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Marian Krzaklewski: Sektorowe 
układy zbiorowe są korzystne zarówno 
dla pracodawców, jak i dla pracowników.
» STRONA 6

Piotr Bienek: Wizyta premiera 
Waldemara Pawlaka w kopalni Śląsk 
trwała zaledwie kilka minut.
» STRONA 2

W 
najbliższą 
niedzielę 
wybierze-
my ludzi, 
którzy przez 

kolejne cztery lata w naszym 
imieniu będą decydowali o 
rozwiązywaniu lokalnych 
problemów. Bez względu na 
to, czy mieszkamy w małej 
wiosce, czy dużym mieście 
wiele możemy powiedzieć 
o dziurach w jezdniach, 
korkach na drogach, braku 
miejsc w publicznych żłobkach 
i przedszkolach, czy niezbęd-
nych inwestycjach w infra-
strukturę. Ta lista oczywiście 
jest znacznie dłuższa.

Zdaniem Piotra Dudy,  prze-
wodniczącego Solidarności, 
ważne jest, by problemy lo-
kalnych społeczności roz-
wiązywały osoby nie tylko 
dobrze do tego przygotowane 
merytorycznie, ale również 
posiadające społecznikowską 
pasję. Takimi z pewnością są 
członkowie Solidarności, którzy 
zdecydowali się na kandydo-

wanie w najbliższych wybo-
rach samorządowych. 

– Członkowie Solidarno-
ści to odpowiedzialni oby-
watele, którzy chcą sprawy 
najbliższego otoczenia brać 

we  własne ręce. Tak naprawdę 
samorządy decydują o tym, 
jak nam się żyje: czy nasza 
ulica jest wyremontowana 
i dobrze oświetlona, jak wy-
sokie podatki od wywozu 

śmieci płacimy i czy uda 
nam się zapisać dziecko do 
publicznego przedszkola – 
mówi Piotr Duda.

W tym numerze TŚD pre-
zentujemy aż 148 sylwetek 

członków związku ubiega-
jących się o mandaty do rad 
gmin, powiatów i sejmiku. 
Najprawdopodobniej nie są 
to wszyscy kandydaci na rad-
nych związani z Solidarnością 
naszego regionu, ale ci którzy 
odpowiedzieli na prośby do-
tyczące dostarczenia najważ-
niejszych informacji. 

Przedstawiciele Solidar-
ności startują z list wielu 
ugrupowań, nie tylko dużych 
partii, ale również lokalnych 
koalicji. Piotr Duda zazna-
cza, że ta „różnorodność” 
nie budzi jego zastrzeżeń, 

wręcz przeciwnie, sam za-
chęcał członków związku do 
kandydowania z list różnych 
organizacji i ugrupowań. – 
Kandydowanie w wyborach 
samorządowych, na pozio-
mie gminy, miasta, powiatu, 
czy sejmiku, jest pierwszym 
krokiem w działaniach spo-
łecznych – podkreśla prze-
wodniczący KK.

Jego zdaniem tę lokalną 
sferę należy oddzielić od po-
lityki i permanentnego sporu 
pomiędzy dwoma głównymi 
ugrupowaniami. – W tak ro-
zumianej polityce Solidarność 
uczestniczyć nie powinna – 
dodaje Piotr Duda.

Zdaniem przewodniczą-
cego Solidarności udział w 
wyborach samorządowych 
i głosowanie na własnych 
kandydatów jest też bardzo 
istotne. – Ważne jest abyśmy 
nie tylko uczestniczyli jako 
kandydaci, ale również że-
byśmy sami wybierali – za-
znacza.

AGA

Wybory samorządowe bardzo często uważane są za mniej spektakularne i ważne od prezydenckich, czy 
parlamentarnych. Zdaniem politologów takie myślenie jest błędem, ponieważ na poziomie gmin, 
powiatów i sejmików zapadają ważne decyzje, które mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie.

SOLIDARNOŚĆ ZNACZY 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sekcja Krajowa Pracowników 
Handlu NSZZ Solidarność w 
imieniu pracowników tej bran-
ży i ich rodzin zaapelowała do 
wszystkich pracodawców o 
skrócenie godzin pracy sklepów 
w Wigilię Bożego Narodzenia 
do godz. 13.00.

– O poparcie apelu zwró-
ciliśmy się również do przed-
stawicieli polityki, biznesu, 
Kościoła i mediów. Podarujcie 
pracownikom handlu normalną 
Wigilię. Oni też , jak większość 
Polaków, chcieliby na czas za-
siąść wspólnie z rodziną do 
wigilijnego stołu – powiedział 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ Solidarność. 

– W Wigilię sieci handlowe 
planują zamykać swoje sklepy 
o godz. 16.00, 17.00, a nawet o 
18.00. Do tego należy dodać 
godzinę na posprzątanie skle-
pu. I jeszcze zostaje dojazd do 
domu, a jak wiadomo w tym 
dniu liczba kursów środków 
komunikacji publicznej jest 
znacznie ograniczona. Więc 
proszę sobie wyliczyć, o któ-
rej ci ludzie dotrą do swoich 
domów – dodaje Bujara. Jak 
szacują związkowcy, problem 
dotyczy aż ok.150 tys. pra-
cowników handlu, którym 
przyjdzie pracować w wigilijne 
popołudnie. 

Związkowcy przekonują, że 
w wigilijne popołudnie obroty 

w sklepach są niewielkie. Zwra-
cają też uwagę, że większość 
małych sklepów w tym dniu 
pracuje do godz.12.00 lub 13.00. 
– Wydaje się, że sklepy dużych 
sieci tylko ze względów wize-
runkowych, aby pokazać, że są 
zawsze dostępne dla klientów, 
pozostają w Wigilię otwarte tak 
długo. Jestem przekonany, że 
dużo lepiej wizerunkowi tych 
sieci przysłużyłaby się decyzja 
o zamknięciu sklepu w tym 
dniu wcześniej. Pokazałyby 
wtedy swoje ludzkie oblicze. 
Pokazałyby, że potrafi ą zadbać 
o pracowników. Przecież zgod-
nie z polską tradycją, chociaż 
w tym dniu wszyscy starają się 
być lepsi i z empatią podcho-

dzić do problemów innych – 
podkreśla szefa Sekcji Krajowej 
Pracowników Handlu.

– Głęboko wierzymy, że 
szczególny charakter Świąt 
Bożego Narodzenia, tak mocno 
zakorzeniony w tradycji pol-
skiego chrześcijaństwa sprawi, 
że nasz postulat ograniczenia 
handlu w tym przedświątecz-
nym dniu spotka się z pozy-
tywnym odzewem. Zwracamy 
się również z prośbą do wszyst-
kich klientów o uszanowanie 
naszego prawa do rodzinnego 
spędzania świąt i wcześniej-
sze zrobienie niezbędnych 
zakupów – czytamy w apelu 
związkowców.

POD

Osoby ubiegające się 
o mandaty radnych 
powinny być dobrze 
przygotowane 
merytorycznie 
i posiadać 
społecznikowską 
pasję.

– Tak naprawdę to samorządy decydują o tym, jak nam się żyje – mówi Piotr Duda

Podaruj pracownikom handlu normalną Wigilię

Pracownicy handlu także mają prawo do rodzinnych świąt
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TRZY pytania
Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Kompanii 
Węglowej

To były zwolnienia z naruszeniem prawa
Sąd Rejonowy w Bytomiu  stanął po 
stronie pracowników SKOK „Silesia
-Centrum” w Bytomiu zwolnionych 
dyscyplinarnie z pracy w grudniu ubie-
głego roku...

– Postępowanie w sprawie dyscypli-
narnego zwolnienia dwójki pracowników 
Kasy, będących jednocześnie członkami 
MOZ NSZZ Solidarność KWK Bobrek-
Centrum trwało ponad pół roku. Sprawą 
zajmował się Sąd Rejonowy w Bytomiu, 
V Wydział Pracy, który uznał, że praco-
dawca złamał przepisy. Z uzasadnienia 
wyroku wynika, że zarząd Kasy zwol-
nił pracowników z rażącym narusze-
niem prawa pracy. Sąd jednoznacznie 
potwierdził, iż zwolnieni pracownicy 
w chwili rozwiązania z nimi stosunku 
pracy podlegali szczególnej ochronie 
stosunku pracy z tytułu sprawowania 
funkcji społecznych inspektorów pracy. 
Ponadto w ocenie sądu wszelkie działania 
zarządu, jak i sposób ich wykonywania, 
zmierzające pośrednio lub bezpośred-
nio do odwołania tych pracowników z 
funkcji społecznych inspektorów pracy, 
pozostawały w oczywistej sprzeczności 

z zasadami współżycia społecznego, w 
szczególności z zasadą lojalności praco-
dawcy wobec pracownika. Wyrok jest 
nieprawomocny. Obie strony złożyły 
apelację. Zwolnieni z naruszeniem prawa 
pracownicy chcą, by sąd oprócz odszko-
dowania, nakazał również przywrócenie 
ich do pracy. W wyroku  I instancji przy-
znano im tylko odszkodowanie.
Zwolnienie działaczy Solidarności wy-
wołało wiele kontrowersji, zwłaszcza że 
prezes bytomskiego SKOK-u wcześniej 
również pełnił związkowe funkcje...

– O tej sprawie poinformowaliśmy 
na łamach TŚD 24 lutego br. w arty-
kule pt. „SKOK związkowcom do gar-
dła”. Napisaliśmy wówczas, że zarząd 

bytomskiego SKOK-u z naruszeniem 
prawa zwolnił społecznych inspektorów 
pracy. W dodatku stało się to w okresie 
świąteczno-noworocznym. Ten swoisty 
prezent gwiazdkowy zafundował swoim 
pracownikom prezes zarządu Joachim 
Nowak, który niegdyś pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
w Zakładzie Górniczym Centrum. Nie 
jest on już członkiem naszego związku. 
Zarząd Regionu podtrzymał bowiem 
w mocy decyzję Komisji Międzyza-
kładowej o wykluczeniu go z NSZZ 
Solidarność. 
Na jakie wsparcie mogli liczyć wyrzu-
ceni pracownicy?

– Osoby bezprawnie zwolnione otrzy-
mały niezbędną pomoc prawną ze strony 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i nasze 
koleżeńskie wsparcie, też w takich sytu-
acjach bardzo potrzebne. Po raz kolejny 
wykazaliśmy naszą skuteczność w walce 
z pracodawcami, którzy naruszają prawa 
pracownicze. Żal tylko, że tym razem 
okazali się nimi byli działacze naszego 
związku.

AK

Zdaniem sądu 
pracownicy zwolnieni 
dyscyplinarnie 
podlegali szczególnej 
ochronie prawnej.  

Za dużo zarabiają 
na polisach

N
adzór finansowy i UOKiK 
sprawdzają, czy banki naciągają 
klientów na ubezpieczenia 

Chodzi o ubezpieczenie od utraty pracy 
i niskiego wkładu własnego, które są ofe-
rowane razem z kredytami hipotecznymi 
zgodnie z prawem. 

