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Dominik Kolorz: Spółki węglowe 
w swoich strategiach zakładają redukcję 
wydobycia, czyli likwidację kopalń.  
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Ks. kanonik Zygmunt Wróbel: 
Byliśmy pod lufami czołgów, a mimo to 
była radość, że coś się w Polsce zmieni. 
» STRONA 8 

N
a oddanych w 
ostatni piątek do 
użytku 750 m2 
znajdują się po-
mieszczenia biu-

rowe, bar szybkiej obsługi i sala 
konferencyjna, wyposażona m. 
in. w zdalnie sterowane kamery, 
ekrany i rzutniki oraz kabiny 
do tłumaczeń symultanicznych. 
Sala może pomieścić ponad 200 
osób. Może być podzielona na 
dwie mniejsze sale. 

Jak mówił podczas otwarcia 
szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Piotr Duda, rozbudowa 
budynku służyć ma rozwojowi 
związku i podnoszeniu kwalifi -
kacji działaczy. – Stereotypowe 
spojrzenie na związki jest takie, 
że tylko biegamy po ulicach, 
podpalamy opony i bijemy 
się z policjantami. To niepraw-
da. Szkolimy się, realizujemy 
unijne programy, również z 
pracodawcami. Takich sal nam 
bardzo brakowało – powiedział 
szef regionu. 

Podczas uroczystości nowej 
sali konferencyjnej nadano imię 
Lecha Kaczyńskiego. – Prezy-
dent podczas ostatniej wizyty 
4 lutego bardzo interesował się 
rozbudową. Nawet żartował, że 

może byśmy pożyczyli trochę 
pieniędzy na Kancelarię, bo 
rząd tak dusi te finanse. Po-
wiedziałem, że zapraszamy w 
maju na otwarcie – wspominał 
przewodniczący Duda. – Pan 
prezydent powiedział słowa, 
które pamiętam do dziś: wyślijcie 
zaproszenie to przyjadę, Bożena 
(Borys-Szopa) będzie pilnowa-
ła terminu. Panie prezydencie, 
jesteś dziś z nami i zostaniesz 
na zawsze – mówił wyraźnie 
wzruszony Piotr Duda. 

– Ile bym oddała, żeby moc 
dopilnować żeby był tu dziś 
prezydent. Pewnie wszyscy 
oddalibyśmy bardzo wiele, 
żeby tę sale mógł otworzyć 
prezydent, nasz solidarnoś-
ciowy przyjaciel – powiedziała 
prezydencka minister Bożena 
Borys-Szopa.

Obecny na uroczystości mi-
nister w Kancelarii Prezyden-
ta RP Andrzej Duda w swoim 
wystąpieniu nie krył uznania 
dla zakończonej inwestycji. 
– Zastanawiałem się, co by pan 
prezydent myślał, gdyby siedział 
dziś na tej sali, urządzonej z takim 
gustem, pokazującej siłę związku. 
Pomyślałby, że skoro związek 

stać na taką inwestycje, to zna-
czy, że związek jest silny i idzie 
w przyszłość. Mimo kłopotów 
i prób ośmieszania związku – 
powiedział Andrzej Duda. 

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej Janusz Śniadek podkreślił, 
że takie uczczenie pamięci Lecha 
Kaczyńskiego ma wymiar sym-
boliczny. – Nadanie imienia sali 

w budynku, który służy ludzkiej 
pracy w Regionie Śląską-Dąbrow-
skim, który jest synonimem 
ciężkiej pracy, jest wspaniałym 
pomysłem. Tego gratuluję i za 
to dziękuję – powiedział prze-
wodniczący Śniadek. 

Piotr Duda zaoferował Janu-
szowi Śniadkowi, by Komisja 
Krajowa „S” wykorzystywała 

nową salę do organizacji nie-
których swoich posiedzeń. Jak 
zaznaczył, takie jest oczekiwanie 
części działaczy, zwłaszcza z po-
łudniowej Polski. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Po 10 miesiącach prac zakończyła się modernizacja siedziby Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Podczas uroczystości 
otwarcia sali konferencyjnej nadano imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Reklama

KONIEC PRZEBUDOWY
ZWIĄZKOWEJ SIEDZIBY

Rozbudowa budynku, 
a zwłaszcza nowoczesna 
sala konferencyjna, 
służyć mają 
rozwojowi związku 
i podnoszeniu 
kwalifi kacji działaczy.

Decyzję o rozbudowie bu-
dynku Solidarności przy ul. 
Floriana 7 w Katowicach 
Zarząd Regionu podjął je-
sienią 2008 roku. 

Prace rozpoczęły się w lipcu 
2009 roku, zaraz po zgromadze-
niu wszelkich niezbędnych po-
zwoleń i przygotowaniu projek-
tu rozbudowy. Autorem projektu 
przebudowy jest architekt Jacek 
Foryś. Generalnym wykonawcą 
była fi rma Carbud z Bierunia. 
Przy wyborze wykonawcy brano 
pod uwagę nie tylko cenę, ale 
i fakt, czy w fi rmie działa zwią-
zek zawodowy i czy przestrze-
gane są prawa pracownicze. 
Carbudowi nie wolno było 
pracować w niedzielę. 

Dzięki przebudowie budynek 
został przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji mają oni nowo-
czesną windę i osobne toalety. 

Odsłonięcie 
tablicy
poświęconej 
profesorowi
Lechowi 
Kaczyńskiemu,
patronowi 
nowej sali 
konferencyjnej 
Śląsko-
Dąbrowskiej 
Solidarności

Foto: TŚD
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INNI napisali

Solidarność 
szuka szefa 

K
ończy się druga kadencja rządów 
Śniadka i wiadomo już niemal na 
pewno, że do walki o przywództwo 

stanie Piotr Duda. A to dla obecnego szefa 
oznacza problem. Kuluary kolejnych zjazdów 
powtarzają, że jeśli Duda zechce kandydować, 
to zostanie wybrany. Tyle że nigdy nie chciał. 
I teraz oto uznał, że czas nadszedł.

– Jeżeli delegaci na czerwcowy zjazd „S” 
śląsko-dąbrowskiej poprą moją kandydaturę, 
wystartuję na zjeździe krajowym – zapo-
wiada. – Związek potrzebuje zmian. Jakich? 
Program przedstawię, gdy moja kandyda-
tura będzie już ofi cjalnie zgłoszona.

Ten krępy 48–latek ze starannie przy-
strzyżoną brodą to przeciwieństwo Śniad-
ka. Zaczynał jako tokarz w Hucie Gliwice, 
potem służył w czerwonych beretach 
podczas misji ONZ na Wzgórzach Golan. 
Od dwóch kadencji kieruje śląską „S”, naj-
większym regionem w kraju. Uchodzi tu za 
silnego przywódcę, potrafi ącego panować 
nad tłumem. W oczach współpracowników 
Śniadka Duda zawsze jednak stanowił za-
gadkę. Wiadomo, że jest w stanie zarów-
no rozhuśtać emocje na sali, jak i później 
je stonować. Tylko którą drogę wybierze?

– To złe stawianie sprawy – protestuje 
stronnik Dudy. – Piotrek cierpliwie wsłu-
chuje się w głos ludzi na dole, w zakładach, 
i na tej podstawie podejmuje decyzje. 
Następnie je forsuje. Zupełnie inaczej niż 
Śniadek, który tylko realizuje wytyczne 
związkowego establishmentu. Mamy więc 
wybór między silnym, choć demokratycz-
nym przywództwem a dryfem.

Nieraz tak bywało, że Śniadek podej-
mował zobowiązania wobec partnerów z 
Komisji Trójstronnej, aby się z nich wy-
cofać z powodu braku akceptacji Komisji 
Krajowej „S”. – Piotrek nigdy by sobie na 
to nie pozwolił – słyszę od zwolennika 
śląskiego działacza.

Politycznie Duda jest raczej neutralny. 
Popiera teraz Jarosława Kaczyńskiego, ale 
wiadomo też o jego osobistych kontaktach 
z fi larem śląskiej PO, przewodniczącym 

europarlamentu Jerzym Buzkiem. Typ 
pragmatyka, który politykę rozumie jako 
grę interesów.

Za Dudą zagłosują pewnie na zjeździe 
duże regiony i silne branże (górnicy, ener-
getycy). Śniadek może zaś liczyć głównie 
na poparcie niewielkich ogniw związku, 
które czują się zagrożone wpływami wiel-
kich. Czy zdoła ich mobilizować?

– Nie zazdroszczę Januszowi – słyszę 
od Jerzego Borowczaka, szefa Fundacji 
Centrum „Solidarności”. – Kandydata na 
przewodniczącego może zgłosić jego ma-
cierzysta organizacja albo 10 procent składu 
delegatów na zjazd. Janusz nie ma już swojej 
organizacji, Stocznia Gdynia upadła. Pozo-
staje mu więc zbieranie podpisów. Dla szefa 
związku to czynność upokarzająca.

– Ale – dodaje inny z moich rozmów-
ców – wynik rywalizacji nie jest przesą-
dzony. Janusz dobrze rozegrał sprawy po 
Smoleńsku. Jest zdeterminowany, bo jeśli 
przegra, może spaść w niebyt. Polski ruch 
związkowy nie wypracował sposobu na 
zagospodarowanie eksliderów. (...) 

