie 
2 mln ton węgla. Zamierza 
zwiększyć stan zatrudnie-
nia w kopalni do 1750 osób, 
czyli o blisko 1 tys. pracow-
ników. 

Przypomnijmy, że w rato-
wanie kopalni zaangażowali 
się związkowcy z zakłado-
wej Solidarności. Od kilku 
lat wiadomo było, że tylko 

sprzedaż zakładu będzie 
alternatywą dla jej uśpie-
nia. Po dwóch nieudanych 
transakcjach, Solidarność 
skutecznie przekonała załogę 
i inne związki do utworzenia 
spółki pracowniczej na bazie 
majątku kopalni. 

Spółka zarejestrowana zo-
stała w ub. roku pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Górnicze 
Silesia. W lutym br. związ-
kowcy poinformowali kierow-
nictwo Kompanii Węglowej, 
do której należy Silesia, że 
znaleźli dla kopalni inwe-
stora strategicznego. 

Negocjacje związkowego 
projektu umowy społecznej 
zaczną się po zakończeniu 
procedur związanych z kup-

nem Silesii. W ocenie związ-
kowców projekt umowy 
jest bardzo korzystny dla 
obu stron. - Nie chcemy 
być roszczeniowi, chcemy 
być partnerem dla inwe-
stora, bo to będzie nasze 
wspólne przedsiębiorstwo 
– podkreśla Dariusz Dudek, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Silesia, mimo, że jest naj-
mniejszą kopalnią w kraju, 
posiada drugie pod wzglę-
dem wielkości złoża węgla 
kamiennego w Polsce. Przy 
odpowiednich nakładach in-
westycyjnych zakład jeszcze 
przez kilkadziesiąt lat będzie 
prowadził wydobycie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pracownicy fabryki Hu-
htamaki w Siemianowi-
cach Śląskich są gotowi 
zastrajkować, aby wywal-
czyć podwyżki. Takie są 
wyniki referendum zorga-
nizowanego przez zakła-
dową Solidarność.

W czwartek, 4 marca, 
zbierze się Międzyzakła-
dowa Komisja związku, 
aby ustalić dalszy plan 
postępowania. 

– Strajk to najostrzej-
sza forma protestu. Mam 
nadzieję, że nie będziemy 
zmuszeni do niej sięgać i 
wszystko uda się rozwią-
zać przy stole negocjacyj-
nym. Ostatnie rozmowy 
1 marca nie przyniosły 

żadnych konkretów, ko-
lejna runda negocjacji od-
będzie się 8 marca. Liczę, 
że szefowie Huhtamaki, 
wiedząc jakie są wyniki 
referendum uświadomią 
sobie wreszcie, że załoga 
jest naprawdę zdetermi-
nowana i będzie walczyć 
o podwyżki – mówi Adam 
Flakus, przewodniczący 
MOZ NSZZ Solidarność 
w fabryce Huhtamaki.

W referendum za straj-
kiem opowiedziało się 
86 procent głosujących 
pracowników ze spół-
ki Huhtamaki Polska i 
ponad 90 procent głosu-
jących z Huhtamaki Food 
Service. 

W spółce Huhtama-
ki Polska, które zatrud-
nia 527 osób, frekwen-
cja wyniosła 55 procent, 
w Huhtamaki Food Ser-
vice, która zatrudnia 269 
osób frekwencja wyniosła 
53 procent. 

Związkowcy z Soli -
darności domagają się 
20 proc. podwyżki dla 
wszystkich zatrudnionych 
oraz wprowadzenia od 
1 stycznia dodatku za 
każdą godzinę pracy na 
drugiej zmianie, w wy-
sokości 3 zł i  dodatku 
za każdą godzinę pracy 
w porze nocnej, wyno-
szącego 4,5 zł.