– W przypadku opłacania przez kre-
dytobiorców składki z tytułu objęcia 
ich grupową umową ubezpieczenia od 
utraty pracy aż 95 proc. opłacanej składki 
może trafi ć do banku jako „premia” bądź 
„wynagrodzenie za obsługę ubezpiecze-
nia” – mówi Adam Płociński, dyrektor 
zarządzający pionem polityki rozwoju 
rynku fi nansowego i polityki między-
sektorowej w Komisji Nadzoru Finan-
sowego. – A przecież to ma być składka 
za ubezpieczenie.

Ponadto zastrzeżenia nadzoru budzi 
praktyka związana z umowami ubezpie-
czenia niskiego wkładu własnego. – W 
tych przypadkach, choć to bank jest stro-
ną umowy i to on otrzyma potencjalne 
odszkodowanie, realny ciężar składki 
ubezpieczeniowej ponosi kredytobior-
ca – wyjaśnia Płociński. Najważniejsze 
jest jednak to, iż ubezpieczyciel, mimo że 
kredytobiorca opłacał faktycznie skład-
kę, może wystąpić do niego z regresem 
o zwrot kwoty wypłaconego bankowi 
odszkodowania. – Za co w takim razie 
płaci klient? – pyta Płociński.

KNF poprosiła już Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o sprawdze-
nie, czy te praktyki banków nie naruszają 
zbiorowych interesów konsumentów. 
UOKiK bada sprawę.

Ci, którzy zaciągają kredyt, nie posiada-
jąc wkładu własnego, muszą ubezpieczyć 
różnicę w brakującej kwocie. W takiej 
sytuacji najczęściej opłata jest naliczana 
i pobierana co trzy lata. Przeciętnie jest 
to 3,5 proc. brakującej kwoty, a opłata 
pobierana jest z góry za trzy lata. Czyli 
przy kredycie 300 tys. zł będzie to 10,5 
tys. zł, jednak zazwyczaj okres, po jakim 
w wyniku spłaty rat zostanie osiągnięty 
wymagany próg 80 proc. LtV (relacja 
zadłużenia do wartości nieruchomości), 

wynosi około sześciu lat. To oznacza, że 
łączny koszt ubezpieczenia brakującego 
wkładu wynosi ponad 20 tys. 

– Te ubezpieczenia nie dają klientom 
banków żadnej ochrony, ale umożliwia-
ją samo zaciągnięcie kredytu – wyjaśnia 
Paweł Majtkowski z fi rmy Expander.

» Rp.pl, 16 listopada 2010, 
Eliza Więcław, Monika Krześniak

Zaprotestują 
sędziowie 
i prokuratorzy

W 
tym tygodniu zarówno sę-
dziowie, jak i prokuratorzy 
przeprowadzą dwudniowe 

akcje protestacyjne. W sądach w tym 
czasie nie będzie rozpraw, a śledczy nie 
będą przesłuchiwać świadków.

Na dni 17 i 18 listopada Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich „Iustitia” wyznaczyło 
przeprowadzenie akcji protestacyjnej „Dni 
bez wokand”. Polega ona na niewyzna-
czaniu w tym okresie żadnych rozpraw. Z 
kolei Związek Zawodowy Prokuratorów 
i Pracowników Prokuratury RP protest 
zaplanował na 16 i 19 listopada. W tych 
dniach śledczy nie będą przeprowadzać 
czynności procesowych, takich jak np. 
przesłuchiwanie świadków. Zaprotestu-
ją także pracownicy prokuratur, którzy 
wyślą premierowi czerwone kartki. 

Powody sędziów
Przedstawiciele Temidy twierdzą, że 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie bierze 
pod uwagę ich zdania przy przeprowa-
dzaniu reformy w sądownictwie.

– Po kilku miesiącach rozmów i wy-
słuchiwania nas minister przedstawił 
rządowi projekt zmian w prawie o ustroju 
sądów powszechnych zawierający najbar-
dziej kontrowersyjne rozwiązania, m.in. 
dotyczące wprowadzenia ocen okreso-
wych – mówi Bartłomiej Przymusiński, 
rzecznik prasowy SSP Iustitia.

Drugi powód przeprowadzenia akcji 
to brak reformy sposobu wynagradza-
nia sędziów.

– Minister obiecał, że powoła zespół, 
którego zadaniem będzie przygotowanie 
projektu docelowego ukształtowania sy-
stemu wynagrodzeń sędziowskich, tak 
aby w końcu spełniał on wymogi okre-
ślone w konstytucji. Prace nie zostały 
jednak podjęte, gdyż minister powołał 
się na światowy kryzys i trudną sytuację 
budżetową oraz konieczność usuwania 
skutków powodzi – wskazuje Bartłomiej 
Przymusiński.

Ustawa budżetowa przewiduje, że w 
2011 roku pensje sędziów zostaną zwa-
loryzowane o 3,77 proc.

Prokuratorzy protestują z dwóch powo-
dów. Pierwszy to słaba pozycja ustrojowa 
prokuratora generalnego (PG), a drugi to 
brak podwyżek wynagrodzeń.

Argumenty śledczych
– Na początku roku rozdzielono funk-

cję ministra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego, ale niestety zaprzepaszczono 
okazję do gruntownej reformy prokuratury. 
Obecna pozycja ustrojowa PG nie gwaran-
tuje skutecznego zwalczania przestępczości 
i realizowania zadań w zakresie dbałości 
o bezpieczeństwo państwa i obywateli – 
mówi Jacek Skała, wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego Prokuratorów i 
Pracowników Prokuratury RP.

Tak więc śledczy chcą zmian w prawie, 
które spowodują, że prokurator general-
ny będzie miał autonomię budżetową, a 
ponadto uzyska wpływ na treść aktów 
prawnych związanych z funkcjono-
waniem prokuratury. Natomiast jeżeli 
chodzi o wynagrodzenia, prokuratorzy 
domagają się, aby w prokuraturach w 
Polsce obowiązywały podobne standar-
dy wynagradzania jak w innych krajach 
Unii Europejskiej.

Pracownicy prokuratur chcą nato-
miast wyrazić swoje niezadowolenie z 
powodu planowanych przez rząd ma-
sowych zwolnień.

– Prokuratorzy popierają tę akcję. 
Uważamy, że dalsze zwolnienia pracow-
ników administracyjnych, asystentów 
czy analityków spowodują osłabienie 
prokuratury i utrudnienia w jej funkcjo-
nowaniu – mówi Jacek Skała. 
» Dziennik Gazeta Prawna, 16 listopada 

2010, Małgorzata Kryszkiewicz

LICZBA tygodnia

4,5 
miliarda paczek papierosów wypalają rocznie 
Polacy. Liczbę tę ma zmniejszyć nowa usta-
wa antynikotynowa, która właśnie weszła w 
życie. Od 15 listopada nie można palić m.in. na 
dworcach, przystankach komunikacji miejskiej, 
w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach oraz 
obiektach sportowych. Zakaz palenia obejmie 
również puby, restauracje, które nie mają spe-
cjalnego, szczelnie zamkniętego i wentylowa-
nego pomieszczenia dla palaczy. W zakładach 
pracy, hotelach i uczelniach palić można jedy-
nie w palarniach. Za złamanie nowych prze-
pisów amatorom przysłowiowego „dymka” 
grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. 

Pawlak nie zadał pytań 
poszkodowanym górnikom
– To była ewidentna kampania wyborcza PSL – tak związkow-
cy z połączonych kopalń Wujek-Śląsk podsumowują wizytę 
wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w 
obu zakładach pracy.

Pawlak na Górny Śląsk przyjechał 12 listopada. Wizytę rozpoczął od 
złożenia kwiatów pod drewnianym krzyżem, upamiętniającym ofi ary 
katastrofy w kopalni Śląsk z 18 września 2009 r. O przyjeździe premiera 
związkowcy zostali poinformowani przez zarządzających kopalniami na 
kilka godzin przed jego przybyciem. 

– Nie spodziewaliśmy się, że ta wizyta, w otoczeniu wszystkich 
kandydatów z PSL do władz samorządowych, będzie trwać tylko 
kilka minut. Premier nie nawiązał do związkowej inicjatywy budowy 
pomnika ku pamięci ofi ar katastrofy w kopalni Śląsk, bo najprawdo-
podobniej nie został o niej poinformowany przez zarząd Katowickiego 
Holdingu Węglowego. A kierownictwo KHW wciąż wskazuje na for-
malne trudności w budowie tego monumentu. Teraz już wiemy, że po 
Barbórce czeka nas w tej sprawie wizyta w Ministerstwie Gospodarki. 
Mam nadzieję, że osoby towarzyszące premierowi w kopalni Śląsk, 
będą nas wspierać w budowie pomnika – mówi Piotr Bienek, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności.

Po krótkiej wizycie w kopalni Śląsk wicepremier Pawlak udał się do 
kopalni Wujek, gdzie w zakładowym Domu Kultury na szybko zwołane 
zostało spotkanie z reprezentantami górniczych załóg i z górnikami 
poszkodowanymi w ubiegłorocznej katastrofi e w kopalni Śląsk. Z relacji 
tych ostatnich wynika, że premier wręczył im swoje wizytówki i poinfor-
mował, że w przypadku problemów mogą do niego telefonować.

– Premier nie zadał żadnych pytań poszkodowanym, ale za to 
powiedział, że podstawą naszej pracy jest jej bezpieczeństwo – 
mówi Andrzej Grolik, przewodniczący Solidarności w kopalni Wujek. 

Przypomnijmy, że po katastrofi e w kopalni Śląsk, rząd zadeklaro-
wał dodatkowe środki na poprawę warunków w pracy w górnictwie. 
Okazuje się, że w 15. miesięcy po tragedii obietnica wciąż nie zosta-
ła zrealizowana.

Podczas wizyty w śląskich kopalniach Waldemar Pawlak uczcił 
wprawdzie pamięć górników, którzy stracili życie w katastrofi e w ko-
palni Śląsk, jednak zapomniał o oddaniu hołdu 9. górnikom z kopalni 
Wujek, zamordowanym 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfi kacji zakła-
du. Najwyraźniej kampania wyborcza PSL wzięła górę nad pamięcią o 
tragicznych dla Śląska wydarzeniach sprzed 29 lat...

BEA 

Uwiodła mnie Solidarność
„Uwiodła mnie Solidarność” to tytuł 
zbioru wspomnień i esejów wyda-
nych przez Zarząd Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i 
Stowarzyszenie Pokolenie z okazji 
30-lecia naszego związku. 

Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze 
to przedstawiciele środowiska akademickiego,  

dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. Publikacja została 
opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego Komisji Krajowej. 
Szerzej o tym zbiorze napiszemy w najbliższym numerze TŚD, 
a 25 listopada w Miejskiej Bibliotece Publiczne w Zabrzu odbędzie 
się spotkanie z kilkoma spośród autorów tekstów tej publikacji: 
Janem Dziadulem, Markiem  Kempskim, Krzysztofem Łęckim 
i Janem Mazurkiewiczem.  