» Gazeta Wyborcza, 15 maja 2010, 
Rafał Kalukin

 

Rekordowo długi 
weekend

P
racownicy, którzy na przełomie 
2010 i 2011 r. wykorzystają osiem 
dni urlopu wypoczynkowego, 

będą mogli skorzystać z szesnastu dni 
wolnych z rzędu. Taką szansę stworzy 
im projekt nowelizacji kodeksu pracy 
i ustawy o dniach wolnych od pracy, 
który ma obowiązywać od 1 stycznia 
2011 r.

Jeśli wejdzie w życie, na przełomie 
każdego roku pracownicy będą mogli 
łączyć dni wolne w Boże Narodzenie, 
Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Wy-
starczy, że w dni powszednie pomiędzy 
tymi świętami wykorzystają urlop wy-
poczynkowy. Pracownicy będą mogli 
korzystać z długich weekendów nawet 
wbrew woli pracodawcy. Na przełomie 
roku mogą bowiem skorzystać nawet 
z ośmiu dni urlopu na żądanie (cztery 
dni w starym roku kalendarzowym 
i cztery w nowym). Rekordowy pod 
tym względem może też być przełom 
2013 i 2014 r. Pracownik, który skorzy-
sta wtedy z siedmiu dni urlopu, będzie 
miał 17 dni wolnych z rzędu.

Część nowych przepisów jest jednak 
niekorzystna dla pracowników. Zyskają 
dodatkowy 13. dzień świąteczny w roku, 
ale jeśli którekolwiek święto wypadnie w 
sobotę, fi rma nie będzie musiała oddawać 
pracownikom dnia wolnego w innym 
terminie (tak jak obecnie). Przepis ten 
będzie miał zastosowanie już pierwszego 
dnia obowiązywania. 1 stycznia 2011 r., 
czyli świąteczny Nowy Rok przypada 
w sobotę. Pracodawca nie będzie musiał 
oddawać pracownikom dnia wolnego 
w późniejszym czasie.

Jak sprawdziliśmy, w ciągu 10 lat po 
wejściu w życie nowych przepisów (do 
2020 r.) pracownicy stracą w sumie jeden 
dzień wolnego. W tym czasie Święto 
Trzech Króli trzykrotnie wypadnie w 
sobotę lub w niedzielę. Pracownicy 
uzyskają zatem tylko siedem dodatko-
wych dni wolnych z tego tytułu. Jedno-
cześnie ośmiokrotnie dzień świąteczny 
będzie przypadał w sobotę. Gdyby nie 
obowiązywały nowe przepisy, praco-
dawca musiałby oddać pracownikom 
osiem dni wolnego.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
14 maja 2010, Łukasz Guza

TRZY pytania
Jacek Foryś, architekt, twórca projektu przebudowy siedziby 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Wyszło tak, jak zaplanowaliśmy
Zakończyły się już praktycznie prace 
przy modernizacji siedziby Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.  Czy jako 
autor koncepcji jest pan zadowolony 
z efektów przebudowy?

– Zawsze można coś zmienić, udo-
skonalać. Takie dążenia są chyba na-
turalne dla każdego, kto stara się so-
lidnie wykonywać swój zawód. Ale w 
pewnym momencie trzeba powiedzieć 
stop i przystąpić do realizacji. I teraz 
mogę powiedzieć: tak – jestem zado-
wolony. Mam poczucie dobrze wy-
konanej pracy. Podobnie zresztą jak 
moi współpracownicy. A nie zawsze 
tak bywa. Czasem niezadowolony jest 
inwestor, czasem sam architekt widzi, 
że nie wszystko dobrze mu wyszło. W 
tym przypadku tak nie jest. Wyszło 
tak, jak sobie zaplanowaliśmy.
Chyba najważniejszym efektem prze-
budowy jest sala konferencyjna. Jeden 
z gości piątkowej uroczystości, minister 
Andrzej Duda z Kancelarii Prezydenta 
RP, określił ją jako „urządzoną z takim 
gustem, pokazującą siłę związku”...

– To bardzo miłe słowa. Sala w fi nalnym 
efekcie różni się nieco od tego, co półtora 
roku temu zakładaliśmy. Niektóre rozwiąza-
nia nie zostały wprowadzone, inne zostały 
zmienione. I dobrze, bo wyszło ciekawiej. 
Np. dzięki wprowadzeniu cegły do środ-
ka wnętrze współgra z elewacją. Poza tym 
cegła jest robotniczym symbolem, dla mnie 
nierozerwalnie związanym z Solidarnością. 
Dodaje skromności, ale i piękna. A po drugiej 
stronie mamy fototapetę, nawiązującą do 
związkowych akcji. Dzięki niej zakrywa-
my wszystkie pomieszczenia techniczne, 
i to w bardzo oryginalny sposób. Tę część 

wystroju sali będzie można w razie potrze-
by szybko zmienić. 
Mówi pan o cegle jako symbolu Solidar-
ności. Wiele symbolicznych znaczeń ma 
też elewacja budynku...

– Chciałem „związać” inwestora z bu-
dynkiem, żeby biurowiec przy Floriana 
7 nie był tak anonimowy jak wcześniej. 
Żeby od razu można się było domyślić, 
jaka instytucja mieści się w środku. Dlatego 
na nowej elewacji, zarówno od ulicy, jak 
i torów kolejowych, zawisły billboardy z 
charakterystycznym logo związku. Ale to 
nie wszystko. Budynek ma barwy biało-
czerwone, takie jak związek. Te kolory 
nawiązują też do otoczenia -  czerwona 
cegła koresponduje z okolicznymi fami-
lokami, biały akryl i duże przeszklenia to z 
kolei odniesienie do kilku nowoczesnych 
biurowców stojących nieopodal związku. 
Różne rodzaje elewacji informują też o 
przebiegu prac – tam, gdzie zastosowa-
liśmy biały akryl, budynek był znacząco 
przebudowany. Tam gdzie cegła – zmian 
praktycznie nie było. 

WG

Celem przebudowy było 
związanie Solidarności 
z budynkiem, żeby od 
razu można się było 
domyślić, jaka instytucja 
mieści się w środku. 

LICZBA tygodnia

90

lat temu – 18 maja 1920 roku – urodził 
się Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Był to 
pierwszy po ponad 450 latach papież 
nie–Włoch, a jego ponad 26–letni okres 
służby w Kościele powszechnym okazał 
się najdłuższym pontyfi katem w XX stu-
leciu i trzecim co do długości w dziejach 
Kościoła.
Jednym z najbardziej znaczących  
wyznaczników tego pontyfi katu jest 
niezwykła ruchliwość Ojca Świętego, 
który nie rozpoczął wprawdzie zwyczaju 
podróżowania przez papieży, ale ogrom-
nie go rozwinął, ustanawiając trudne 
do pobicia rekordy.
W ciągu 26 lat swego posługiwania 
w Kościele papież odbył 104 podróże 
zagraniczne, podczas których 205 razy 
odwiedził 129 krajów (nie licząc Włoch), 
a w nich 715 razy przebywał w 617 
miejscowościach, wygłaszając łącznie 
2382 przemówienia ofi cjalne. Najwięcej 
wizyt złożył w Polsce – 8, a następnie 
we Francji i w Stanach Zjednoczonych 
– po 7. Podróże te trwały łącznie 543 dni 
i 55 minut, czyli ponad 5,7 proc. czasu 
pontyfi katu, a Ojciec Święty przemierzył 
w tym czasie 1162615 km. 

Zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń społecznych 
zwrócił się do Komisji Trójstronnej o przekazanie do Rady 
Ministrów wniosku o podwyższenie progów dochodowych 
uprawniających do pomocy społecznej. 

Progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej nie 
były podwyższane od ponad 4 lat, pomimo postulatów związ-
ków zawodowych oraz rekomendacji Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych. W ubiegłym roku waloryzacja została wstrzymana, 
chociaż wiadomo było, że kryzys zwiększy grupę potrzebujących. 
- Złośliwie można powiedzieć, że niepodwyższanie progów do-
chodowych poprawia statystyki, ponieważ osób uprawnionych do 
korzystania z pomocy społecznej jest mniej. Niestety nie ozna-
cza to, że biednych rzeczywiście ubywa – mówi Zbigniew Kru-
szyński, szef Działu Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”. 

Obecnie tzw. ustawowa granica ubóstwa jest niższa od mini-
mum egzystencji ustalanego przez IPiSS. Dla rodziny z dwójką 
dzieci na utrzymaniu ustawowa granica ubóstwa wynosi 1404 
zł a minimum egzystencji to 1509 zł. Warto przypomnieć, że mi-
nimum egzystencji uwzględnia tylko te potrzeby, których zaspo-
kojenie nie może być rozłożone w czasie, a konsumpcja niższa 
od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Zda-
niem ekspertów próg dochodowy uprawniający do udzielanej 
pomocy nie może być niższy niż wartość minimum egzystencji. 
W przeciwnym razie pomoc społeczna nie zapewni standardu 
koniecznego do przeżycia. Nie spełnia również innych swoich 
funkcji, np. nie pozwala wyjść z ubóstwa. 

W najtrudniejszej sytuacji są rodziny z dziećmi. Aż co czwarta 
rodzina z trójką dzieci na utrzymaniu żyje poniżej ustawowej 
granicy ubóstwa. 

DIKK 

Wyższe progi
dla ubogich?