GP

Nawet 130 pracowników Szpi-
tala Powiatowego w Zawierciu 
może stracić pracę w związku 
z planowaną restrukturyzacją 
placówki - alarmują związkowcy 
z Solidarności. Szpital zatrudnia 
ponad 650 pracowników, czyli 
cięcia mogą dotknąć nawet 20 
procent załogi.

Przygotowany przez nowego 
dyrektora plan ratowania pla-
cówki zakłada likwidację miejsc 
pracy i szpitalnych oddziałów. 
Jako pierwsze miałyby znik-
nąć oddziały otolaryngologii, 
zakaźny oraz opieki paliatyw-
nej. – Pracę straciłoby wów-
czas ponad 30 pracowników 
tych oddziałów, od salowych 
po lekarzy. Ale cięcia mają tez 
dotknąć inne oddziały. Zwol-
nienia właściwie już się roz-
poczęły. Dyrekcja likwiduje 
część stanowisk sekretarek 
medycznych, kolejni na liście 
są technicy medyczni - mówi 
Małgorzata Grabowska, prze-
wodnicząca Solidarności w 
zawierciańskim szpitalu. 

 Jak podkreśla Grabowska, 
cięcia w szpitalu dotkną nie 
tylko personel placówki, ale 
również pacjentów. Najbliższa 
otolaryngologia jest w Często-
chowie, albo w Czeladzi. Oddział 
zakaźny jest jednym z zaledwie 
7 w województwie śląskim, 

a oddział opieki paliatywnej 
jednym z 9. W zawierciańskiej 
placówce rocznie hospitalizo-
wanych jest 16 tys. pacjentów, 
a blisko dwa razy tyle korzysta 
z porad przyszpitalnych porad-
ni. I, jak dodaje Grabowska, to 
nie tylko pacjenci z powiatu 
zawierciańskiego, ale również 
z powiatów ościennych. 

 Trwa zbiórka podpisów pod 
protestem przeciwko zamy-
kaniu szpitalnych oddziałów. 
Pomysłodawczyniami akcji są 
przedstawicielki Solidarności 
i Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. W zbiórce oprócz  
pracowników  szpitala uczest-
niczą też pacjenci i mieszkań-
cy. Akcję koordynuje Biuro 
Terenowe Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

– W ciągu kilku dni akcji 
zebraliśmy już ponad 4 tys. 
podpisów. Zamierzamy zebrać 
10 tys. i taką listę przedstawić 
władzom powiatu pod koniec 
marca – mówi Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” w Za-
wierciu. – Mamy rok wyborczy 
i może te podpisy przekonają 
samorządowców, że przede 
wszystkim mają służyć swoim 
wyborcom – dodaje Benc. 

POD

Restrukturyzacja, 
czyli likwidacja

Czeski inwestror chce
kupić kopalnię Silesia

Załoga fabryki będzie
walczyć o podwyżki

Plan ratowania placówki zakłada cięcia w zatrudnieniu i likwidację 
szpitalnych oddziałów.

Foto: TŚD

Związkowcy podczas akcji w biurze jaworznickiego posła Wojciecha Saługi

Foto: TŚD
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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. 32 353 

84 25 wew. 428, e–mail: zagranicz-

ne@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.
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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.

Komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.: 

§

Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych:

Informacja RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, 

że zgodnie z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem 

rejestracji protokołów wyborczych na kaden-

cję 2010 – 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety 
informacyjnej o liczebności członków danej 
organizacji związkowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy składek 
za 2007 i 2008 rok (organizacje, które mają 

składki przelewane na konta ZR przez pracodaw-

cę mogą dostarczyć oświadczenie pracodawcy 

o przelewaniu składek i w jakim procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz elektorzy do wy-

boru delegatów na WZD Regionu są wybierani 

w liczbie wynikającej z ilości członków podanej 

w ankiecie informacyjnej o ilości członków. Wy-

jątkiem od tej zasady są wybory w organizacjach, 

które w dniu 30.11.2009 r. były zarejestrowane 

jako organizacje tymczasowe lub podlegały prze-

kształceniom (łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe należy 

wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Do pro-

tokołów wyborczych należy obowiązkowo załączyć 

listę obecności na zebraniu wyborczym. Listę należy 

wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obowiązku wypełniania 

ankiet osobowych (wzór nowej ankiety na stro-

nie www.solidarnosc-kat.pl) przez wszyst-

kich wybranych członków władzy wykonawczej

i kontrolnej. 