Początek spotkania godz.17, MBP w Zabrzu ul. Wyzwole-
nia 4. Serdecznie zapraszamy.

Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 
Cena wynosi 20 zł. 
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Jastrzębie Zdrój
» OMÓWIENIE SYTUACJI na lo-
kalnym rynku pracy zdominowało 
ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Jastrzębiu Zdroju.
– W ostatnich latach w powiecie 
następował stały spadek liczby osób 
bezrobotnych, który jednak zahamo-
wany został w drugiej połowie 2008 
r., wraz z nastaniem kryzysu ekono-
micznego. Ale wzrost liczby bezrobot-
nych w Jastrzębiu był niewielki, dzięki 
realizowanym w mieście nowym 
inwestycjom w branży handlowo-
usługowej. Wiosną br. znowu odnoto-
waliśmy spadek liczby bezrobotnych, 
która w sierpniu była najniższa od 
grudnia 2008 r. – relacjonuje Danuta 
Jemioło, kierownik Biura Terenowego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ Solidarność, a zarazem wice-
przewodnicząca jastrzębskiej Powiato-
wej Rady Zatrudnienia.
Danuta Jemioło informuje, że dotych-
czas bardzo duży procent bezrobot-
nych stanowiły kobiety, ale w 2010 
roku, dzięki miejskim inwestycjom 
w handel i usługi, ta tendencja zaczę-
ła się zmieniać. 

Sosnowiec
» W SOSNOWIECKIM KLUBIE im. 
Jana Kiepury odbyło się wręczenie na-
gród laureatom konkursu plastyczne-
go na temat NSZZ Solidarność, zorga-
nizowanego dla uczniów miejscowych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
przez Biuro Terenowe w Sosnowcu
– Ogłoszeniu wyników konkursu to-
warzyszyło zwiedzanie przygotowa-
nej przez nas wystawy o tematyce 
solidarnościowej oraz koncert muzyki 
Chopina i Wieniawskiego – mówi Jo-
anna Sińska z sosnowieckiego Biura 
Terenowego.

» 11 LISTOPADA MSZĄ ŚWIĘTĄ za 
Ojczyznę w Kościele pw. Św. Antoniego 
w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu za-
głębiowscy związkowcy z Solidarności 
uczcili 92. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nabożeństwo, 
odprawione z inicjatywy Solidarności z 
Huty Katowice, uświetniły liczne pocz-
ty sztandarowe.

Gliwice
» 11 LISTOPADA GLIWICCY związ-
kowcy wzięli udział w miejskich 
obchodach Święta Niepodległości. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta 
odprawiona w Katedrze Podwyższenia 
Św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Po nabożeństwie jego uczestnicy prze-
maszerowali na Plac im. Józefa Pił-
sudskiego, gdzie pod pomnikiem mar-
szałka RP wysłuchali apelu poległych i 
złożyli wiązanki kwiatów.

» 24 LISTOPADA w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gliwicach odbędą się 
wspomnieniowe uroczystości z okazji 
30-lecia powstania Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty w Gliwicach, ówczesnej Komi-
sji Międzyszkolnej.
– Postanowiłam odszukać związkow-
ców, którzy wchodzili w skład komi-
tetu założycielskiego naszej organiza-
cji. Niestety, po 30 latach dotarcie do 
wszystkich okazało się niemożliwe, ale 
co najmniej połowę z nich udało się 
nam zaprosić na rocznicowe uroczy-
stości. Chcemy, aby opowiedzieli nam 
o swoich przeżyciach z tamtych lat, o 
emocjach, które im towarzyszyły. Mam 
nadzieję, że to spotkanie będzie po-
czątkiem nawiązania międzypokolenio-
wych kontaktów w naszej organizacji 
– mówi Maria Konar, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności w Gliwicach.

Z BIUR 
terenowych

124 965 851 zł dla Kompanii 
Węglowej, 122 795 367 zł 
dla Katowickiego Koncernu 
Węglowego i 88 241 179 
zł dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej – to pieniądze 
przeznaczone przez rząd 
na inwestycje początkowe 
w śląskim górnictwie.

Przy rozdysponowywaniu 
tych środków podstawowymi 
kryteriami były: efektywność 
zaproponowanych przez 
spółki węglowe inwestycji, 
ilość węgla, jaka dzięki nim 
zostanie udostępniona oraz 
poprawa warunków bezpie-
czeństwa pracy, osiągnięta w 
wyniku tych inwestycji.. 

– Środki, przeznaczone 
przez rząd na inwestycje 
w górnictwie, są stanow-
czo za małe w stosunku do 
ogromnych potrzeb bran-
ży – komentuje Jarosław 
Grzesik, szef Solidarności 
w Kompanii Węglowej.

Podobnego zdania jest 
Solidarność z KHW. Tam-
tejsi związkowcy również 
oceniają, że środki z budże-
tu państwa na inwestycje 
w górnictwie to kropla w 
morzu potrzeb. Informują, że 
niektóre kopalnie koncernu 
nie otrzymały na ten cel ani 
złotówki. Ryszard Baczyński, 
przewodniczący Solidarności 
w KHW, uważa, że przyzna-
ne pieniądz nie wystarczą na 

odtworzenie jakichkolwiek 
perspektyw dla górnictwa. 
– Jeżeli w ciągu najbliższych 
pięciu lat rząd nie skieruje 
na inwestycje początkowe 
w górnictwie znaczących 
środków, to kopalnie KHW 
w najbliższej dziesięciolatce 
będą miały bardzo poważ-
ne kłopoty – przewiduje 
Baczyński.

Górniczy związkowcy 
są zgodni, że decyzja o do-
tacjach z budżetu państwa 
dla górnictwa, mogła zostać 
podjęta dużo wcześniej, 
tym bardziej, że przekaza-
nie przez rząd środków na  
inwestycje początkowe w 
branży zostało zapisane już w 

2007 r. w „Strategii rozwoju 
górnictwa”, obowiązującej 
do 2015 r. Fakt, że rządowa 
decyzja zbiegła się z kam-
panią wyborczą pozwala 
spekulować, że może być 
jej elementem, swoistą grą 
polityczną.

– W ub. latach również 
była możliwość dofinan-
sowania górnictwa i wtedy 
rząd nie chciał z niej sko-
rzystać. Podejrzewam, że 
w najbliższych latach nasza 
branża będzie mogła liczyć 
na pieniądze z budżetu pań-
stwa, tylko w przypadku 
likwidacji kopalń – mówi 
Jarosław Grzesik.

BEA    

Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowy oręż w walce z nielegalnym zatrudnieniem. Inspektorzy 
pracy będą mieli wgląd do danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, co znacznie ułatwi wykrywanie nieprawidłowości.

Porozumienie w tej spra-
wie podpisane przez PIP i 
ZUS, pozwoli inspektorom 
pracy o wiele lepiej przy-
gotować się do kontroli. 
Sprawniejsza wymiana 
informacji z ZUS ułatwi 
Inspekcji ujawnianie przy-
padków zatrudnienia bez 
potwierdzenia warunków 
pracy na piśmie, uchylania 
się od odprowadzania skła-
dek czy zawierania umów 
cywilnoprawnych zamiast 
umowy o pracę.

A jest z czym walczyć, 
bo jak informuje p.o. Okrę-
gowego Inspektora Pracy 
Beata Marynowska za-
trudnianie „na czarno” 
jest w naszym regionie 
wciąż częstym procede-
rem. – Jest to problem, 
szczególnie w odniesieniu 
do branży budowlanej. W 
efekcie naszych kontroli z 
pierwszych 9 miesięcy tego 
roku inspektorzy pracy 
ujawnili, że bez umowy o 
pracę zawartej na piśmie 
zatrudnionych zostało 190 
pracowników. Do chwili 
rozpoczęcia kontroli nie 
zostało zgłoszonych do ZUS 
872 zatrudnionych. W 431 
przypadkach inspektorzy 
stwierdzili, że osoby za-
trudnione zamiast umów o 

pracę mają umowy zlecenia 
lub o dzieło – relacjonuje 
Beata Marynowska. 

Dzięki dostępowi do 
danych ZUS inspektorzy 
pracy będą również wie-
dzieć przed rozpoczęciem 
kontroli, za ile osób i na ja-
kiej podstawie pracodawca 
odprowadza składki. PIP 
uzyska bowiem dostęp do 
danych jednostkowych płat-
ników składek. Jeśli np. w 
trakcie kontroli inspektor 
pracy nabierze wątpliwości 
co do wysokości składek 
odprowadzanych przez 
pracodawcę, będzie mógł 
złożyć wniosek o udostęp-
nienie danych dotyczących 
konkretnych pracowni-
ków (za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki 
podawczej). Sprawdzi je 
inspektor, który posiada 
certyfi kat dostępu do takich 
informacji. Dzięki temu 

inspektor pracy dowie się, 
np. kiedy pracownik został 
zgłoszony do ubezpieczenia 
społecznego, czyli od kiedy 
opłacane są jego składki i 
jaka jest ich wysokość.

Narzędzie to jest o tyle 
ważne, że nieprawidłowości 
w odprowadzaniu składek 
do ZUS zdarzają się o wiele 
częściej niż przypadki za-
trudniania bez umowy. Jak 
wynika z danych OIP w 
Katowicach odsetek przy-
padków zatrudniania „na 
czarno” w bieżącym roku 

zmniejszył się w porównaniu 
do lat poprzednich. Zwięk-
szyła się natomiast liczba 
przypadków, w których 
stwierdzono brak zgłoszenia 
pracowników do ubezpie-
czeń społecznych. Wyni-
ka z tego, że pracodawcy 
wprawdzie potwierdzają na 
piśmie zawarcie stosunku 
pracy z pracownikiem, lecz 
nie dokonują zgłoszenia 
do ZUS. 

 – W pierwszym półroczu 
2010 r. w zakresie kontroli 
prawidłowości naliczania 

i terminowości opłacania 
składek na Fundusz Pracy 
inspektorzy pracy stwier-
dzili zaległości fi nansowe 
podmiotów kontrolowa-
nych w łącznej wysokości 
1.035.375 zł. Nieopłacenie 
składek na Fundusz Pracy 
dotyczyło 9,5% podmio-
tów objętych kontrolą, 
wobec 11,4 % w 2009 r. i 
7,3 % w 2008 r. – czytamy 
w raporcie opracowanym 
przez OIP Katowice.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
AGNIESZKA KONIECZNY

PIP i ZUS łączą siły

STANOWISKO
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

z dnia 16 listopada 2010 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
ocenia trzy lata rządów koalicji PO-PSL jako czas 
załamania się dialogu społecznego i znaczącego 
pogorszenia się sytuacji materialnej Polaków.