Foto: internet

Foto: TSD
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Liderzy związku i ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP wspominali tragicznie zmarłego prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, przyjaciela Solidarności

Piotr Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zapraszał Janusza Śniadka, szefa Komisji Krajowej 
związku do organizacji posiedzeń KK w Katowicach

Salę konferencyjną poświęcił ks. prałat Stanisław Puchała Minister Bożena Borys-Szopa i Janusz Śniadek tuż po odsłonięciu tablicy patrona sali

Piotr Duda otrzymał z rąk Bożeny Borys-Szopy portret pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej Makieta nowej siedziby będzie Ryszardowi Drabkowi, skarbnikowi Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
przypominać, jak wiele serca włożył w przebudowę

Uroczystość otwarcia sali
w fotografi cznym skrócie
Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Katowice
» SOLIDARNOŚĆ Z KATOWICKIEGO 
Holdingu Węglowego, jako jedyny związek 
zawodowy w koncernie, nie wyraziła zgody 
na realizację programu dobrowolnych 
odejść pracowników powierzchni, którymi 
skutkować będzie połączenie kopalń Mur-
cki i Staszic.
- Za wyjątkiem Solidarności wszystkie 
związki zaakceptowały ten pakiet. My 
przyjęliśmy uchwałę, w której odmówiliśmy 
jego podpisania, ponieważ zdecydowana 
większość naszych postulatów nie została 
uwzględniona w negocjacjach dotyczą-
cych dobrowolnych odejść – mówi Ryszard 
Baczyński, przewodniczący Solidarności w 
KHW.

Rybnik
» 17 MAJA W BIURZE Terenowym w 
Rybniku odbyło się szkolenie dla człon-
ków rad pracowniczych, które prowadzili 
pracownicy Biura Szkoleń Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego Jadwiga Piechocka 
i Krzysztof Hus. W szkoleniu udział wzięło 
30 związkowców.

Jastrzębie Zdrój
» NA COMIESIĘCZNYM ZEBRANIU 
związkowcy z komisji zakładowych z obsza-
ru działania jastrzębskiego Biura Tereno-
wego omówili aktualną sytuację w swoich 
zakładach pracy. Ustalili, że wybory do 
Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Soli-
darność Miasta Jastrzębie Zdrój odbędą się 
w drugiej połowie czerwca.

» Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI 
Solidarności Danuty Jemioło i Romana 
Brudzińskiego, obradowała jastrzębska Po-
wiatowa Rada Zatrudnienia.
- Omawialiśmy aktualną sytuację na lo-
kalnym rynku pracy oraz perspektywy dla 
poszukujących zatrudnienia – mówi Danu-
ta Jemioło, kierownik Biura Terenowego w 
Jastrzębiu, a zarazem wiceprzewodnicząca 
PRZ.

» PODCZAS SPOTKANIA z pracownika-
mi wodzisławskiego MOPS dyrektor 
placówki odniosła się do zarzutów stoso-
wania praktyk mobbingowych, postawio-
nych jej przez związkowców Solidarności 
w obecności prezydenta miasta.
- Jest szansa, aby te niedobre praktyki w 
MOPS zostały zakończone. Zapowiedzieli-
śmy, że w trakcie następnych spotkań bę-
dziemy ściśle rozliczać panią dyrektor, jeśli 
jednoznacznie nie zaprzestanie zachowań 
mobbingowych wobec pracowników, które 
dwukrotnie potwierdziła w trakcie kontroli 
Państwowa Inspekcja Pracy. Mamy głębo-
ką nadzieję, że konfl ikt w MOPS zostanie 
zakończony. Jeśli nie, to zwrócimy się do 
prezydenta o odwołanie pani dyrektor – 
mówi Danuta Jemioło.

Z BIUR 
terenowych

Z
achowania mob-
bingowe miały 
miejsce podczas 
rozpoczętego w 
styczniu br. pro-

gramu dobrowolnych odejść, 
który zakładał zwolnienie 
ponad 250 pracowników. 
Odchodzący mieli otrzymać 
15 tys. zł i sześciomiesięczną 
odprawę. – Na początku pra-
codawca podkreślał dobro-
wolny charakter odejść, ale 
gdy okazało się, że brakuje 
chętnych, zaczął wzywać pra-
cowników na indywidualne 
rozmowy – mówi Mariusz 
Samek, przewodniczący So-
lidarności w spółce. 

Z relacji części starszych 
pracowników wynika, że 
podczas tych rozmów do-
chodziło do prób zastrasze-
nia i wymuszenia zgody na 
odejście z pracy. – Padały 
słowa: „I tak pana później 
zwolnię, więc lepiej niech 
teraz pan sam to zrobi” lub 
„Jeżeli pan się nie zwolni, to 
nigdzie na Śląsku nie znajdzie 
pracy”. Później nastąpiła es-
kalacja tych działań. Jeden z 
pracowników po rozmowie 

z pracodawcą zasłabł i karetka 
musiała zabrać go do szpitala. 
Do tej pory nie może dojść do 
siebie – dodaje Samek. 

Zdaniem związkowców, 
zastraszonych mogło zostać 
nawet czterdziestu pracow-
ników. Kilkunastu z nich 
złożyło w komisji zakłado-
wej pisemne oświadczenia, 
w których opisali przebieg 
rozmowy z pracodawcą. Część 
osób w dalszym ciągu się boi 
i nie chce opowiadać o swo-
ich doświadczeniach. Tylko 
jeden pracownik zdecydował 
się na skierowanie sprawy do 
sądu pracy. 

Związkowcy przyznają 
jednak, że osoby, które nie 
dały się zastraszyć i nie wy-
raziły zgody na dobrowolne 
odejście z pracy, w dalszym 
ciągu są zatrudnione. Groźby 

o ich przymusowym zwolnie-
niu, na szczęście nie zostały 
spełnione.

Zdaniem przewodniczące-
go zakładowej Solidarności, 
zastraszanie starszych pra-
cowników rozpoczęło się już 
we wrześniu ubiegłego roku, 
kiedy nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrektora fi rmy. 
– Już podczas pierwszych 
narad zaczęły padać słowa, że 
ludzie, którzy tutaj pracują są 

za starzy i niewiele potrafi ą, 
więc muszą nastąpić zmiany 
– wspomina Samek.

Zakładowa Solidarność 
zwróciła się do Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Katowicach, 
która w protokole pokontrol-
nym przyznała, że w spółce 
dochodziło do zachowań 
mobbingowych. Do takich 
wniosków inspekcja doszła 
analizując ankiety wypełnio-
ne przez pracowników. – Na 

odwołanie dyrekcji inspekcja 
odpowiedziała, że wprawdzie 
mobbing nie został udowod-
niony, bo może zrobić to 
jedynie sąd pracy, ale zacho-
wania mobbingowe w spół-
ce występowały – podkreśla 
Mariusz Samek.

Dyrekcja spółki nie zgadza 
się z zarzutami inspekcji pracy 
i podważa wyniki przeprowa-
dzonej przez nią ankiety.

AGNIESZKA KONIECZNY

Nie ma porozumienia w 
sprawie nowych mini-
malnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego 
nauczycieli, które mają 
obowiązywać od 1 wrześ-
nia 2010 r. Oświatowa 
„Solidarność” domaga 
się przywrócenia zasady 
waloryzacji płac od stycz-
nia każdego roku. 

Podczas pierwszego 
spotkania negocjacyj-
nego, które odbyło się 
17 maja br. wiceminister 
Lilla Jaroń przedstawiła 
prezentację dotyczącą 
wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli w latach 2007-
2010 wraz z propozycją 
nowych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego 
mających obowiązy-
wać od 1 września tego 
roku. Zgodnie z ustawą 
budżetową na 2010 r. 
średnie wynagrodze-
nia nauczycieli mają w 
tym roku wzrosnąć od 
września o 7 proc. O 
tyle ma zwiększyć się 
tzw. kwota bazowa, od 
której liczone są średnie 
wynagrodzenia nauczy-
cieli na poszczególnych 
stopniach awansu. Obo-
wiązująca od września br. 
kwota bazowa to 2446,82 
zł. 7 proc. waloryzacja 
płac od 1 września daje 
w rozbiciu na cały rok 
wzrost średnioroczny 
na poziomie 2,33 proc. 
Jest to poniżej planowa-
nej infl acji i np. wzrostu 

emerytur i rent, które w 
tym roku zwiększą się o 
4,3 proc. 

MEN zaproponowa-
ło, by od września br. 
wynagrodzenie zasad-
nicze również wzrosło 
o 7 proc. Według nowej 
tabeli MEN płaca zasad-
nicza na najwyższym 
poziomie wykształce-
nia kształtowałaby się 
następująco: nauczyciel 
stażysta (2039 zł. – wzrost 
o 133 zł.), kontraktowy 
(2099 zł. – wzrost o 137 
zł. ), mianowany (2382 
zł. –wzrost o 155 zł.), 
dyplomowany (2798 – 
wzrost o 182 zł.).  Strona 
związkowa zwróciła MEN 
uwagę, że w przypadku 
nauczycieli mianowa-
nych i dyplomowanych 

wzrost o 7 proc. został 
niedoszacowany o 1 zł. 
przez zaokrąglenie w dół. 
W skali jednego nauczy-
ciela może to wydawać 
się niewiele znaczące, ale 
jak wyliczył zespół pła-
cowy SKOiW NSZZ „S” 
w skali kraju daje to już 
4 mln zł., które mogły-
by nie trafi ć do kieszeni 
nauczycieli. MEN zaak-
ceptowało tą argumen-
tację i zadeklarowało, 
że nastąpi zaokrąglenie 
w górę. 