E
meryci i renciści oraz 
osoby pobierające 
niektóre świad-
czenia wypłacane 
przez ZUS będą 

otrzymywać wyższe kwoty 
przyznanych im świadczeń. 
Od 1 marca zostanie bowiem 
przeprowadzona walory-
zacja emerytur i rent przy 
zastosowaniu wskaźnika 
waloryzacji wynoszącego 
104,62%. Wskaźnik wa-
loryzacji został ogłoszony 
w komunikacie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 12 lutego 2010 r. w 
sprawie wskaźnika walo-
ryzacji emerytur i rent w 
2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 
8, poz. 75). 

Wskaźnik waloryzacji 
ustalany jest na podstawie 
średniorocznego wskaź-
nika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w po-
przednim roku kalenda-
rzowym, zwiększonego o 
co najmniej 20% realnego 
wzrostu przeciętnego wy-
nagrodzenia w poprzed-
nim roku kalendarzowym. 
Wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 
jest wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów albo 

wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest wyższy 
od wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów.

Na podstawie ustalonego 
wskaźnika nastąpi przelicze-
nie emerytur i rent. Walo-
ryzacja obejmie wszystkie 
świadczenia podlegające 
waloryzacji, przyznane do 
końca lutego 2010 r.

Przeliczone zostaną nie 
tylko renty i emerytury, 
ale także dodatki przysłu-
gujące do emerytur i rent, 
świadczenia i zasiłki przed-
emerytalne, nauczycielskie 
świadczenia kompensacyj-
ne oraz inne świadczenia 
pieniężne przysługujące 
na podstawie odrębnych 
przepisów, np. świadczenia 
pieniężne dla osób depor-
towanych do pracy przy-
musowej oraz osadzonych 
w obozach pracy przez III 
Rzeszę i ZSRR.

Coroczną waloryzację 
świadczeń przewiduje usta-
wa z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t. Dz. U. z 
dnia 18 września 2009 r. Nr 
153, poz. 1227).

Od 1 marca 2010 r. nowe 
kwoty świadczeń wyniosą:
• 706,29 zł – emerytura, 

renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy oraz 
renta rodzinna, 

•  543,29 zł – renta z tytułu 
częściowej niezdolności 
do pracy, 

• 847,55 zł – renta z tytułu 
całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z 
wypadkiem lub choro-
bą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa, 

• 651,95 zł – renta z tytułu 
częściowej niezdolności 
do pracy w związku z 
wypadkiem lub chorobą 
zawodową, 

• 593,28 zł – renta socjal-
na, 

• 841,17 zł – świadczenie 
przedemerytalne, 

• 181,10 zł – dodatek pie-
lęgnacyjny oraz dodatek 
za tajne nauczanie, 

• 271,65 zł – dodatek pie-
lęgnacyjny dla inwalidy 
wojennego z tytułu cał-
kowitej niezdolności do 
pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzysten-
cji, 

• 340,39 zł – dodatek dla 
sieroty zupełnej, 

• 181,10 zł – dodatek 
kombatancki, maksymal-

ne świadczenie pienięż-
ne dla byłych żołnierzy 
górników, maksymalne 
świadczenie pieniężne 
przysługujące osobom 
deportowanym, 

• 27,17 zł – dodatek kom-
pensacyjny stanowią-
cy 15% kwoty dodatku 
kombatanckiego. 
Zmiana wysokości eme-

rytur i rent w ramach wa-
loryzacji nastąpi z urzędu, 
bez konieczności występo-
wania z wnioskiem w tej 
sprawie.