Lekceważenie partnerów społecznych i łamanie 
podstawowych zasad dialogu społecznego stało 
się jedną z naczelnych zasad działalności tego 
rządu. Gabinet Donalda Tuska z premedytacją 
nie dotrzymuje zobowiązań przyjmowanych 
wcześniej na forum Komisji Trójstronnej czy 
podczas branżowych negocjacji. Tak stało się w 
przypadku ustalenia wysokości płacy minimal-
nej na 2011 rok czy braku waloryzacji progów 
dochodowych upoważniających do korzystania 
z pomocy społecznej. Takie działania prowadzą 
do dramatycznego pogorszenia się sytuacji ma-
terialnej najuboższych. Wszystko to dzieje się 
przy szumnie deklarowanej ochronie najsłabiej 
zarabiających Polaków.

Łamane są też obietnice wyborcze, dzięki któ-
rym Platforma Obywatelska w 2007 roku wygrała 
wybory. Tanie państwo, niepodwyższenie podat-
ków, ofensywa legislacyjna pozostały wyłącznie 
pustymi sloganami. W rzeczywistości podatki 
rosną, reformowanie państwa stoi w miejscu a 
rządzące partie zagarniają kolejne obszary admi-
nistracji państwowej.

 Rząd Donalda Tuska do perfekcji opanował 
propagandowe techniki  maskowania własnej 
nieudolności i manipulowanie opinią publiczną. 
Jedynie w tej dziedzinie gabinet Donalda Tuska 
zdecydowanie góruje nad poprzednim rządami. 
Nie takiej skuteczności Polacy oczekują. 

W trzecią rocznicę powstania rządu PO-PSL 
Prezydium Komisji Krajowej żąda poważnego 
traktowania partnerów społecznych i powrotu 
do dialogu ze związkami zawodowymi. 

W pierwszych 9 
miesiącach tego roku 
w naszym regionie 
pracodawcy 
nie zgłosili 
do ZUS 872 
zatrudnionych.

Niezgłaszanie pracowników do ZUS jest coraz bardziej powszechnym procederem

Rządowe dotacje kroplą w morzu potrzeb

Bez inwestycji początkowych kopalnie czekają kłopoty

Foto: M. Jurkowski 
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Będzin
Bożena Łapaj

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska, lista 
nr 4, okręg nr 3, pozycja nr 
8. Członek NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty 
w Będzinie.

Andrzej Majcher 

Kandydat do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 
2. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarnośc w PKM 
Sosnowiec.

Brzeszcze
Dariusz Gierek

36 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu Oświęcim. Kandyduje 
z listy KW Prawo i Sprawied-
liwość, lista nr 5, pozycja nr 2, 
okręg nr 3. Jest wiceprzewodni-
czącym KZ NSZZ Solidarność 
w Nadwiślańskiej Spółce Ener-
getycznej. Członek Regional-
nego Sekretariatu Służb Pub-
licznych i Regionalnej Sekcji 
Ciepłownictwa. Jest żonaty, 
ma jedno dziecko.

Krzysztof Żoch

36 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu Oświęcim. Kandy-
duje z listy KW Platforma 
Obywatelska RP, lista nr 4, 
pozycja nr 6, okręg nr 3. Jest 
przewodniczącym KZ NSZZ 
Solidarność w Nadwiślańskiej 
Spółce Energetycznej. Jest 
żonaty ma jedno dziecko

Robert Wojciech Bąk

41 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Brzeszcze. Jest 
żonaty, ma troje dzieci.

Stanisław Kłysz

48 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 2, okręg nr 3. 
Jest wiceprzewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Kom-
panii Węglowej. Jest żonaty, 
ma jedno dziecko.

Zbigniew Krzysztof Kolasa

42 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 3, okręg nr 
2. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Brzesz-
cze. Jest żonaty, ma dwoje 
dzieci.

Bogdan Bronisław Stawowy

51 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 6, okręg nr 
2. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Brzesz-
cze. Jest żonaty, ma czworo 
dzieci.

Bytom
Grzegorz Dukland

46 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja nr 
2, okręg nr 3. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność KWK 
Bobrek-Centrum. Jest żonaty, 
ma dwoje dzieci.

Andrzej Malesza

49 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja nr 
2, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność KWK 
Bobrek-Centrum. Jest żonaty, 
ma czterech synów.

Piotr Patoń

45 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja nr 
2, okręg nr 3. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność KWK 
Bobrek-Centrum.

Roman Poloczek

47 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja 
nr 7, okręg nr 3. Jest prze-
wodniczącym MOZ NSZZ 
Solidarność PEC Sp. z o.o. 
w Bytomiu.

Jerzy Rogowski

57 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja nr 
1, okręg nr 1. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność KWK 
Bobrek-Centrum.

 
Damian Szczepanik

26 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje na rad-
nego z listy KWW Damiana 
Bartyli, lista nr 26, pozycja nr 
4, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność KWK 
Bobrek-Centrum.

Chorzów
Ewa Brożek

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 
4. Jest wiceprzewodniczącą 
NSZZ Solidarność w Za-
kładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Chorzowie oraz 
sekretarzem Krajowego Se-
kretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń.

Sebastian Gajdzik

33 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 14, okręg nr 
1. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Pomocy Społecznej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chorzowie.

Bożena Borys-Szopa

Kandydatka do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 5, 
pozycja nr 1, okręg nr 2 (Ka-
towice, Mysłowice, Tychy, 
powiat bieruńsko-lędziński 
i pszczyński). Jest prawni-
kiem w Zarządzie Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. Jest mężatką, ma 
dwoje dzieci.

Zdzisław Stanisław Filip

47 lat. Kandydat do Sejmi-
ku Województwa Małopol-
skiego. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, okręg nr 1 (Bielsko-Biała, 
powiat bielski, cieszyński, 
żywiecki) pozycja nr 1. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidar-
ność KWK Brzeszcze. 

Urszula Janina Grzonka

59 lat. Kandydatka do Sej-
miku Województwa Śląskiego. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 5, 
pozycja nr 3, okręg nr 3 (Ja-
strzębie Zdrój, Rybnik, Żory, 
powiat mikołowski, raciborski 
rybnicki i wodzisławski). Jest 
kierownikiem Biura Tereno-
wego ZR Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” w Rybniku Jest mężatką, 
ma trzech synów.

Tomasz Majka

Kandydat do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 
Kandyduje z listy KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe, lista nr 
2, pozycja 11, okręg nr 7 (Dą-
browa Górnicza, Jaworzno, 
Sosnowiec, powiat będziński 
i zawierciański) . Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

Artur Michałowski

52 lata. Kandydat do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Kan-
dyduje z listy KW Prawo i Spra-
wiedliwość, lista nr 5, pozycja nr 
4, okręg nr 3 (Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik, Żory, powiat mikołow-
ski, raciborski rybnicki i wodzi-
sławski). Jest przewodniczącym 
MKZ Pracowników Zakładów 
SEJ S.A, delegatem WZD Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. Jest 
żonaty, ma troje dzieci.

Alfred Pyrk

46 lat. Kandydat do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Kan-
dyduje z listy KW Prawo i Spra-
wiedliwość, lista nr 5, pozycja nr 
2, okręg nr 4 (Bytom, Gliwice, 
powiat gliwicki, lubliniecki, tar-
nogórski). Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania 
w Bytomiu, Radzionkowie i 
Piekarach Śląskich. Jest żonaty, 
ma jedno dziecko.

Andrzej Rozpłochowski

60 lat. Kandydat do Sejmi-
ku Województwa Śląskiego. 
Kandyduje z listy KW Prawo i 
Sprawiedliwość, lista nr 5, pozy-
cja nr 12, okręg nr 7 (Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, 
powiat będziński i zawierciań-
ski). Przywódca strajku w hucie 
Katowice w 1980 r., sygnatariusz 
Porozumienia Katowickiego 
i przewodniczący katowickiego 
MKZ. Jest żonaty.

Andrzej Sławik

58 lat. Kandydat do Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Kan-
dyduje z listy KW Prawo i Spra-
wiedliwość, lista nr 5, pozycja nr 
3, okręg nr 4 (Bytom, Gliwice, 
powiat gliwicki, lubliniecki, tar-
nogórski). Jest współzałożycielem 
NSZZ „S” KWK Bobrek, człon-
kiem prezydium Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów. 
Jest żonaty, ma dwoje dzieci 
i trójkę wnuków.
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Sebastian Klecha 

35 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Koalicja Wspólny Chorzów, 
lista nr 25, pozycja numer 7, 
okręg nr 4. Jest członkiem 
MOZ NSZZ Solidarność w 
hucie Batory.

Dąbrowa Górnicza
Włodzimierz Goleniowski 

56 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Towarzystwo Przyjaciół Dą-
browy Górniczej, lista nr 27, 
pozycja nr 2, okręg nr 2.

Henryk Myrda 

52 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Towarzystwo Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej, lista nr 
27, pozycja nr 4, okręg nr 
3. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w hucie 
Bankowa.

Zbigniew Piątek 

48 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 4. 
Wiceprzewodniczący NSZZ 
Solidarność w Koksowni 
Przyjaźń.

Gliwice
Aleksander Biskupski 

55 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Sośnica-
Makoszowy. Jest żonaty, ma 
dwóch synów.

Zdzisław Goliszewski

Kandydat do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 
5. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Zakła-
dach Mechanicznych Bumar 
Łabędy.

Krzysztof Górecki 

44 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 6, okręg nr 
5. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Sośnica-
Makoszowy. Jest żonaty, ma 
trzy córki.

Mariusz Hoff mann

37 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 2, okręg nr 
3. Jest wiceprzewodniczą-
cym NSZZ Solidarność KWK 
Sośnica-Makoszowy.

Janusz Lubszczyk

54 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 7, okręg nr 2. 
Jest wiceprzewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Fabryce 
Drutu i Wyrobów z Drutu w 
Gliwicach

Jastrzębie Zdrój
Wojciech Bujak

40 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Wspólnota Samorządowa, lista 
nr 27, pozycja nr 10, okręg nr 
3. Jest członkiem MOZ WSS Nr 
2, przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
oraz członkiem Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Mariusz Chmielewski

39 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 2, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ So-
lidarność KWK Pniówek

Mirosław Kolb

46 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 7, okręg nr 
1. Jest delegatem na WZD 
Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność. Jest żonaty, ma 
troje dzieci.

Krzysztof Kozicki

49 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 11, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Zofi ówka.

Jan Kozikowski

52 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 7, okręg nr 
3. Jest wiceprzewodniczą-
cym MOZ NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Jastrzębiu 
Zdroju.

Marek Kozyra

49 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 6, okręg nr 
2. Jest wiceprzewodniczą-
cym MOZ NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Jastrzębiu 
Zdroju.

Norbert Małolepszy

28 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 
1. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Zakład Logisty-
ki Materiałowej JSW S.A. 
Jastrzębie Zdrój.

Grzegorz Matusiak

49 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 1.  
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Zofi ówka.

Marian Placha

65 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 15, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Jas Mos.

Jacek Rams

48 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Wspólnota Samorządowa, lista 
nr 27, pozycja nr 12, okręg 
nr 1. Jest członkiem Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność i delega-
tem na Zjazd Krajowy. Jest 
żonaty, ma jedną córkę.