Kolejne spotkanie 
negocjacyjne dotyczą-
ce projektu nowelizacji 
rozporządzenia „pła-
cowego” i nowej tabeli 
płac zaplanowano na 2 
czerwca br. 

DIKK

Jeden z najważniejszych po-
stulatów pracowników ka-
towickiej Lokomotywowni, 
którzy protestują w obronie 
swoich miejsc pracy został 
spełniony. 21 maja spotka 
się z nimi zarząd spółki PKP 
Intercity. Od przebiegu tych 
rozmów zakładowa Solidar-
ność uzależnia dalsze decyzje 
dotyczące ostrzejszych form 
protestu. Na razie spółka 
została ofl agowana.

Kilka dni temu zarząd 
fi rmy poinformował o likwi-
dacji Zakładu Południowego, 
prowadzącego działalność w 
Katowicach przy ulicy Racibor-
skiej. Decyzja ta, oznaczająca 
zamknięcie lokomotywowni i 
zwolnienie 90 osób, wywołała 
ogromne poruszenie wśród 
pracowników spółki. Niemal 
natychmiast zakładowa So-
lidarność rozpoczęła akcję 
protestacyjną, domagając się 
rozmów z zarządami PKP i 
PKP Intercity.

Udało się doprowadzić 
do pierwszych negocjacji z 
zarządem PKP Intercity. W 
ich trakcie Solidarność repre-
zentowali Henryk Grymel, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Kolejarzy i Maria Sędek, 
szefowa Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej 
w spółce. To podczas tych 
rozmów padła deklaracja o 
spotkaniu z pracownikami 
Lokomotywowni.

Tymczasem z załogą Lo-
komotywowni rozmawiała 

dyrekcja Zakładu Południo-
wego, ale trudno mówić o 
jakimkolwiek przełomie. 
– Każda ze stron pozostała 
przy swoich racjach. Uwa-
żamy, że lokomotywow-
nia, przynajmniej w jakiejś 
części powinna pozostać 
w użytkowaniu. Wymaga 
tego interes pracowników 
i pracodawcy – mówi Jan 
Gliszczyński, przewodni-
czący Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” PKP Intercity, Za-
kład Południowy. Zdaniem 
związkowców, z punktu 
widzenia ekonomicznego, 
spółka tylko straci likwidu-
jąc działalność w Katowi-
cach przy ulicy Raciborskiej. 
– Wszystkie lokomotywy, 
które dzisiaj utrzymywane są 
w tym zakładzie, musiałyby 
być przesyłane do Krakowa. 
Czas dojazdu takiej loko-
motywy do Katowic, gdzie 
wiele pociągów rozpoczyna 
bieg, trwa ok. trzech godzin. 
Naszym zdaniem, to więk-
sze koszty, niż utrzymanie 
przynajmniej części obiek-
tów w Katowicach – dodaje 
Gliszczyński.

Podkreśla, że dyrekcja za-
pewniła, iż wszyscy pracow-
nicy z Raciborskiej przeniesie-
ni zostaną do pracy na ulicę 
Murckowską, gdzie Zakład 
Południowy również pro-
wadzi działalność, ale strona 
związkowa podchodzi do tych 
obietnic sceptycznie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Najlepszy sipowiec 
pilnie poszukiwany!
Rusza kolejna edycja konkursu 
organizowanego przez Okręgową 
Inspekcję Pracy w Katowicach na 
„Najaktywniejszego Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy”. 
Jego celem jest promowanie działal-
ności społecznych inspektorów pracy 
w sferze ochrony pracy i praworządności 
w stosunkach pracy. 

Kandydatów mogą zgłaszać zakła-
dowe organizacje Solidarności. Regu-
lamin konkursu i karty zgłoszeniowe 
są do pobrania we wszystkich biurach 
terenowych Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. Termin zgłaszania kandydatów 
upływa 28 maja. 

Za starzy do pracy?
Okręgowa Inspekcja Pracy uznała, że w Śląskim Zakładzie Przewozów Regio-
nalnych dochodziło do zachowań mobbingowych. Kontrola została przeprowadzona 
na wniosek związkowców z Solidarności.

Czekają na rozmowy
z zarządem spółki

Negocjacje płacowe w oświacie

Padały słowa: „I 
tak pana później 
zwolnię, więc 
lepiej niech teraz 
pan sam to zrobi”.

Nauczyciele chcą rewaloryzacji w styczniu, a nie we wrześniu

W kolejowej spółce występowały zachowania mobbingowe

Foto: internet

Foto: internet
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W gliwickiej fabryce Opla 
wróciła trzecia zmiana i do-
datkowo zatrudniono jeszcze 
630 nowych pracowników. 
– Te nowo przyjęte osoby to 
pracownicy z agencji pracy 
tymczasowej. Mamy jednak 
nadzieję, że w przyszłości 
przynajmniej część z nich 
zostanie zatrudniona przez 
spółki należące do General 
Motors Manufacturing Poland 
– mówi Mariusz Król, szef 
Solidarności w GMMP.

Uruchomienie trzeciej 
zmiany to efekt udanego 
wprowadzenia na rynek 
opla astry IV. – Ten model, 
5–drzwiowy hatchback, mimo 
kryzysu sprzedaje się bardzo 
dobrze. W przyszłym roku 

ruszamy z produkcją wersji 
3–drzwiowej, więc wszystko 
wydaje się iść w dobrym 
kierunku i liczymy, że ten 
pozytywny trend zostanie 
utrzymany – dodaje Król.

Trzecia zmiana to nie tylko 
praca dla nowo przyjętych. 
Zyskują też starzy pracow-
nicy, bo wracają dodatki 
do pensji za pracę nocną i 
dodatki za pracę na drugiej 
zmianie. Również związek 
zyskuje. Solidarność, która z 
powodu zwolnień, będących 
skutkiem kryzysu na rynku 
motoryzacyjnym, straciła 
część członków, wróciła do 
liczebności podobnej jak 
przed kryzysem. – Znów 
mamy ponad tysiąc człon-

ków Solidarności w fi rmie. 
Część nowo przyjętych już 
zapisała się do związku, cze-
kamy na kolejnych – mówi 
szef Solidarności w gliwi-
ckim Oplu.

Związkowcy podkreśla-
ją, że uruchomienie trzeciej 
zmiany w gliwickiej fabryce 
to realizacja kolejnego punktu 
porozumienia uzgodnionego 
w grudniu ubiegłego roku 
przez Solidarność z Reinal-
dem Hobenem, dyrektorem 
ds. produkcji General Mo-
tors Europe. – Ustaliliśmy, że 
jeżeli opel astra IV osiągnie 
dobry poziom sprzedaży, 
w II kwartale wróci trzecia 
zmiana w naszym zakładzie 
i tak się stało – mówi Ma-

riusz Król. Realizacja tego 
punktu do uzgodnienia nie 

była łatwa, bo Opel w Euro-
pie zmniejsza zatrudnienie, 

czego przykładem jest sytu-
acja fabryki w Antwerpii i 
niepewny los pracowników 
tego zakładu.

Teraz pracownicy z gliwi-
ckiej fabryki z mniejszymi 
obawami patrzą w przyszłość. 
W kwietniu liczba zamówień 
na fl agowy model zakładu, 
czyli astrę IV przekroczyła 
100 tys. aut.

Kilkanaście miesięcy temu, 
w związku z kryzysem, Opel 
zmniejszył w Gliwicach za-
trudnienie o ok. 500 osób. Za-
trudnienie w fabryce spadło 
do ok. 2,5 tys. pracowników. 
Były też redukcje w fi rmach 
kooperujących. Produkcja 
spadła o ponad 43 proc. 

POD

P
rzed nami trudne 
cztery lata. Pierw-
sze podstawowe 
zagrożenie, z któ-
rym prawdopodob-

nie przyjdzie nam walczyć, 
to realna groźba likwidacji 
miejsc pracy. Wszystkie spółki 
węglowe w swoich strate-
giach, w bardziej lub mniej 
ofi cjalny sposób, zakładają 
redukcję wydobycia, a to nie 
oznacza nic innego, tylko 
likwidację kopalń – powie-
dział Dominik Kolorz. Jako 
kolejne zagrożenia wymienił 
prywatyzację kopalń oraz 
unijne regulacje dotyczą-
ce ochrony klimatu, które 
mogą, jego zdaniem, bardzo 
boleśnie dotknąć gospodarki 
krajów tzw. nowej Unii. 

Miniona kadencja
Przewodniczący górniczej 
„S”, składając sprawozda-
nie z działalności Sekcji w 
minionej kadencji, omówił 
stan realizacji uchwał i sta-
nowisk przyjętych przez de-
legatów WZD we wrześniu 
2009 roku. Przypomniał, że 
wówczas górnicza Solidar-
ność zwróciła się w stano-
wisku do szefa Parlamentu 
Europejskiego Jerzego Buzka 
o rozpoczęcie na forum PE 
rzetelnej i uczciwej dysku-
sji, dotyczącej zasadności 
wprowadzenia Pakietu Kli-
matyczno–Energetycznego. 
Minęło ponad 8 miesięcy od 
przekazania tego dokumen-

tu przewodniczącemu PE i 
do tej pory związkowcy nie 
otrzymali od niego żadnej 
odpowiedzi. – Jestem też 
niemile zaskoczony postawą 
polskich europosłów i szefa 
Parlamentu Europejskiego 
w sprawie dyrektywy 1407 
dającej możliwość państwom 
członkowskim UE udziele-
nia pomocy publicznej dla 
sektora górnictwa węgla 
kamiennego. Jej obowiązy-
wanie kończy się 21 grud-
nia tego roku. Chcemy, aby 
została przedłużona. W tej 
sprawie mamy wsparcie 
wielu krajów, a nie mamy 
go ze strony naszych par-
lamentarzystów – mówił 
Kolorz.