Z dniem 1 marca 2010 
r. wzrasta również kwota 
bazowa służąca do obliczeń 
świadczeń dla emerytów i 
rencistów. Będzie ona wy-
nosić 2716,71 zł.

Również w KRUS kwoty 
najniższych świadczeń eme-
rytalno-rentowych oraz 
kwoty dodatków przysłu-
gujących do tych świad-
czeń, przyznanych do dnia 
28 lutego 2010 r., zostaną 
podwyższone wskaźnikiem 
waloryzacyjnym. Oznacza 
to, że kwoty najniższych 
świadczeń oraz kwoty do-
datków zostaną podwyż-
szone o 4,62%.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Od 1 marca wyższe
renty i emerytury

Jestem studentką na stu-
diach dziennych i utrzy-
mują mnie jeszcze rodzice. 
W wakacje pracowałam 3 
miesiące na umowę-zlece-
nie i otrzymałam dochód 
w wysokości 3376 zł. Czy 
przy tej kwocie moja mama 
może skorzystać z ulgi na 
dziecko?

Z tzw. ulgi prorodzin-
nej skorzystać mogą ro-
dzice dzieci uczących się w 
szkołach, o których mowa 
w przepisach o systemie 

oświaty lub w przepisach 
Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, do ukończenia przez 
nie 25 lat.

Nie mogą z tego prawa 
skorzystać rodzice dzieci, 
które uzyskiwały w roku 
podatkowym dochody, z 
kilkoma wyjątkami – prawa 
do skorzystania z ulgi nie 
wyłącza uzyskanie przez 
dziecko:
• dochodów wolnych od 

podatku dochodowego, 
• renty rodzinnej 

• oraz dochodów w wy-
sokości niepowodującej 
obowiązku zapłaty po-
datku (w 2009 r. było to 
3089 zł). 
Wysokość dochodu nie-

powodującego obowiązku 
zapłaty podatku wynika z 
art. 27 ust. 1 ustawy z 26 
lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fi zycz-
nych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 
14, poz. 176 ze zm.).

Prawo do odliczenia pełnej 
kwoty ulgi prorodzinnej na 

dziecko pełnoletnie uzależ-
nione jest także od tego, czy 
dziecko to przez cały rok po-
datkowy spełniało warunki 
do objęcia odliczeniem.

Z podanych informacji 
wynika, że dochód uzyska-
ny przez Panią w zeszłym 
roku przekracza kwotę 3089 
zł, w związku z czym rodzic 
nie będzie mógł skorzystać 
z ulgi prorodzinnej.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Ulga na dziecko, ulga prorodzinna a zarobki dziecka

Ciekawa oferta
dla komisji zakładowych
Można już zamawiać jubileuszowe żetony stylizowane na 
monety z logotypami Solidarności. To świetna pamiątka 
obchodów 30. rocznicy powstania naszego związku. 

Pszczyńska fi rma Mennica Śląska przygotowała ofertę dla 
wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu. 
Na jubileuszowych, stylizowanych na monety żetonach 
o średnicy 31 mm znajduje się logo Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności (awers) oraz logo 30-lecia naszego związku (rewers). 
Żetony są w dwóch wersjach: imitujące złoto lub srebro. 
Kosztują 7,40 zł netto. Można też zamówić do nich elegan-
ckie kartonowe etui (5 zł netto). 

Zamówienia prosimy składać do 15 marca telefonicznie 
lub mailowo u Agnieszki Ordon z Biura Administracyjnego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S”, tel. 32 353 84 25 
wewn. 199, email: administracja@solidarnosc-kat.pl. Tam też 
można należy ustalić szczegóły dotyczące płatności za żetony. 
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N
abór do pub-
licznych pla-
cówek dopiero 
się rozpoczął 
i powinien po-

trwać do końca marca lub 
kwietnia, ale już wiadomo, 
że dla wszystkich chętnych 
dzieci miejsc nie wystarczy. 
Wiele z nich trafi  lub już tra-
fi ło na listy rezerwowe.