Piotr Smyra

38 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 8, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Pniówek.

Wiesław Śmigielski

55 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 12, okręg nr 
2. Członek KZ NSZZ Soli-
darność Jastrzębski Zakład 
Komunalny.

Janusz Tarasiewicz

46 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 3, okręg nr 2. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Pniówek.

Alojzy Witoszek

50 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 
1.Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Borynia.

Arkadiusz Wypych

37 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 3, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Zofi ówka.



Jastrzębie Zdrój
Dawid Zdybel

28 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 5, pozycja numer 9, 
okręg numer 3. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
KWK Zofi ówka.

Józef Ziewacz

45 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność KWK Pniówek.

Jaworzno 
Paweł Bańkowski

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Platfor-
ma Obywatelska, lista nr 4, 
pozycja nr 1, okręg nr 4. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidar-
ność PKW ZG Sobieski.

Bartłomiej Bogunia

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja 
nr 7, okręg nr 1. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Jaworznie.

Dorota Dubiel

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja nr 
4, okręg nr 1. Jest członkiem 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania 
w Jaworznie.

Julian Faron

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja 
nr 16, okręg nr 1. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

Renata Gacek

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 3, okręg nr 
2. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie.

Bogdan Gomułka

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja nr 
8, okręg nr 4. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność Spółki 
Ciepłowniczo-Energetyczna 
Jaworzno III.

Beata Gontarz-Dwojak

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista, 
pozycja nr 7 nr 5, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie.

Bogusława Goryczka

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie.

Paweł Kaczmarczyk

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 5, 
pozycja nr 10, okręg nr 3. 
Jest członkiem NSZZ Soli-
darność Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji.

Kazimierz Kępiński

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja 
nr 13, okręg nr 1. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
PKW ZG Sobieski.

Ryszard Kosiński

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 5, 
pozycja nr 10, okręg nr 4. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidar-
ność PKW ZG Sobieski.

Iwona Madejczyk

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 
2. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie. 

Agnieszka Matuszewska

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość nr 
5, pozycja nr 3, okręg nr 
4. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie.

Franciszek Nadziejko

Kandydat do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 9, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie. 

Maciej Senior

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Sto-
warzyszenie Jaworzno Moje 
Miasto, lista nr 24, pozycja 
nr 6, okręg nr 4. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Jaworznie.

Mieczysław Słabosz

Kandydat do Rady Miasta. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 5, 
pozycja nr 10, okręg nr 2. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidar-
ność PKW ZG Sobieski.

Bogumiła Wacławek

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Stowarzyszenie Jaworzno 
Moje Miasto, lista nr 24, 
pozycja nr 4, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie.

Ewa Zuber

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Stowarzyszenie Jaworzno 
Moje Miasto, lista nr 24, 
pozycja nr 2, okręg nr 2. 
Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Jaworznie. 

Katowice
Krzysztof Chrostek

38 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
lista nr 2, pozycja nr 4, okręg 
nr 2. Jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej NSZZ Solidarność 
KWK Wieczorek. Jest żonaty, 
ma 1 dziecko.

Wojciech Gumułka

35 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok, lista nr 25, pozycja nr 
6, okręg nr 1. Jest rzecznikiem 
prasowym przewodniczą-
cego KK NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy. Jest żonaty, ma 
dwoje dzieci.

Andrzej Karol 

50 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok, lista nr 25, pozycja nr 
5, okręg nr 4. Jest przewodni-
czącym MOZ NSZZ Solidar-
ność Baildon. Przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutnictwa 
oraz wiceprzewodniczący 
Sekcji Krajowej Hutnictwa 
NSZZ Solidarność. Jest żo-
naty, ma dwoje dzieci.

Mieczysław Oko

55 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok, lista nr 25, pozycja nr 
3, okręg nr 3. Jest przewodni-
czącym Komisji Oddziałowej 
NSZZ Solidarność w Domu 
Maklerskim PKO Banku Pol-
skiego SA. Wiceprzewodniczący 
Sekcji Krajowej Banków. Jest 
żonaty, ma dwóch synów.
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Ryszard Radomski

53 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 
lista nr 2, pozycja nr 2, okręg 
nr 5. Jest byłym wiceprzewod-
niczącym NSZZ Solidarność 
KWK Murcki. Jest żonaty, ma 
jedno dziecko.

Andrzej Raszyk

42 lata, Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 
lista nr 2, pozycja nr 3, okręg nr 
5. Jest przewodniczącym NSZZ 
Solidarność ESAB Katowice, 
wiceprzewodniczącym MOZ 
NSZZ „S” Baildon, członkiem 
Komisji Rewizyjnej Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Jest żo-
naty, ma dwoje dzieci.

Mikołów
Damian Szpyra

48 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu. Kandyduje z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 5, pozycja nr 1, okręg 
nr 4. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność KWK Budryk. Jest 
żonaty, ma dwoje dzieci.

Ruda Śląska
Paweł Nowok 

68 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Ruch Autonomii Śląska, lista 
nr 26, pozycja nr 2, okręg nr 
3. Jest przewodniczącym Te-
renowej Sekcji Problemowej 
Śląskiej NSZZ Solidarność 
Miasta Rudy Śląskiej oraz 
członkiem Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów. 

Bernard Suski

57 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 9, okręg nr 4. 
Jest wiceprzewodniczącym 
Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ Solidarność Miasta 
Rudy Śląskiej.

Rybnik
Gabriel Eliasz Cyrulik

37 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 12, okręg 
nr 1. Członek MOZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Rybniku.

Marek Bohdan Frelich

38 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Wyborców Samorząd-
ny Rybnik 2010, lista nr 25, 
pozycja nr 10, okręg nr 4. 
Przewodniczący Solidar-
ności w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Rybniku.

Stanisław Karol Jaszczuk

54 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 5, pozycja nr 1, okręg 
nr 4. Przewodniczący NSZZ 
Solidarność w Ryfama S.A w 
Rybniku.

Władysław Horabik

63 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Adam Fudali Blok Sa-
morządowy Rybnik, lista nr 
27, pozycja nr 2, okręg nr 3. 
Jest członkiem MOZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty w Rybniku.

Łukasz Sebastian Kwiotek

28 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 9, okręg nr 
4. Jest członkiem MOZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty w Rybniku.

Wiktor Andrzej Mandrysz

59 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 
1. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku.

Bolesław Mazurek

60 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 3. 
Członek KZ NSZZ Solidarność 
w Ciepłowni Rydułtowy.

Zdzisław Henryk Plisz

42 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska RP, 
lista nr 4, pozycja nr 5, okręg 
nr 4. Jest członkiem MOZ 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Oświaty w Rybniku.

Mirela Elżbieta Szutka

38 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 3, okręg nr 
2. Jest członkiem MOZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty w Rybniku.

Hanna Bożena Wieczorek

44 lata. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KW Prawo i Sprawied-
liwość, lista nr 5, pozycja nr 
5, okręg nr 4. Jest przewod-
niczącą NSZZ Solidarność w 
Zarządzie Zieleni Miejskiej 
w Rybniku.

Andrzej Stanisław Wojaczek

58 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 1. 
Członek KZ NSZZ Solidarność 
KWK Chwałowice.

Marcin Tomasz Wójcik

39 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 5, pozycja nr 8, okręg 
nr 1. Przewodniczący NSZZ 
Solidarność w Polskim Sto-
warzyszeniu na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
w Rybniku.

Teresa Zielonka

52 lata. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KW Prawo i Sprawied-
liwość, lista nr 5, pozycja nr 
2, okręg nr 4. Członek MOZ 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Oświaty w Rybniku.

Siemianowice Śląskie
Maria Urszula Kaczmarska

58 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 
3. Jest przewodniczącą NSZZ 
Solidarność w Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz przewodniczącą Regio-
nalnego Sekretariatu Służb 
Publicznych. Jest mężatką 
ma dwóch synów.

Sosnowiec
Danuta Gojna-Ucińska

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska, lista 
nr 4, pozycja nr 14, okręg nr 
2. Jest przewodniczącą NSZZ 
Solidarność w Śląskim Uni-
wersytecie Medycznym.

Jan Musiał

56 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 
lista nr 5, pozycja nr 2, okręg 
nr 1. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Rejo-
nowym Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Sosnowcu.

Ryszard Podsiadło

58 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 5, okręg nr 
2. Jest wiceprzewodniczą-
cym w sosnowieckich Wo-
dociągach.

Alicja Skarbińska-Poznańska

56 lat. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KW Prawo i Sprawied-
liwość, lista nr 5, pozycja nr 
1, okręg nr 2. Jest przewod-
niczącą NSZZ Solidarność 
Pracowników Służby Zdro-
wia w Sosnowcu.

Anna Sporyszkiewicz 

Kandydatka do Rady Mia-
sta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska, lista 
nr 4, pozycja nr 2, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w Śląskim Uni-
wersytecie Medycznym.
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Tarnowskie Góry
Andrzej Bauchan

53 lata. Kandydat do Rady 
Powiatu Tarnogórskiego. Kan-
dyduje z listy KW Stowarzy-
szenie Inicjatywa Obywatelska 
lista nr 24, pozycja nr 8, okręg 
nr 6. Jest przewodniczącym 
MKZ NSZZ Solidarność w 
Zamet S.A.

Damian Piegza

43 lata. Kandydat do Rady 
Powiatu Tarnogórskiego. 
Kandyduje z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 
5, pozycja nr 5, okręg nr 1. 
Jest członkiem MKZ NSZZ 
Solidarność w Hucie Cynku 
Miasteczko Śląskie.

 Dariusz Warda 

43 lata. Kandydat do Rady 
Powiatu Tarnogórskiego. Kan-
dyduje z listy KW Stowarzy-
szenie Inicjatywa Obywatelska 
lista nr 24, pozycja nr 3, okręg 
nr 5. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Fabryce 
Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych Fazos.

Zbyszek Klich

57 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 2, okręg nr 
1. Jest kierownikiem Biura 
Terenowego NSZZ Solidar-
ność Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. 

Ryszard Lach

54 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 1. 
Jest przewodniczącym NSZZ 
Solidarność w PKP Cargo 
Śląski Zakład Spółki. 

Tadeusz Michał Ostropolski

51 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KW Platforma Obywatelska 
RP, lista nr 4, pozycja nr 5, 
okręg nr 1. Jest członkiem 
Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ Solidarność Miasta 
Tarnowskie Góry.

Wodzisław Śląski
Piotr Glenc

44 lata. Kandydat do Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
Kandyduje z list KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 
5, pozycja nr 2, okręg nr 1. 
Jest wiceprzewodniczącym 
ZOZ NSZZ Solidarność KWK 
Anna. Jest żonaty, ma dwoje 
dzieci.

Rajmund Kowol

49 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
Kandyduje z list KW Prawo 
i Sprawiedliwość, lista nr 
5, pozycja nr 4, okręg nr 3. 
Jest wiceprzewodniczącym 
ZOZ NSZZ Solidarność w 
KWK Marcel. Jest żonaty, 
ma czworo dzieci.