Za duży sukces górniczej 
Solidarności przewodniczą-
cy uznał uwzględnienie w 

budżecie na 2010 r. środków 
na inwestycje początkowe. 
Tego związkowcy domagali 
się od parlamentarzystów, 
biorących udział w pracach 
nad projektem budżetu. 
– Wprawdzie 400 mln zł to 
kropla w morzu potrzeb, 
ale na te pieniądze czeka 
wiele spółek węglowych i 
one muszą zostać zainwe-

stowane przede wszystkim 
w odtworzenie pokładów 
wydobywczych – powie-
dział Dominik Kolorz. 

Nie chcemy być mięsem
wyborczym
Gość WZD Piotr Duda, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności, nawiązując do 
nadchodzących wyborów 
przypominał, że związkow-
cy z Solidarności są również 
polskimi obywatelami z 
wyborczym prawem i mają 
prawo do wypowiedzi na 
wyborcze tematy. – Ale 
musimy to robić w sposób 
odpowiedzialny, aby po 
wyborach nasz związek za-
wodowy trwał nadal i nie 
był wewnętrznie skłócony. 
My, działacze związkowi, 
powinniśmy przekony-

wać członków Solidarno-
ści, że jeśli chcemy mieć 
skuteczne prawo pracy i 
dialog społeczny, jeśli nie 
chcemy podziałów Polaków 
na bogatych i biednych, 
to prezydentem powinien 
zostać Jarosław Kaczyński 
– mówił przewodniczący 
Piotr Duda. 

Dodał, że teraz rolą szefa 
Komisji Krajowej jest prowa-
dzenie rozmów z kandydatem 
na prezydenta i uzyskanie 
od Jarosława Kaczyńskiego 
zapewnienia, że w sprawach 
pracowniczych i związko-
wych kierować się będzie 
wyłącznie partnerskim dia-
logiem społecznym. – Nie 
chcemy po raz kolejny być 

mięsem wyborczym – powie-
dział szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Obecny na WZD Janusz 
Śniadek, przewodniczący KK 
NSZZ Solidarność, przypo-
mniał nauki Jana Pawła II, 
by Solidarność nie mieszała 
się w politykę, w znaczeniu 
sięgania po władzę. – Ale 
równocześnie Ojciec Święty 
nakazywał zabierać głos w 
doniosłych sprawach z po-
lityki wynikających. Tam, 
gdzie polityka miesza się w 
sprawy stosunków pracy, 
tam zarówno Kościół, jak i 
Solidarność mają prawo do 
zabierania głosu – powie-
dział Janusz Śniadek. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Dominik Kolorz został ponownie wybrany szefem górniczej Solidarności. Uczestnicy Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 
Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność poparli jego kandydaturę jednogłośnie. 

Wybory w górniczej Solidarności
Stanowiska i uchwały
Delegaci WZD SKGWK wezwali polskich eurode-
putowanych do podjęcia wszelkich działań w celu 
odrzucenia w Parlamencie Europejskim dyrekty-
wy IED o emisjach przemysłowych. W stanowisku 
podkreślili, że ta dyrektywa stanowić może realne zagro-
żenie dla funkcjonowania energetyki i przemysłu ciężkie-
go w krajach UE o dużym stopniu nawęglania, co grozi 
utratą dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Zdaniem delegatów, 
wprowadzenie restrykcyjnych rozwiązań ekologicznych 
doprowadzi zarazem do utraty konkurencyjności gospo-
darki europejskiej z powodu drastycznego podwyższenia 
kosztów energii.

WZD zwróciło się również do rządu RP i ministra go-
spodarki z wnioskiem o stworzenie mechanizmów prawno
-gospodarczych, mogących uchronić polski rynek węgla 
kamiennego przed napływem węgla z rynków wschod-
nich po cenach dumpingowych. W stanowisku delegaci 
wskazali, że obecna sytuacja doprowadza do ograniczeń 
zapotrzebowania na rynku na polski węgiel, co prowadzi 
do nieopłacalności produkcji.

Delegaci wsparli żądania Solidarności z Kompanii 
Węglowej i zaapelowali do zarządu spółki o zwiększenie 
zatrudnienia w fi rmie, gwarancje funkcjonowanie kopalń 
i zakładów KW oraz utrzymanie wysokości funduszu płac 
na poziomie kosztów, poniesionych na ten fundusz w 
2009 r. 

WZD podjęło także uchwałę, w której zobowiązało 
Radę Sekcji do wstrzymania działań zarządu KW, zmierza-
jących do likwidacji lub przekształcenia zakładów koncer-
nu w spółki prawa handlowego.

Powrót trzeciej zmiany w gliwickim Oplu

Nowa generacja astry sprzedaje się bardzo dobrze, więc w gliwickiej 
fabryce pojawiły się nowe miejsca pracy

DOMINIK KOLORZ, szef 
górniczej Solidarności ma 
45 lat. Przewodniczącym 
SKGWK po raz pierwszy zo-
stał w styczniu 2004 roku, 
po raz kolejny delegaci 
powierzyli mu tę funkcję 
w 2006 r. Teraz rozpoczął 
kolejną kadencję, która po-
trwa do 2014 r. Jego hobby 
to muzyka i sport, a przede 
wszystkim żużel.

WZD odbyło się w nowej sali konferencyjnej Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Podstawowe 
zagrożenie, z którym 
wkrótce będzie 
musiała się 
zmierzyć górnicza 
Solidarność to 
realna groźba 
likwidacji kopalń.

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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K
onferencja o go-
spodarce odpa-
dami w regionie, 
jej fi nansowaniu 
i spodziewanych 

zmianach w prawie zorgani-
zowana została przy okazji 
jubileuszowej X Eko-Wystawy 
„Ciepło przyjazne środo-
wisku. Budownictwo – Sy-
stemy grzewcze – Wnętrza 
– Ogród”. 

Jej inicjatorem był Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. – 
Poważna dyskusja o tym, 
co można zrobić efektyw-
nie i skutecznie, aby nasze 
śmieci nie zasypały nas, jest 
dowodem wspólnej odpo-
wiedzialności wobec naj-
ważniejszych dziś wyzwań 
dla środowiska, zarówno 
w skali każdej gminy jak 
i całego kraju – powiedziała 
Gabriela Lenartowicz, pre-
zes Funduszu, inaugurując 
konferencję.

Anna Wrześniak, Ślą-
ski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska pod-

kreśliła, że w 2008 roku w wo-
jewództwie śląskim zebrano 
około 1,3 mln ton odpadów 
komunalnych, co stawia je 
na drugiej pozycji w kraju. 
– 90 proc. odpadów trafi ło 
na składowiska komunalne, 
a jedynie 10 proc. zostało 
poddanych procesom sor-
towania i kompostowania 
– powiedziała.

Jej zdaniem, „bomba śmie-
ciowa” najszybciej może 
wybuchnąć właśnie w wo-
jewództwie śląskim, gdzie 
na stosunkowo małej po-
wierzchni zbieranych jest 
ok. półtora miliona ton od-
padów rocznie. – Mimo, że 
zrobiono już bardzo dużo 
w zakresie poprawy gospo-

darki odpadami, wciąż wiele 
nam brakuje do osiągnięcia 
standardów europejskich. 
Dlatego potrzebne są pilne 
i radykalne zmiany w tej 
dziedzinie – powiedziała 
Anna Wrześniak.

Wśród działań porząd-
kujących gospodarkę odpa-
dami w regionie wymieniła 
dążenie do odbioru całości 
odpadów komunalnych, ich 
selektywną zbiórkę i zmniej-
szenie ilości odpadów biode-
gradowalnych kierowanych 
na wysypiska. Zwróciła też 
uwagę na konieczność kon-
sekwentnego ograniczania 
liczby składowisk odpadów 
komunalnych oraz wyłączenia 

z eksploatacji tych wysypisk, 
które nie spełniają wymagań 
prawnych i technicznych. 
– Obecnie na terenie woje-
wództwa śląskiego funkcjo-
nuje 30 składowisk spełnia-
jących wszystkie wymagania 
techniczne, dwa obiekty są 
w trakcie prac dostosowują-
cych je do obowiązujących 
standardów. Kilka z istnieją-
cych składowisk pełni funkcje 
ponadlokalne – dodała. 

Jednym z najważniej-
szych wyzwań wciąż po-
zostaje selektywna zbiórka 
odpadów. Z zaprezentowa-
nych w trakcie konferencji 
danych wynika, że obecnie 
70 proc. gmin znajdujących 

się w województwie śląskim 
wdrożyło system selektywne-
go zbierania odpadów.