Pierwszeństwo przy zapisach 
mają te dzieci, których oboje 
rodzice pracują oraz samotnych 
matek. Jednak bardzo często, 
przy staraniu się o miejsce 
w przedszkolu dochodzi do 
naginania prawa, gdyż wielu 
rodziców żyjących w tzw. wol-
nych związkach udaje samot-
nych. Sprawa najbardziej bul-
wersuje te pary, które uczciwie 
przyznają się do wspólnego 
wychowywania dzieci. 

Na ten problem zwrócił 
uwagę Marek Michalak, Rzecz-
nik Praw Dziecka, uznając, że 
niejasne przepisy zachęcają ro-
dziców do mówienia niepraw-
dy i zwrócił się do MEN o ich 
doprecyzowanie. Dlatego w 
niektórych miastach powstała 
już nowa defi nicja samotnego 
rodzica np. we Wrocławiu jest 
to ktoś „kogo partner nie żyje, 
przebywa w więzieniu, został 
pozbawiony praw rodziciel-
skich, albo jest nieznany – 
w przypadku ojca”.

Alternatywą dla publicznych 
przedszkoli mogłyby być pla-
cówki prywatne. Jest ich jednak 
zbyt mało, by mogły zabezpie-
czyć potrzeby wszystkich dzieci. 
W dodatku niewielu rodziców 
na nie stać. Koszt posłania po-
ciechy do takiego przedszkola 
może wynieść nawet 1000 zł 
miesięcznie. Tworzone są rów-
nież tzw. kluby maluszka, ale 
w jednym takim klubie opiekę 
może znaleźć zaledwie kilkana-
ście dzieciaków.

W dużych miastach zaczynają 
powstawać przedszkola fi rmo-
we, ale także jest ich niewiele i 
wzbudzają mieszane uczucia. 

Część rodziców, zatrudnionych 
na mniej prestiżowych stanowi-
skach, obawia się, że ich pocie-
chy będą gorzej traktowane od 
dzieci ich przełożonych, inni nie 
chcą aż tak bardzo uzależniać 
się od zakładu pracy.

W jeszcze trudniejszej sy-
tuacji są rodzice dzieci niepeł-
nosprawnych, wymagających 
miejsca w grupie specjalnej lub 
integracyjnej. Nawet w naj-
większych śląskich miastach, 
w których funkcjonuje kilka-
naście przedszkoli, takie grupy 
prowadzi jedna lub dwie pla-
cówki. Miejsc brakuje również 
w żłobkach.

Zdaniem dr Agnieszki Le-
nartowicz-Łysik, specjalisty 
ds. spraw rynku pracy Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści, brak miejsc w żłobkach i 
przedszkolach zmusza wiele 
matek do pozostania z dzieckiem 
w domu. – Ostatnio bardzo dużo 
się mówi o konieczności zakty-
wizowania kobiet. Jest to jednak 
błędne koło, bo jeżeli kobieta nie 
zapewni swojemu dziecku opie-
ki, to nie będzie mogła szukać 
zatrudnienia – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

Na Śląsku poziom aktywności 
zawodowej pań wynosi niecałe 
50 proc., przy czym kobieta ak-
tywna zawodowo to taka, która 
pracuje lub jest zarejestrowa-
na w Urzędzie Pracy. Dlatego 
zdaniem Lenartowicz-Łysik, 
długoterminowo inwestycja 
w przedszkola jest tworzeniem 
miejsc pracy. – Niekiedy jest to 
także wytrącanie kobietom ar-
gumentu, że skoro nie ma miej-
sca w przedszkolu, to ja zostaję 
w domu – zaznacza.