Zabrze
Borys Borówka 

37 lat. Kandydat na pre-
zydenta Zabrza. Kandyduje 
z listy KW Prawo i Sprawied-
liwość. Jest członkiem KZ 
NSZZ Solidarność na Poli-
technice Śląskiej. Jest żonaty, 
ma dwoje dzieci.

Jan Dąbrowski 

58 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 1. 
Jest Przewodniczącym NSZZ 
Solidarność w ZM Bumar 
Mikulczyce oraz Członkiem 
Komisji Rewizyjnej w Sekcji 
Krajowej Przemysłu Zbrojenio-
wego. Jest żonaty, ma dwoje 
dzieci i czworo wnucząt.

Grzegorz Kuźnicki

53 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Małgorzaty Mańki-
Szulik, lista nr 24, pozycja nr 
11, okręg nr 3. Jest przewodni-
czącym KZ NSZZ Solidarność 
KWK Zabrze-Bielszowice. Ma 
dwie córki.

Mirosław Grzywa

44 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Małgorzaty Mańki-
Szulik, lista nr 24, pozycja 
nr 8, okręg nr 2. Jest prze-
wodniczącym Terenowej 
Sekcji Problemowej NSZZ 
Solidarność Miasta Zabrze 
oraz członkiem ZR Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność. Jest żonaty, ma jedno 
dziecko.

Zawiercie
Małgorzata Bogumiła Benc

52 lata. Kandydatka na 
prezydenta Zawiercia oraz 
do Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 1, 
okręg nr 4. Jest kierownikiem 
Biura Terenowego NSZZ So-
lidarność w Zawierciu.

Wioletta Marzena Biała

42 lata. Kandydatka do 
Rady Powiatu Zawierciań-
skiego. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 25, pozycja nr 
8, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność Pra-
cowników Służby Zdrowia 
w Zawierciu.

Małgorzata Anna Budny 

55 lat. Kandydatka do Rady 
Powiatu Zawierciańskiego. 
Kandyduje z listy KWW Praca 
i Samorządność, lista nr 25, 
pozycja nr 3, okręg nr 3. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidar-
ność. Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Małgorzata Grabowska

43 lata. Kandydatka do 
Rady Powiatu Zawierciań-
skiego. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 25, pozycja nr 
2, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność Pra-
cowników Służby Zdrowia 
w Zawierciu. 

Kazimierz Horbatowski 

47 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu Zawierciańskiego. 
Kandyduje z listy KW Plat-
forma Obywatelska RP, lista 
nr 4, pozycja nr 6, okręg nr 
2. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Zawierciu.

Jan Janusz Jarzyński

60 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu Zawierciańskiego. 
Kandyduje z listy KWW Nie-
zależna Alternatywa Wyborcza 
Wspólnie dla Zawiercia, lista 
nr 24, pozycja nr 6, okręg nr 
1. Jest wiceprzewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Zakła-
dzie Komunikacji Miejskiej 
w Zawierciu.

Marek Jaworek

46 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorządność, 
lista nr 25, pozycja nr 9, okręg 
nr 2. Jest przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Zakła-
dzie Komunikacji Miejskiej 
w Zawierciu.

Henryk Kuklewski

45 lat. Kandydat do Rady 
Powiatu. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 25, pozycja nr 
3, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność Pra-
cowników Służby Zdrowia 
w Zawierciu.

Danuta Czesława Nowicka

59 lat. Kandydatka do 
Rady Powiatu. Kandyduje z 
listy KW Prawo i Sprawied-
liwość, lista nr 5, pozycja nr 
2, okręg nr 1. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w CMC 
Zawiercie S.A.

Anna Pomianowska

51 lat. Kandydatka do 
Rady Powiatu. Kandyduje 
z listy KWW Praca i Samo-
rządność, lista nr 25, pozycja 
nr 4, okręg nr 2. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Służby Zdro-
wia w Zawierciu.

Małgorzata Skrzypczyk

52 lata. Kandydatka do 
Rady Powiatu. Kandyduje 
z listy KWW Praca i Samo-
rządność, lista nr 25, pozycja 
nr 2, okręg nr 1. Jest człon-
kiem KZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Służby Zdro-
wia w Zawierciu.

Małgorzata Superson

40 lat. Kandydatka do 
Rady Powiatu. Kandyduje z 
listy KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 25, pozycja nr 
6, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicz-
nej w Zawierciu.
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Zygmunt Adamczuk 

64 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, okręg nr 2, pozycja nr 4, 
okręg nr 2. Jest członkiem KZ 
NSZZ Solidarność w Odlewni 
Żeliwa w Zawierciu.

Tadeusz Ryszard Benc

58 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
9, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w Ko-
misji Środowiska.

Anna Maria Dubiel-Zając

57 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 2, okręg nr 2. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Barbara Urszula Fatyga

45 lat. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 4, 
okręg nr 3. Jest członkiem KZ 
NSZZ Solidarność w Hucie 
Szkła Gospodarczego S.A. w 
Zawierciu.

Irena Kazimiera Góra

65 lat. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 6, 
okręg nr 2. Jest członkiem KZ 
NSZZ Solidarność w Odlewni 
Żeliwa w Zawierciu.

Jerzy Lucjan Karolak

54 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 7, okręg nr 
1. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w CMC Zawier-
cie S.A.

Paweł Janusz Klauza

44 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 4, okręg nr 1. 
Jest członkiem KZ NSZZ „S” w 
Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Samochodowej w Zawierciu.

Ireneusz Czesław Koclęga

50 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorządność, 
lista nr 29, pozycja nr 1, okręg 
nr 1. Jest członkiem KZ NSZZ 
„S” w Zakładzie Komunikacji 
Miejskiej w Zawierciu.

Jadwiga Anna Kościołek

47 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 5, okręg nr 1. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Stanisław Józef Kuklewski

60 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
7, okręg nr 3. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w Ko-
misji Środowiska.

Daniela Anna Lipowicz

52 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 7, okręg nr 1. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidarność 
w Hucie Szkła Gospodarczego 
S.A. w Zawierciu.

Jadwiga Grażyna Maciążek

46 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 3, okręg nr 1. 
Jest członkiem KZ NSZZ „S” 
w Przedsiębiorstwie Komuni-
kacji Samochodowej.

Ewa Majewska 

48 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 11, okręg nr 2. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Renata Barbara Marczyk

54 lata. Kandydatka do 
Rady Miasta. Kandyduje z 
listy KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
10, okręg nr 2. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność Pra-
cowników Służby Zdrowia 
w Zawierciu.

Arkadiusz Mikowicz

46 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
2, okręg nr 1. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w PSP 
w Zawierciu.

Henryka Regina Miśta

53 lata. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorządność, 
lista nr 29, pozycja nr 5, okręg 
nr 4. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników Służ-
by Zdrowia w Zawierciu.

Piotr Grzegorz Mucha

41 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, okręg nr 3, pozycja nr 10. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidarność 
w Hucie Szkła Gospodarczego 
S.A. w Zawierciu.

Teresa Anna Mucha-Popiel

43 lata. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska RP, lista 
nr 4, pozycja nr 2, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Stanisław Jerzy Paliński

48 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
6, okręg nr 1. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w Hucie 
Szkła Gospodarczego S.A. w 
Zawierciu. 

Ewa Mirosława Paluchowska

66 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Platforma Obywatelska RP, lista 
nr 4, pozycja nr 4, okręg nr 4. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Zawierciu.

Krzysztof Adam Pytlarz

47 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 4, okręg nr 
3. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w Odlewni Że-
liwa w Zawierciu.

Tadeusz Mieczysław Sojski

58 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 1, okręg nr 
1. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w CMC Zawier-
cie S.A.

Mieczysław Szczepan Trojan

55 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista 
nr 5, pozycja nr 9, okręg nr 
4. Jest członkiem KZ NSZZ 
Solidarność w CMC Zawier-
cie S.A.

Andrzej Bolesław Trzeciak

48 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 
5, pozycja nr 9, okręg nr 1. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidarność 
w CMC Zawiercie S.A.

Tarnowskie Góry

Jarosław Mariusz Wosik

47 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy 
KWW Praca i Samorząd-
ność, lista nr 29, pozycja nr 
4, okręg nr 4. Jest członkiem 
KZ NSZZ Solidarność w CMC 
Zawiercie S.A.

Zofi a Stanisława Wódka

52 lata. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Niezależna Alternatywa Wybor-
cza Wspólnie dla Zawiercia, lista 
nr 27, pozycja nr 5, okręg nr 4. 
Jest członkiem KZ NSZZ „S” w 
PWiK w Zawierciu.

Jolanta Dorota Wójcik

48 lat. Kandydatka do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KWW 
Praca i Samorządność, lista nr 
29, pozycja nr 4, okręg nr 3. 
Jest członkiem KZ NSZZ Soli-
darność Pracowników Służby 
Zdrowia w Zawierciu.

Krzysztof Marcin Zieliński

30 lat. Kandydat do Rady 
Miasta. Kandyduje z listy KW 
Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 
5, pozycja nr 5, okręg nr 1. Jest 
członkiem KZ NSZZ Solidarność 
w CMC Zawiercie S.A.
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Longin Gatys

48 lat, żonaty, troje dzieci. 
Kandyduje do Rady Powia-
tu z listy KW PO, lista nr 4, 
pozycja nr 5, okręg nr 1, jest 
wiceprzewodniczącym NSZZ 
Solidarność w Hucie Cynku 
Miasteczko Śląskie. 

Elżbieta Susek

42 lata. Kandyduje na radną 
z listy Komitetu Wyborców 
Przymierze Społeczne, lista 
nr 28, pozycja nr 3, okręg nr 
1.  Przewodnicząca MOZ NSZZ 
„S” Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach.
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O 
planach budowy 
spalarni odpadów 
w województwie 
śląskim głośno 
zaczęto mówić 

już kilka lat temu, ale możliwość 
ich zrealizowania pojawiła się 
w 2007 roku. Szansa wiązała 
się z Programem Operacyjnym 
„Infrastruktura i Środowisko” 
dotyczącym przedsięwzięć z 
zakresu gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi. 
Dzięki temu programowi po-
wstał projekt budowy zakładu 
termicznej utylizacji odpadów 
dla 14 miast aglomeracji śląskiej. 
Jego wartość oszacowano na 
ponad 1 mld złotych, z czego 
dofi nansowanie ze środków 
unijnych miało wynieść ok. 
600 mln zł. Wcześniej brano 
jeszcze pod uwagę możliwość 
budowy na Śląsku dwóch spa-
larni: w Katowicach i w Rudzie 
Śląskiej, ale ostatecznie wybra-
no tę drugą lokalizację.

Instytucją odpowiedzialną 
za przygotowanie wniosku i 
wykonanie zadania był Górno-
śląski Związek Metropolitarny. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach pełnił rolę 
instytucji pośredniczącej.