Jerzy Ziora z Wydziału 
Ochrony Środowiska Śląskie-
go Urzędu Marszałkowskie-
go przyznał, że ograniczenie 
składowania odpadów bio-
degradowalnych, selektywna 
zbiórka oraz odzysk odpadów 
niebezpiecznych i wielkoga-
barytowych, to najważniejsze 
cele gospodarki odpadami, 
wytyczone również przez 
unijne dyrektywy. – Będzie 
to niemożliwe bez zasadni-
czych zmian, polegających 
na stworzeniu efektywnego 
i spójnego kompleksowego 
systemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych z 
wprowadzeniem termicznego 
ich utylizowania – powiedział 
Jerzy Ziora.

W trakcie konferencji za-
prezentowany został szcze-
gółowy raport z prac resortu 
środowiska w zakresie uregu-
lowań dotyczących gospodar-
ki odpadami, zwłaszcza zmian 
przewidywanych w ustawie 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Problemem dla wielu śląskich 
miast stają się też nielegalne 
wysypiska śmieci. Można się 
na nie natknąć nawet w la-
sach i na łąkach. Usuwanie 
nielegalnych wysypisk jest 
trudne i kosztowne, niełatwo 
też znaleźć osoby odpowie-
dzialne za ich powstanie.

Jaworzno próbuje rozwią-
zać ten problem ogłaszając w 
ramach tegorocznej Kampanii 
Ekologicznej konkurs „EKO 
patrol – zostań tropicielem 
dzikich wysypisk śmieci”. 

Jaworznianie, którzy zaanga-
żują się w walkę z nielegalny-
mi składowiskami odpadów, 
będą mieli szansę na wygranie 
atrakcyjnych nagród, m.in. 
roweru i aparatu fotogra-
fi cznego.

– Celem konkursu jest dąże-
nie do inwentaryzacji dzikich 
wysypisk na terenie miasta, 
ich likwidacja, zapobieganie 
powstawaniu oraz uwrażliwie-
nie społeczeństwa na potrzeby 
ochrony środowiska – mówi 
Anna Paliga z Wydziału Go-

spodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Konkurs skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców 
miasta i został podzielony 
na dwie kategorie. W pierw-
szej mogą wziąć udział dzieci 
przedszkolne i uczniowie szkół 
podstawowych, w drugiej 
młodzież gimnazjalna i lice-
alna oraz dorośli.

Warunkiem jest przy-
gotowanie raportu o niele-
galnym wysypisku śmieci, 
z dokładnym podaniem jego 
miejsca i rodzaju odpadów. 
Do raportu powinna zostać 
dołączona fotografi a i mapka 
z zaznaczoną lokalizacją.

Prace można nadsyłać do 
13 września na adres Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

AK

Ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych i rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
– to najważniejsze cele gospodarki odpadami w województwie śląskim, wyznaczone przez unijne dyrektywy.

Eko-Wystawa i konferencja poświęcona 
gospodarce odpadami komunalnymi

Do połowy listopada z da-
chów 49 budynków miesz-
kalnych i gospodarczych, 
znajdujących się na terenie 
gminy Zebrzydowice, usu-
nięty zostanie eternit.

Pieniądze na dofi nanso-
wanie demontażu, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów 
azbestowych znajdujących 
się na terenie gminy będą 
pochodziły z preferencyjnej 
pożyczki udzielonej Zebrzy-
dowicom przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. – Szacuje się, 
że w ramach tego zadania 
z powierzchni ok. 7 tys. 
metrów kwadratowych 
usuniętych zostanie ponad 

77 ton azbestu. To jeden z 
wielu przypadków wspiera-
nia przez Fundusz działań 
samorządów związanych z 
usuwaniem odpadów azbe-
stowych – mówi Piotr Biernat, 
rzecznik WFOŚiGW.

Podkreśla, że od 2004 r. 
na wykonanie 111 zadań 
związanych z likwidacją 
prawie 8,5 tysięcy ton odpa-
dów zawierających azbest, 
Fundusz udzielił pożyczek 
w kwocie 6,2 mln zł oraz 
dotacji wysokości blisko 
5 mln zł.

W całym kraju trwa reali-
zacja rządowego programu 
usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest. 
Tylko w ciągu 30 lat ten cel 

pochłonie ok. 48 mld zł. 
Pieniądze potrzebne są na 
budowę składowisk odpa-
dów, oczyszczanie miejsc 
publicznych oraz wspieranie 
inicjatyw samorządowych 
zmierzających do usuwania i 
unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych.

– Wojewódzki Fundusz 
traktuje te działania bardzo 
poważnie. One służą nie 
tylko dostosowaniu naszych 
realiów do norm panują-
cych w Unii Europejskiej, 
ale również pozwalają nam 
żyć zdrowo i bezpiecznie 
w przyjaznym środowi-
sku – zaznacza rzecznik 
WFOŚiGW.

AGA

Azbest zniknie
z Zebrzydowic

Jaworzno chce zwalczyć 
nielegalne wysypiska

W dyskusji wzięli udział 
samorządowcy, 
lokalni 
przedsiębiorcy, 
ekolodzy i eksperci 
z fi rm zajmujących 
się odpadami.

Jubileuszową Eko-Wystawę zwiedziło około 70 tysięcy osób

11 regionów kompleksowej 
gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami 
w województwie śląskim 
zakłada stworzenie 11 
regionów, w których prowa-
dzona będzie komplekso-
wa gospodarka odpadami 
komunalnymi o przepusto-
wości wystarczającej do 
przyjmowania i przetwa-
rzania odpadów z obszaru 
zamieszkałego przez mini-
mum 150 tys.

W skład regionu mają 
wchodzić m.in. składowisko 
do unieszkodliwiania odpa-
dów, kompostowania, sortow-
nia, zakład demontażu od-
padów wielkogabarytowych 
oraz punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, takich jak: 
baterie, chemikalia, sprzęt 
elektroniczny i elektryczny 
oraz przeterminowane leki. 
W niektórych regionach mają 
powstać spalarnie.

źródło: prezentacja Śląskie-
go Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska  

Jubileuszowa X Eko-Wystawa
zorganizowana została przez Urząd Gminy i Starostwo Powia-
towe w Raciborzu w nowych halach i obiektach wystawien-
niczych. – To kolejny krok by Eko-Wystawa w Pietrowicach 
Wielkich na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych 
wydarzeń proekologicznych w województwie śląskim i w 
kraju – mówi Piotr Biernat rzecznik prasowy WFOŚiGW.

W czasie, gdy dorośli przyglądali się ekspozycjom lub 
przysłuchiwali dyskusji o gospodarce odpadami, dzieci brały 
udział w przygotowanych dla nich zabawach i konkursach.

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.

§

Nowe szkolenie na temat 
wyborów rad pracowników
W związku z nowelizacją ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
(tzw. ustawy o radach pracowników) pracownicy 
Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej przeprowadzą szkolenia 
dotyczące nowych zasad wyboru rady pracowników. 
Szkolenia odbędą się w biurach terenowych 
w poniższych terminach:
•  21 maja 2010 r. – BT Zabrze
•  24 maja 2010 r. – BT Jastrzębie Zdrój
•  25 maja 2010 r. – BT Pszczyna
•  31 maja 2010 r. – BT Bytom
•  1 czerwca 2010 r. –  BT Tychy
•  2 czerwca 2010 r. – BT Sosnowiec
•  7 czerwca 2010 r. – BT Zawiercie
•  8 czerwca 2010 r. – BT Tarnowskie Góry
•  9 czerwca 2010 r. – BT Jaworzno
•  10 czerwca 2010 r. – BT Katowice
Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane 
w Biurach Terenowych.

Szkolenie SIP
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej informuje, że w dniach 
24-26 maja 2010 roku planuje zorganizować ostatnią edycję 
bezpłatnego stacjonarnego szkolenia dla Społecznych Inspektorów 
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, ustawa o SIP, bhp, badania lekarskie, 

czas pracy).
2.  Minimalne i zasadnicze wymagania.
3.  Szkolenie z psychologii (skuteczna komunikacja w środowisku 

pracy, zagrożenia psychospołeczne w stosunkach pracy, trening 
psychologiczny).
Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt z Biurem ds. Rozwoju

i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej (zagraniczne@
solidarnosc-kat.pl, 32 353 84 25 wewn. 223). 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 
zachęca do zamawiania płyt z fi lmem 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas” 
oraz książki poświęconych 
kapelanowi naszego związku. 
W ofercie dla członków Solidarności 
płyta i książka kosztują 36,99 zł. 
Przy większych zamówieniach możliwe 
są dodatkowe rabaty.

Zamówienia należy składać 
pod adresem Focus Producers Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 
02-595 Warszawa, focus.producers@wp.pl, tel. 22 845 49 94.

Niezwykła książka i fi lm
o kapelanie Solidarności

C
zy pracodawca 
może obniżyć mi 
wynagrodzenie? 
Dostałem wypo-
wiedzenie zmie-

niające wysokość mojej pensji 
– do tej pory otrzymywałem 
2300 zł, ale od sierpnia mam 
otrzymywać 1800 zł. Czy jest 
to zgodne z prawem? Co będzie, 
jeśli nie podpiszę tego wypowie-
dzenia?

Pracodawca może obniżyć 
Panu wynagrodzenie pod 
warunkiem, że wyrazi Pan 
na to zgodę. W razie odmowy 
przyjęcia nowych warunków 
płacy Pana umowa ulegnie 
rozwiązaniu po upływie okre-
su wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 42 K.p. § 1 
przepisy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę stosuje się 
odpowiednio do wypowiedze-
nia wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy.