AGNIESZKA KONIECZNY

Kilka tysięcy maluchów z naszego województwa we wrześniu pozostanie 
w domach. Powód – brak miejsc w publicznych przedszkolach. 

Przedszkole to
towar defi cytowy

Bardzo atrakcyjnie prezentu-
je się tegoroczna oferta wy-
poczynku kolonijnego „Lato 
2010” przygotowana przez 
Fundację na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorz Kolosy. 

Fundacja proponuje wypo-
czynek w dziewięciu ośrod-
kach nad morzem, w dwóch 
ośrodkach w górach oraz w 
hotelu trzygwiazdkowym 
w Paralii w Grecji. Właśnie 
ta oferta wypoczynku na 
Riwierze Olimpijskiej jest 

tegoroczną nowością i chyba 
największą atrakcją. Nowe są 
także dwa ośrodki w Łebie. 
Jeden z nich dysponuje kry-
tym basenem z podgrze-
waną wodą i sztuczną falą. 
Nowością jest też ośrodek w 
Sianożętach. 

Ceny i jakość wypoczynku 
jak zwykle są bardzo atrak-
cyjne. Foldery ze szczegó-
łami najnowszej oferty są 
już dostępne w siedzibie 
Fundacji na ul. Floriana 7 w 
Katowicach. 

POD

Kolonie z Fundacją
na greckiej Riwierze

W publicznych 
przedszkolach 
brakuje miejsc, 
a prywatnych jest 
mało i są drogie.

Decyzja o wykonaniu sztan-
daru Jastrzębskiego Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Robotniczego zapadła w 
październiku 1980 r. 

Na jego awersie wyhafto-
wana została srebrną nicią na 
zielonym tle nazwa Między-
zakładowy Komitet Robotni-
czy Solidarność w Jastrzębiu 
Zdroju, a na rewersie wyhaf-
towano postać św. Barbary. 
Sztandar poświęcony został 
4 grudnia 1980 r w koście-
le Na Górce w Jastrzębiu 
i do 1990 r. był zarazem ofi -
cjalnym sztandarem Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Do czasu wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego 
wisiał w gablocie w siedzibie 
MKR przy ul. Katowickiej w 
Jastrzębiu. 

Po 13 grudnia 1981 r., 
strajkujący w Jastrzębiu gór-
nicy postanowili wynieść 
sztandar z siedziby MKR 
pod osłoną nocy.

– Po dotarciu na miejsce 
nogi się pod nami ugięły. Sie-
dziba została zmasakrowana 
przez ZOMO. Drzwi zamknię-
to na kłódkę, a okna zabite 
zostały dyktą – wspomina 
Zbigniew Jaskólski, od blisko 
30.lat działacz Solidarności, 
dziś członek związkowego 
Koła Emerytów w kopalni 
Zofi ówka. 

Jak się później okaza-
ło, ówczesna władza zde-
ponowała sztandar MKR 
w komórce jastrzębskiego 
Urzędu Miejskiego. Należąca 
do Solidarności pracownica 
urzędu Stanisława Krauz, 
sobie tylko wiadomym spo-
sobem, podjęła udaną próbę 
kradzieży związkowego sym-
bolu, który trafi ł do kościoła 
Na Górce. Był to bohaterski 
czyn, zwłaszcza że w kraju 
wciąż obowiązywał stan 
wojenny. Po miesiącu bez-
pieka zorientowała się, że 
sztandar zniknął. Pani Sta-

nisława została zwolniona 
z pracy. Była szykanowana 
i represjonowana. 

Po górniczych strajkach 
w 1988 r, sztandar MKR trafi ł 
do siedziby Zarządu Regionu 
w Jastrzębiu. Po przeniesieniu 
regionalnych władz związ-
ku do Katowic, w Jastrzębiu 
utworzono Miejską Komisję 
Koordynacyjną NSZZ Soli-
darność, której szefem do 
1992 r. był Zbigniew Jaskól-
ski. Jastrzębscy związkowcy 
wykorzystywali sztandar 
MKR podczas uroczystych 
nabożeństw i rocznicowych 
obchodów. 