Przepadały kolejne terminy
Już w październiku 2008 roku 
obie instytucje zawarły pre-

umowę, w której ustalono, że 
do końca marca 2010 r. GZM 
złoży wniosek o dofi nansowa-
nie budowy spalarni. Doku-
ment został przygotowany, 
ale – jak informuje WFOŚiGW 
– był niekompletny, zabrakło 
w nim decyzji środowiskowej, 
którą powinien wydać prezy-
dent Knurowa.

– W trakcie oceny wniosku 
stwierdzono brak dokumentacji 
związanej z przeprowadzonym 
postępowaniem dotyczącym 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko oraz sformułowano 
szereg uwag, o czym poin-
formowano wnioskodawcę 
– relacjonuje Piotr Biernat, 
rzecznik prasowy WFOŚiGW 
w Katowicach. – W tej sytuacji 
Fundusz skierował do Mini-
sterstwa Środowiska prośbę 

GZM o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu dostar-
czenia decyzji środowiskowej 
do 31 października 2010 roku. 
Ministerstwo taką zgodę wyda-
ło, ale w wyznaczonym czasie 
GZM wymaganej dokumen-
tacji nie dostarczył. W odpo-
wiedzi ministerstwo uznało, 
że kolejnego przedłużenia 
terminu już nie będzie. 

– Oznacza to, że projekt 
budowy spalarni dla śląskich 
miast prawdopodobnie zosta-
nie skreślony z listy projektów 
kluczowych, czyli posiadających 

zagwarantowane dofi nanso-
wanie z unijnych środków. W 
tej sytuacji zaplanowane dla 
województwa śląskiego 600 
mln dotacji, wróci do ogólno-
krajowej puli konkursowej i 
przeznaczone zostanie na inne 
zadania z zakresu gospodarki 
odpadami lub przesunięte na 
projekty z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej – komentuje 
rzecznik Funduszu.

Potrzebna informacja
Powstanie instalacji od początku 
budziło wiele kontrowersji, ale 

zdaniem Gabrieli Lenartowicz 
– prezesa Zarządu WFOŚiGW, 
mieszkańcy Rudy Śląskiej mieli 
prawo protestować przeciwko 
budowie spalarni. Takie pro-
jekty zawsze wywołują obawy 
i sprzeciw. Jednak, to w dużej 
mierze na GZM spoczywała 
odpowiedzialność za przepro-
wadzenie skutecznej kampanii 
informacyjnej i przekonanie 
lokalnej społeczności do tej 
inwestycji.

Tym bardziej, że groźba 
utraty unijnych środków jest 
dopiero początkiem kolejnych 

kłopotów. Bez zakładu termicz-
nej utylizacji odpadów miasta 
śląskiej aglomeracji nie poradzą 
sobie z coraz większą ilością 
śmieci trafi ających na wysy-
piska. Wiąże się to również 
z przekroczeniem norm UE 
i olbrzymimi karami środo-
wiskowymi. Za nieudolność 
GZM zapłacimy więc wszyscy, 
a problem budowy spalarni 
powróci bardzo szybko. Tyle 
tylko, że inwestycja zostanie 
sfi nansowana z naszych – po-
datników pieniędzy. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Górnośląski Związek
Metropolitalny 
zarejestrowany został 8 czerw-
ca 2007 roku. W skład GZM 
wchodzą: Bytom, Chorzów, 
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Jaworzno, Katowice, Mysłowice, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tychy i Zabrze.

Celem powołania związku 
było usprawnienie zarządza-
nia aglomeracją, koordynacja 
wspólnych zadań i zdyna-
mizowanie rozwoju miast. 
Przygotowanie wniosku na 
dofi nansowanie budowy 
spalarni odpadów należało 
do jedego z ważniejszych wy-
zwań GZM.

W Rudzie Śląskiej zakończyła 
się realizacja priorytetowej i 
największej inwestycji ekolo-
gicznej polegającej na kom-
pleksowym uporządkowaniu 
gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie całego miasta.

Projekt obejmował sześć 
zadań, m.in. likwidację czte-
rech starych oczyszczalni 
ścieków, budowę nowej o 
nazwie „Halemba-Centrum”, 
modernizację oczyszczalni 
„Orzegowa” oraz rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej.

– Wartość całego przed-
sięwzięcia wyniosła ponad 
200 mln zł, z czego dofi-

nansowanie ze środków 
WFOŚiGW, łącznie z po-
życzką pomostową, ponad 
40 mln. Pozostałe środki 
pochodziły z Funduszu 
Spójności, NFOŚiGW oraz 
wkładu własnego gminy – 
informuje WFOŚiGW.

Wykonanie zadania trwa-
ło 8 lat. Jako pierwsza do 
użytkowania oddana została 
oczyszczalnia ścieków „Ha-
lemba-Centrum” obsługują-
ca 53 tysiące mieszkańców. 
Nowoczesna oczyszczalnia 
zastąpiła dotychczasowe, 
podstarzałe i zniszczone 
przez szkody górnicze.

Najtrudniejszym przed-
sięwzięciem okazała się roz-
budowa sieci kanalizacyjnej, 
wymagająca prowadzenia 
robót w pobliżu czynnych 
sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Dodatkowo 
prace utrudniały stare hałdy 
hutnicze, skutki działalności 
górniczej oraz wysoki po-
ziom wód gruntowych.

Uroczyste zakończenie 
projektu odbyło się 8 listo-
pada w siedzibie Śląskiego 
Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego w Rudzie Ślą-
skiej. W trakcie uroczystości 
wielokrotnie podkreślano, 
że podjęte działania zna-
cząco wpłyną na ochronę i 
polepszenie jakości środo-
wiska naturalnego, ochronę 
zdrowia mieszkańców miasta 
oraz umożliwią racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych.

AGA

Najprawdopodobniej przepadnie blisko 600 mln zł dofi nansowania ze środków unijnych na budowę 
śląskiej spalarni odpadów. Zawinił GZM, który nie dopełnił formalności związanych z wypełnieniem 
wniosku. Nie oznacza to jednak, że przeciwnicy budowy instalacji powinni się cieszyć. Bez spalarni Śląsk sobie nie 
poradzi z coraz większą ilością śmieci.

WSZYSCY ZAPŁACIMY ZA 
NIEUDOLNOŚĆ URZĘDNIKÓW

Górnośląski Związek 
Metropolitalny 
zapewnia, że ma 
jeszcze plany awaryjne 
na pozyskanie 
pieniędzy na 
budowę zakładu 
termicznej utylizacji 
odpadów, ale 
wydają się one coraz 
bardziej odległe.

Coraz więcej śmieci na wysypiskach będzie oznaczało coraz większe kary za niespełnienie unijnych norm

Nowoczesne i w pełni ekolo-
giczne przedszkole dla 200 
dzieci powstało w Marklo-
wicach.

Inwestycja zrealizowana 
została przy pomocy fi nan-
sowej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Dotacja i pożyczka 
preferencyjna na ten cel przy-
znana przez katowicki Fundusz 
wyniosła 750 tys. zł.

Środki przeznaczone 
zostały na zamontowanie 
ekologicznego ogrzewania 
z wykorzystaniem pompy 
ciepła oraz zabudowę 24 
instalacji solarnych wspo-
magających przygotowanie 
ciepłej wody. 

Budynek w pełni został do-
stosowany do potrzeb i wygo-
dy dzieci. Znajdują się wnim  
przestronne i bezpieczne po-
mieszczenia z kilkoma salami 
dydaktycznymi, nowocześnie 
urządzoną salą do rytmiki 
i pracownią informatyczną. 
Dzieci mogą korzystać również 
z ogrodu i placu zabaw.

– Wsparcie Funduszu 
dla nowowybudowanych 
obiektów użyteczności pub-
licznej – jak dla przedszkola 
w Marklowicach – to nowość 
w dotychczasowej polityce do-
fi nansowania zadań ze środ-
ków Funduszu – powiedziała 
Gabriela Lenartowicz – prezes 
WFOŚiGW podczas uroczy-
stego otwarcia przedszkola. 
Podkreśliła, że inwestycja ta 

pokazała, że warto inwesto-
wać w przyszłość, zwłaszcza 
w placówkach publicznych, w 
których uczą się i wychowują 
dzieci oraz młodzież. – Oprócz 
korzyści z wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii, to 
świetna okazja do praktycznej 
edukacji ekologicznej i to od 
najmłodszych lat – zaznaczyła 
Gabriela Lenartowicz.

AK

Warto inwestować w przyszłość

Z ekologicznego przedszkola będzie mogło korzystać 200 dzieci

Nowoczesna kanalizacja
w Rudzie Śląskiej Foto: W

FO
ŚiG

W

Foto: internet
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

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

§

Ustawa Kodeks pracy: Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2010 r.):       1.317 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2010 r.):  3197,85 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  582,70 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2010 r.):  2.716,71 złC

zy pracodawca ma 
prawo wypowie-
dzieć umowę o pracę 
na czas zastępstwa 
kobiecie w ciąży? 

Według mojej opinii i również 
opinii ekspertów publikacji inter-
netowych nie można, ponieważ 
jest ona chroniona z mocy art. 
177 § 1 K.p. Nie mam na myśli 
w tym przypadku powrotu osoby 
zastępowanej, ale przedwczesne 
zwolnienie osoby zatrudnionej 
na podstawie tej umowy.

Umowa o pracę na zastęp-
stwo to szczególny rodzaj 
umowy o pracę, którą zawiera 
się, jeżeli zachodzi konieczność 
zastąpienia pracownika w 
czasie jego usprawiedliwio-
nej nieobecności w zakładzie 

pracy. Zgodnie z art. 331 K.p. 
okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na zastępstwo 
wynosi zawsze 3 dni robocze. 
Okres wypowiedzenia w tym 
przypadku jest niezmienny, 
bez względu na to, jak długo 
trwał okres zastępstwa.

Do ciężarnej pracownicy 
zastępującej innego pracownika 
zastosowanie ma – tak jak w 
przypadku innych ciężarnych 
pracownic – art. 177 § 1 K.p., 
zgodnie z którym pracodawca 
nie może wypowiedzieć takiej 
umowy, jak również nie może 
już wypowiedzianej umowy 
rozwiązać. Pracodawca nie 
może więc zasadniczo wy-
powiedzieć umowy o pracę 
ciężarnej pracownicy, bez 

względu na rodzaj zawartej 
umowy o pracę.

Jest jednak kilka wyjątków, 
przy wystąpieniu których 
umowę z ciężarną można bę-
dzie rozwiązać. Rozwiązanie 
umowy lub jej wypowiedzenie 
możliwe będzie, gdy:
•  pracodawca ogłosi upad-

łość lub likwidację fi rmy 
(art. 177 § 4 K.p.), 

•  reprezentująca pracowni-
cę zakładowa organizacja 
związkowa wyrazi zgodę 
na rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownicy (art. 52 
§ 1 pkt 1). 
 Gdy w zakładzie brak 

jest zakładowej organizacji 
związkowej – pracodawca 

samodzielnie może podjąć 
decyzję o dyscyplinarnym 
zwolnieniu pracownicy.