Do wypowiedzenia zmie-
niającego stosuje się więc odpo-
wiednio przepisy o wypowia-
daniu umów, co oznacza:
1.  obowiązek zachowania 

okresów wypowiedzenia i 
terminów upływu okresu 
wypowiedzenia przewi-
dzianych dla wypowiedzeń 
definitywnych – okres 
wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas 
nieokreślony jest więc 
uzależniony od okresu za-
trudnienia Pana u danego 
pracodawcy i wynosi: 
• 2 tygodnie, jeżeli Pan 

był zatrudniony krócej 
niż 6 miesięcy, 

•   1 miesiąc, jeżeli był Pan 
zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy, 

• 3 miesiące, jeżeli był 
Pan zatrudniony co 
najmniej 3 lata; 

2. brak możliwości stosowania 
wypowiedzeń zmieniają-
cych do umów zawartych 
na czas określony, jeżeli 
nie przewidują one moż-
liwości wcześniejszego ich 
wypowiedzenia; 

3. konieczność uzasadnienia 
wypowiedzenia warunków 
płacy (w przypadku umów 
na czas nieokreślony); 

4. obowiązek wcześniejszego 
uzgodnienia zamiaru wy-
powiedzenia warunków 

płacy z ZOZ reprezentu-
jącą interesy pracownika 
(jeżeli taka w zakładzie 
pracy istnieje), 

5. utrzymanie szczególnej 
ochrony niektórych grup 
pracowników przed wy-
powiedzeniem. 
Ponadto – zgodnie z art. 

42 § 2 K.p. – wypowiedzenie 
warunków pracy lub płacy 
uważa się za dokonane, je-
żeli pracownikowi zapro-
ponowano na piśmie nowe 
warunki.

Natomiast – według art. 
42 § 3 K.p. – w razie odmowy 
przyjęcia przez pracownika 
zaproponowanych warun-
ków pracy lub płacy, umowa 
o pracę rozwiązuje się z upły-
wem okresu dokonanego 
wypowiedzenia. Jeżeli pra-
cownik przed upływem po-
łowy okresu wypowiedzenia 
nie złoży oświadczenia o od-
mowie przyjęcia zapropono-
wanych warunków, uważa 
się, że wyraził zgodę na te 
warunki; pismo pracodawcy 
wypowiadające warunki pracy 
lub płacy powinno zawierać 
pouczenie w tej sprawie. W 
razie braku takiego pouczenia, 
pracownik może do końca 
okresu wypowiedzenia zło-
żyć oświadczenie o odmowie 
przyjęcia zaproponowanych 
warunków.

Oznacza to, że pracodawca 
może obniżyć wynagrodzenie, 
wręczając Panu na piśmie tzw. 
wypowiedzenie zmieniające, 
w którym proponuje Panu 
nowe warunki płacy oraz po-
ucza o możliwości nieprzyjęcia 
zaproponowanej zmiany do 
upływu połowy okresu wy-
powiedzenia – nieprzyjęcie 
zmian spowoduje, że umowa 
rozwiąże się z upływem okre-
su wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmienia-
jące warunki płacy i pracy 

musi być złożone na piśmie 
i musi zawierać:
• wypowiedzenie starych 

warunków pracy i płacy 
i zaproponowanie no-
wych, 

• pouczenie o terminie zło-
żenia oświadczenia o od-
mowie, 

• pouczenie o możliwości 
odwołania od wypowie-
dzenia zmieniającego do 
sądu pracy w terminie 7 dni 
od otrzymania wypowie-
dzenia zmieniającego. 
Brak któregokolwiek z tych 

elementów może stanowić 
podstawę do złożenia odwo-
łania do sądu pracy.

Zgodnie z powyższym po-
winien Pan zwrócić uwagę na 
następujące sprawy:
•  Jeśli wypowiedzenie za-

wiera pouczenie o prawie 
do odmowy, to oświadcze-
nie o odmowie przyjęcia 
nowych warunków musi 
Pan złożyć przed upływem 
połowy okresu wypowie-
dzenia. Brak oświadczenia 
oznacza, że zaakceptował 
Pan nowe warunki płaco-
we. 

•  Jeśli jednak w wypowiedze-
niu nie ma odpowiedniego 
pouczenia, proponowane 
warunki może Pan odrzu-
cić do końca wypowiedze-
nia. 
Od wypowiedzenia warun-

ków płacy może Pan odwołać 
się do sądu pracy w terminie 
7 dni od otrzymania pisma 
zawierającego wypowiedze-
nie zmieniające. Odwołanie 
od wypowiedzenia nie jest 
równoznaczne z odmową 
przyjęcia nowych warunków 
pracy i płacy przez pracowni-
ka. Powody, dla których może 
Pan się odwołać, to m.in.:
•  wypowiedzenie złożone 

bez uzasadnionej przy-
czyny, 

•  bez podania przyczyny 
lub bez konsultacji z zoz 
(umowa na czas nieokre-
ślony) 

•  bądź z naruszeniem prze-
pisów ograniczających 
dopuszczalność wypo-
wiedzenia. 
Oto co może Pan zrobić w 

sytuacji, gdy zaproponowano 
Panu obniżenie wynagrodze-

nia w drodze wypowiedzenia 
zmieniającego:
•  odmówić przyjęcia za-

proponowanych warun-
ków pracy i płacy oraz 
nie odwoływać się od 
wypowiedzenia – w ten 
sposób doprowadzi Pan 
do rozwiązania umowy o 
pracę z upływem okresu 
wypowiedzenia; 

•  odmówić przyjęcia zapro-
ponowanych warunków 
pracy i płacy i jednocześnie 
odwołać się od wypowie-
dzenia zmieniającego do 
sądu pracy, żądając uznania 
jego bezskuteczności lub 
przywrócenia do pracy – w 
takim wypadku orzeczenie 
uwzględniające odwołanie 
czyni wadliwe wypowie-
dzenie warunków pracy 
lub płacy bezskutecznym i 
stosunek pracy trwa nadal 
na niezmienionych warun-
kach bądź też następuje 
przywrócenie pracowni-
ka do pracy na „starych” 
warunkach, jeżeli wcześ-
niej doszło do rozwiązania 
umowy o pracę na skutek 
odmowy pracownika; 

•  nie odmawiając przyję-
cia zaproponowanych 
warunków pracy i płacy, 
odwołać się od wypowie-
dzenia – stosunek pracy 
po upływie okresu wypo-
wiedzenia trwa nadal na 
zmienionych warunkach, 
ale pracownik dalej może 
domagać się przywrócenia 
poprzednich warunków 
przez sąd pracy; 

•  odmówić przyjęcia no-
wych warunków pracy i 
płacy i odwołując się od 
wypowiedzenia, domagać 
się jedynie odszkodowa-
nia z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy, do któ-
rego dochodzi na skutek 
niezgodnego z prawem 
wypowiedzenia zmienia-
jącego. 
Zmiana wynagrodzenia 

w drodze wypowiedzenia 
zmieniającego również nie 
może powodować, że nowa 
płaca byłaby niższa od mi-
nimalnego wynagrodzenia.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Kodeks pracy:

Czy pracodawca może
obniżyć wynagrodzenie?

Zmiana wynagrodzenia 
w drodze wypowiedzenia 
zmieniającego nie może 
powodować, że nowa 
płaca byłaby niższa 
od minimalnego 
wynagrodzenia.
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Sztandar Solidarności
gliwickiego Bumaru

Awers i rewers sztandaru Solidarności Bumaru Łabędy

DUMNI 
z naszych sztandarów

N
ie zapomnę 
mszy świętej na 
wielkim piecu. 
Szum dysz za-
głuszał słowa 

liturgii, a nagle bractwo huk-
nęło pieśnią „Boże coś Polskę” 
– wspominał ks. Wróbel. 

Dwudniowe uroczystości, 
zorganizowane przez dąbrow-
ską Terenową Sekcję Prob-
lemową NSZZ Solidarność i 
Stowarzyszenie Robotników 
Chrześcijańskich im. Ks. Grze-
gorza Augustyniaka oraz ks. 
Andrzeja Stasiaka, kustosza 
bazyliki w Dąbrowie Górni-
czej, połączone zostały z III 
Pielgrzymką Mężczyzn Die-
cezji Sosnowieckiej do Sank-
tuarium Najświętszej Marii 
Panny Anielskiej w Dąbrowie 
Górniczej oraz z 20-leciem 
Samorządu Terytorialnego. 
Uroczystą sumę odpustową 
odprawił biskup sosnowiecki 
Jan Kaszak. – Musimy na za-
wsze zachować w pamięci te 
doniosłe wydarzenia sprzed 30 
lat, bo one okupione zostały 
wieloma tragediami – podkre-
ślił w homilii ks. biskup. 

We mszy świętej licznie 
uczestniczyli związkowcy z 
zagłębiowskiej Solidarności i 
poczty sztandarowe z tamtej-
szych komisji zakładowych. 
Obecni byli przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści Piotr Duda i jego zastępca 
Mirosław Truchan. W nabo-
żeństwie udział wzięli również 
parlamentarzyści oraz dąbrow-
scy samorządowcy.

Po mszy w Pałacu Kultury 
Zagłębia otwarta została wysta-
wa upamiętniająca 30. rocznicę 
powstania NSZZ Solidarność 
Ziemi Zagłębiowskiej.