– Gdy zakończyłem prze-
wodniczenie w MKK, to 
przekazałem sztandar ja-
strzębskiej Solidarności, 
która jest jego spadkobiercą. 
Jego miejsce znajowało się w 
siedzibie MKK, przekształ-
conej później w delegaturę 
Zarządu Regionu. W 2002 r 
pod pretekstem uroczystości 

barbórkowych, wypożyczył 
go były szef delegatury i 
do dziś nie oddał. Bezsku-
tecznie prowadziłem, z nim 
rozmowy na temat zwróce-
nia związkowej własności. 
Z moich informacji wynika, 
że sztandar trafi ł do biura 
komitetu osiedlowego nr 3 
w Jastrzębiu, któremu prze-
wodniczy ten człowiek– mówi 
Zbigniew Jaskólski.

Danuta Jemioło, kierow-
nik jastrzębskiego Biura 
Terenowego i Zbigniew Ja-
skólski zamierzają zwrócić 
się do Piotra Dudy, szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności o uruchomienie 
wszystkich dopuszczalnych 
prawem środków, w celu 
odzyskania historycznego 
sztandaru. 

– Ten jest świętość, to 
własność Solidarności , 
o którą będziemy walczyć 
– zapowiadają.

BEATA GAJDZISZEWSKA

DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar jastrzębskiego MKR 17 września w Olkuszu, 
w rocznicę radzieckiej agresji 
na Polskę w 1939 r., odbędzie 
się uroczystość odsłonięcia 
Pomnika Ofi ar Komunizmu. 
Pomnik będzie hołdem złożo-
nym tym, którzy oddali życie 
w walce z totalitarnym syste-
mem komunistycznym. 

Inicjatorami jego budo-
wy są przedwojenni olku-
scy harcerze i żołnierze AK. 
Od 7 lat Eugeniusz Foryś i 
Mieczysław Karwiński bez 
powodzenia wydeptywa-
li w tej sprawie ścieżki do 
miejskich urzędów. 2 lata 
temu swoją ideą zarazili 
Adama Gierę, byłego wice-
przewodniczącego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

- Oświadczyłem, że biorę 
sprawy w swoje ręce – mówi 
Adam Giera. 

Giera w krótkim czasie 
utworzył Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Ofi ar 
Komunizmu. Podkreśla, że 
takich zdecydowanych dzia-
łań nauczył się od Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

- Budowę pomnika od 
początku wspiera jej prze-
wodniczący Piotr Duda – 
dodaje Giera.

Monument zaprojekto-
wał artysta plastyk Wiesław 
Nadymus. Z bryły kamienia 
wyłaniają się postacie, przed-
stawiające blisko 100-milio-
nową liczbę ofi ar systemu 
komunistycznego. 

- Największym problemem 
w zwieńczeniu budowy po-
mnika są fi nanse. Zamierzamy 
je pozyskać rozprowadzając 
cegiełki o wartości 10, 20 i 50 
zł. Cegiełki można kupić w 
siedzibie emeryckiej Solidar-
ności w Olkuszu. Będziemy 
je rozprowadzać również w 
kościołach po nabożeństwach 
– informuje Giera. 

Komitet zamierza prze-
kazać pomnik pod opiekę 
jednej z olkuskich szkół. 
Jednocześnie ogłosił powia-
towy konkurs dla uczniów z 
gimnazjów i liceów na temat 
zbrodni komunizmu. Najlep-
si pojadą na groby polskich 
ofi cerów do Katynia.

BEA

Olkuski hołd dla 
ofi ar komunizmu

Brak miejsc w przedszkolach to wielka przeszkoda w rozwoju 
społecznym.  Nie tylko zmniejsza szanse edukacyjne dzieci, ale też 
poważnie ogranicza szanse matek na rynku pracy
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