- Wiedzieliśmy, że 2010 r. 
będzie szczególny dla wszyst-
kich Polaków, ze względu na 
ważne dla kraju wybory pre-
zydenckie i samorządowe oraz 
solidarnościowe uroczystości, 
ale nie sądziliśmy, że ten rok 
będzie dla nas szczególny w 
inny sposób, że w naszej pa-
mięci na zawsze pozostanie 10 
kwietnia i wielka tragedia pod 
Smoleńskiem, w której zginęli 
wspaniali ludzie z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim. Dlatego 
rok 30-lecia Solidarności ma 
dla nas wszystkich szczególny 

wymiar – mówił Piotr Duda w 
dąbrowskim Pałacu. Przewod-
niczący podziękował wszyst-
kim zagłębiowskim działaczom 
Solidarności, zaangażowanym 
w latach 80. w walkę o wolną 
i demokratyczną Polskę. 

Obecny na uroczystościach 
Kazimierz Świtoń, jeden z za-
łożycieli Wolnych Związków 
Zawodowych i solidarnościo-
wy działacz z Huty Katowice, 
sygnatariusz  Porozumienia 
Katowickiego, przyznał, że 
30 lat temu nazywano go 
„szaleńcem” . – Rzeczywiście 
byłem szaleńcem z miłości do 
Boga, Ojczyzny i mojego ko-
chanego narodu. Trzeba było 
być szaleńcem, bo inaczej nie 
sposób było zwyciężyć z taką 
p otęgą, jak komuna – wspo-
minał Kazimierz Świtoń.

Na wystawie przygotowa-
nej przez związkowców z dą-
browskiej TSP, zaprezentowane 
zostały eksponaty nierozerwal-
nie związane z Solidarnością,  
m. in: związkowe sztandary z 
nieistniejących już zagłębiow-
skich zakładów pracy, solidar-
nościowe kurtki i koszulki z 
podpisami internowanych, czy 
pierwsze egzemplarze biulety-
nu „Wolny Związkowiec”.  Jak 
poinformował Zbigniew Piątek, 
przewodniczący TSP  wysta-
wa udostępniona zostanie do 
zwiedzania uczniom  z miej-
scowych szkół, a 11 września, 
w rocznicę podpisania Poro-
zumień Katowickich, otwarta 
zostanie szersza ekspozycja 
poświęcona zagłębiowskiej 
Solidarności. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Jeszcze do końca maja można 
głosować na Grzegorza Zmudę 
w plebiscycie ogłoszonym 
przez Górnośląski Tygodnik 
Regionalny Echo. 

Przewodniczący Solidar-
ności w spółce Nexteer Au-
tomotive Poland (dawne 
Delphi) w Tychach został 
nominowany w kategorii 
Człowiek Roku 2009.

W uzasadnieniu tego wy-
boru dziennikarze tygodnika 
zwrócili uwagę, że nominacja 
związkowca jest nagrodą za 
zorganizowanie akcji prote-
stacyjnej i strajku ostrzegaw-
czego, który doprowadził do 
podwyżek wynagrodzeń 
i wypłaty premii.

– Nie spodziewałem się 
takiego wyróżnienia. Jest 
ono docenieniem wszyst-
kich pracowników fi rmy, 
którzy razem ze mną upo-
minali się o podwyżki wy-
nagrodzeń – mówi Grzegorz 
Zmuda. Jego zdaniem, no-
minacja gazety jest także 
sygnałem, że ktoś zauważył 
i docenił walkę o godną 
pracę i płacę.

Głosować należy na 
kuponach drukowanych 
co tydzień przez Echo. By 
głos był ważny, kupon musi 
zostać wypełniony wraz z 
uzasadnieniem i wysłany 
na adres redakcji.

AK

– Byłem w sercu Solidarności podczas strajku w Hucie Katowice. 
Wszyscy byliśmy pod lufami czołgów, a mimo to była radość, że coś się 
w Polsce zmieni, że będzie lepiej – mówił  podczas obchodów 30 rocznicy 
powstania Solidarności Ziemi Zagłębiowskiej ks. kanonik Zygmunt Wróbel.

Uroczystości powstania 
Solidarności w Zagłębiu Decyzja o wykonaniu sztan-

daru zakładowej Solidarno-
ści Zakładów Zbrojeniowych 
Bumar-Łabędy w Gliwicach 
zapadła w 1989 r., po reak-
tywacji związku.

Sztandar został wykonany 
na początku 1990 r. w katowi-
ckiej pracowni plastyka Janusza 
Jaremowicza, zgodnie z jego 
projektem. Na awersie sztan-
daru widnieje orzeł piastowski 
w koronie, a na rewersie napis 
„NSZZ Solidarność Zakłady 
Mechaniczne Łabędy”.

– Wykonanie sztandaru 
kosztowało w ówczesnych 
czasach dokładnie 2 mln 590 
tys. zł –  mówi Zdzisław Go-
liszewski, przewodniczący 
Solidarności w Bumarze

5 maja, podczas uroczy-
stej mszy świętej w Kościele 

pw. Św. Anny w Łabędach, 
związkowy symbol został 
poświęcony przez biskupa 
Jana Wieczorka.    

– Od tej pory sztandar towa-
rzyszy nam zawsze. Każdego 
roku jest z nami podczas rocz-
nicowych uroczystości w ko-
palni Wujek i pod Pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego. 
Ostatnio uczestniczyliśmy 
pod swoim sztandarem w 
pogrzebie pary prezyden-
ckiej w Krakowie. Wraz z 
nim wybieramy się 25 maja 
na Wawel, by wziąć udział we 
mszy świętej w intencji Marii 
i Lecha Kaczyńskich, która 
odprawiona zostanie z inicja-
tywy Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność – mówi Zdzisław 
Goliszewski.

BEA  

Należący do Solidarności mistrz 
świata federacji IBC Damian 
Jonak znów wygrywa. Podczas 
gali w Łodzi już w pierwszej 
minucie znokautował Turka 
Turgay Uzuna  (31-15-2, 19 
KO).

Niestety, efektowne zwycię-
stwo Jonaka obejrzało niewielu 
kibiców. Pojedynek  rozpoczął 
się o 1 w nocy, dopiero po zwy-
cięskiej walce wieczoru Krzysz-
tofa Włodarczyka. A wtedy 
wielu widzów opuściło już Atlas 
Arenę. Pojedynku nie pokazał 
Polsat, który tuż przed walką 
niespodziewanie przełączył 
się na galę w Danii. Głośno, 
ale niestety bezskutecznie, 
protestowali przeciwko temu 
kibice ze Śląsko-Dąbrowskiej 
„S”. Związkowcy mieli trans-
parenty „Widz tworzy telewizję 

– Jonak na wizję” i „Śląsk ma 
jedno zdanie, żądamy Jonaka 
na ekranie”. 

Skąd takie manewry Polsatu? 
Prawdopodobnie to rewanż za 
to, że Jonak w ostatniej chwili 
zrezygnował z udziału w gali 
organizowanej przez Polsat w 
marcu w Katowicach. To bardzo 
zdenerwowało szefów telewi-
zji. Polsat nie pokazywał więc 
Jonaka walczącego w kolejnej 
gali w Gdyni, a także w ostatni 
weekend w Łodzi.

– Nie rozumiem postawy Pol-
satu – mówi Marek Klementowski 
ze Śląsko-Dąbrowskiej „S’, który 
z ramienia związku współpra-
cuje z Jonakiem. - Władze stacji 
najpierw namówiły Damiana 
do współpracy z Andrzejem 
Grajewskim, a gdy ten nie wy-
wiązywał się z umowy, w żaden 

sposób nie pomogły Jonakowi. 
I teraz Polsat karze Damiana za 
to, że pozostawiony sam sobie 
próbował walczyć o swoje. 

Zamieszanie wokół pory 
walki i telewizyjnej transmisji 
pojedynku Jonaka przerosło 
nawet same emocje związane z 
walką. Damian zaraz po gongu 

ostro ruszył na rywala, trafi ł go 
lewym sierpowym i gdy ten 
schował się za podwójną gardą 
władował serię mocnych ciosów 
na korpus, po których narożnik 
Turka rzucił ręcznik na znak 
poddania. Walka skończyła 
się w 54 sekundzie...

WG

Nabożeństwo za Solidarność 
Zagłębia Dąbrowskiego
20 maja o godz. 18.00 w Kościele p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, przy 
ul. Skautów 1 w dzielnicy Sielec, odprawiona zostanie uroczysta msza 
święta w intencji NSZZ Solidarność Zagłębia Dąbrowskiego.

Nabożeństwu przewodniczył będzie Ordynariusz Diecezji 
Sosnowieckiej bp Grzegorz Kaszak. Po mszy odsłonięta zosta-
nie wystawa poświęcona represjom stanu wojennego.

Do udziału w nabożeństwie organizatorzy uroczystości 
zapraszają przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ Soli-
darność wraz z pocztami sztandarowymi.

Komitet Organizacyjny 
Oratorium błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Głosuj na naszego
człowieka roku

Uczestnicy uroczystości z zainteresowaniem zwiedzali wystawę upamiętniającą 30. rocznicę powstania 
Solidarności Ziemi Zagłębiowskiej. Wśród zwiedzających był Piotr Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej „S”

Musimy na zawsze 
zachować w pamięci te 
doniosłe wydarzenia 
sprzed 30 lat.

Efektowny nokaut, tylko ten Polsat... 

Skoncentrowany Damian Jonak tuż przed walką

Foto: B.Szopa nettg.pl
Foto: TŚD