Nie jest możliwe wypowie-
dzenie umowy ciężarnej pra-
cownicy w przypadku zwolnień 
przeprowadzanych w trybie 
ustawy z 13 marca 2003 r. o 
szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, 
nawet jeżeli zakładowa organi-
zacja związkowa wyraziła zgodę 
na zmianę dotychczasowych 
warunków pracy i płacy takiej 
pracownicy w drodze wypo-
wiedzenia zmieniającego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Rozwiązanie umowy na 
zastępstwo z kobietą w ciąży

W 2009 r. przyznano mi grupę 
inwalidzką z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
oraz całkowitą niezdolnością 
do pracy. Od czerwca mam 
pracę jako dozorca w zakładzie 
pracy chronionej na cały etat. 
Zarabiam 1000 zł na miesiąc (z 
podatkiem i ubezpieczeniem). 
Czy mogą mi zabrać rentę? Czy 
jest jakiś próg zarobków, od 
jakiego możliwe jest zabra-
nie renty?

Emeryt lub rencista ma obo-
wiązek powiadomić organ ren-
towy o wykonywaniu działal-
ności podlegającej obowiązkowi 
ubezpieczeń społecznych oraz 
o wysokości przewidywanego 
przychodu.

Są trzy możliwości:
Jeżeli z oświadczenia ren-

cisty o wysokości przychodu, 
jaki zamierza osiągać, wynika, 
że przychód ten będzie osiąga-
ny w kwocie nieprzekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, oddział ZUS 
wypłaca świadczenie w pełnej 
przysługującej wysokości, czyli 
nic się nie zmienia. 

Jeżeli z oświadczenia ren-
cisty o wysokości przychodu, 

jaki zamierza osiągać, wynika, 
że jego zamiarem jest osiągnie 
przychodu przekraczającego 
70% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia, nie wyż-
szego jednak niż 130% tego 
wynagrodzenia, oddział ZUS 
wyda decyzję o zmniejszeniu 
wysokości świadczenia. 

Zawieszenie prawa do eme-
rytury lub renty następuje wów-
czas, gdy świadczeniobiorca 
przedłoży zawiadomienie o 
zamiarze osiągania przychodu 
w wysokości przekraczającej 
130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia. 

Tak więc po osiągnięciu przy-
chodu w kwocie przekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia świadczenie 
ulega zmniejszeniu, a przekro-
czenie 130% tej kwoty powoduje 
jego zawieszenie.

Kwoty stanowiące równowar-
tość 70% i 130% przeciętnego 
wynagrodzenia są w każdym 
kwartale ogłaszane przez pre-
zesa GUS w „Monitorze Pol-
skim”. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w II kwartale 
2010 r. wyniosło – zgodnie z 
komunikatem Prezesa GUS z 

10 sierpnia 2010 r. – 3197,85 zł 
(M.P. Nr 57, poz. 774), tak więc 
kwoty stanowiące równowar-
tość 70% i 130% przeciętnego 
wynagrodzenia od 1 marca 
2010 r. kwoty wynoszą odpo-
wiednio:

– 70% – 2238,50 zł (renta ulega 
zmniejszeniu w przypadku osiąg-
nięcia takiego dochodu), 

– 130% – 4157,30 zł (renta 
ulega zawieszeniu w przypadku 
osiągnięcia takiego dochodu). 

W przypadku osiągnięcia 
przychodu wyższego niż 70% 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, nieprzekra-
czającego jednak progu 130% 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia świadczenie 
ulega zmniejszeniu o kwotę 
przekroczenia – nie wyższą jed-
nak niż kwota maksymalnego 
zmniejszenia.

Kwoty maksymalnych 
zmniejszeń od 1 marca 2010 
r. wynoszą w przypadku po-
bierania:

– emerytury lub renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności do 
pracy: 488,67 zł, 

– renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy: 366,53 zł, 

– renty rodzinnej, do której 
uprawniona jest jedna osoba: 
415,39 zł. 

 Ponadto – zgodnie ze sta-
nowiskiem ZUS – nie istnieje 
zakaz pracy dla osób, które 
uzyskały orzeczenie o nie-
zdolności do pracy i rentę z 
tego tytułu. Ważne jest jed-
nak, aby zajęcie wykonywane 
przez osobę, która otrzymuje 
rentę, było adekwatne do 
stanu zdrowia. Informacja o 
podjęciu pracy przez osobę 
niezdolną do jej wykonywa-
nia może mieć wpływ na de-
cyzję organu orzekającego w 
sytuacji, gdy osoba ta ubiega 
się o przedłużenie okresu nie-
zdolności do pracy.

Osoba pobierająca rentę 
jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić organ rentowy o 
osiąganiu przychodu w kwocie 
powodującej zmniejszenie lub 
zawieszenie prawa do renty.

Porady udzielono na pod-
stawie informacji ze strony 
http://www.zus.pl.

KAMILLA 
STEFANIUK-BORÓWKA

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Podjęcie pracy a zmniejszenie wysokości 
renty z tytułu niezdolności do pracy

Pomoc dla Wiktorii
W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Urzędu Miasta i Straży Miejskiej NSZZ Solidarność 
w Katowicach zwracamy się z prośbą o pomoc fi nan-
sową dla dwuletniej Wiktorii – wnuczki członkini tej 
organizacji.

U dziewczynki rozpoznano autyzm. Jedyną szansą, by mogła 
wrócić do zdrowia, a w przyszłości normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie jest systematyczna rehabilitacja.

Ze względu na stan zdrowia dziewczynki, jej mama nie może 
podjąć pracy. Rodzinę utrzymuje ojciec, pomaga babcia.

Nr konta do wpłat na ten cel:
Jadwiga Fryz
91 1240 1330 1111 0010 0739 9696
z dopiskiem: Dla Wiktorii

Ustawa Kodeks pracy:

Przedstawiciele Solidarno-
ści i pozostałych związków 
zawodowych z zespołu 
ubezpieczeń Komisji Trój-
stronnej zgłosili zastrze-
żenia do projektu zmian 
w ustawie o organizacji i 
funkcjonowaniu otwartych 
funduszy emerytalnych, 
które przygotował zespół 
kierowany przez ministra 
Michała Boniego.Zmiany 
poparli jedynie przedsta-
wiciele pracodawców.

Projekt m.in. zakłada 
obniżki opłat pobieranych 
przez OFE oraz utworzenie 
dwóch subfunduszy A i C. 
Pierwszy z nich inwestował-
by dynamicznie, głównie 
w akcje, a drugi bezpiecz-
nie – w obligacje. Na 5 lat 
przed emeryturą wszystkie 
środki zgromadzone w OFE 
byłyby obligatoryjnie prze-
kazywane do subfunduszu 
C. Subfundusze A inwesto-
wałyby 75 proc. aktywów w 
akcje, (60 proc. w krajowe, 
a 15 w zagraniczne), nato-

miast 25 proc. w obligacje. 
Subfundusze C inwestowa-
łyby w akcje 7,5 proc. ak-
tywów a w obligacje 92,5 
proc. Obecnie istniejące 
fundusze określane jako 
B, inwestujące w sposób 
mieszany – częściowo w 
akcje, częściowo w obli-
gacje, byłyby stopniowo 
likwidowane. Zgromadzone 
w nich pieniądze byłyby 
przekazywane do subfun-
duszu A lub C w zależności 
od wieku uczestnika.  

Założeniem projektu jest 
również zmniejszenie od 1 
lipca opłat pobieranych od 
składek ubezpieczonych 
przez OFE od 2,3 proc (obec-
nie jest to 3,5 proc.), a od 
2012 r. do 2 proc. oraz opłat 
pobieranych przez PTE za 
zarządzanie OFE.

Dyskusja nad zmiana-
mi do projektu odbędzie 
się 25 listopada podczas 
posiedzenia Komisji Trój-
stronnej.  

BG

Projekt zmian w ustawie 
o OFE budzi zastrzeżenia
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Jak powstaje prawo pracy 
w Europie, czym zajmuje się 
Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny, dlacze-
go dla rozwoju Polski tak 
ważna jest innowacyjna go-
spodarka? To tylko niektóre 
z wątków poruszanych na 
szkoleniu zorganizowanym 
przez Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność.

Szkolenie z cyklu „Współ-
czesne wyzwania dla part-
nerów społecznych”, które 
odbyło się w siedzibie Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
prowadzili dr Bogumiła 
Barańska z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach oraz dr Marian Krza-
klewski, reprezentant NSZZ 
Solidarność w Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym 
Unii Europejskiej.

Były przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność przedstawił etapy 
rozwoju polityki społecznej 
w UE w ujęciu historycznym 
oraz przyrównał standardy 
dotyczące dialogu społeczne-
go w państwach tzw. „starej 
Unii” do tych, obowiązują-
cych w naszym kraju. – W 
kwestii dialogu jednym z 
największych zapóźnień Pol-
ski w porównaniu do krajów 

zachodniej Europy jest fakt, 
że nie funkcjonują u nas w 
zasadzie ponadzakładowe 
układy zbiorowe – mówił 
Marian Krzaklewski. 

W wielu krajach euro-
pejskich prawo pracy jest 
kształtowane na zasadzie 
umowy między partnerami 
społecznymi. – W Niem-
czech oraz w części krajów 
skandynawskich głównym 
źródłem prawa pracy są 
właśnie sektorowe układy 
zbiorowe. Takie rozwiązanie 
ma wiele zalet, w znacznym 
stopniu odpolitycznia pro-
ces powstawania prawa oraz 
pozwala partnerom społecz-
nym szybko dostosowywać 
przepisy do zmieniających 
się warunków – tłumaczył 
Krzaklewski

W Polsce instytucja po-
nadzakładowego układu 
zbiorowego została zdefi -
niowana już w trakcie obrad 
Okrągłego Stołu. Problem 
w tym, że układy tego typu 
nie są u nas w zasadzie zawie-
rane. – Kolejne rządy zdają 
się ignorować istnienie tych 
rozwiązań, co może dziwić, 
bo przecież kształtowanie 
prawa na zasadzie dialogu 
pomiędzy partnerami spo-
łecznymi w znacznym stop-

niu odciąża rząd, a przykłady 
innych państw pokazują, 
że się sprawdza – zauważył 
Krzaklewski.

Zdaniem byłego szefa So-
lidarności, sektorowe układy 
zbiorowe pracy są atrakcyjne 
zarówno dla pracowników, 
jak i dla pracodawców. – 
Firmy powinny dążyć do ich 
zawierania, bo ograniczają 
one nieuczciwą konkurencję, 
stwarzając jednakowe regu-
ły dla wszystkich podmio-
tów. Z kolei pracownikom 
takie układy gwarantują, że 
konkurencyjność fi rmy, w 
której pracują, nie będzie 

budowana ich kosztem – 
ocenia Krzaklewski.

Ponadzakładowe układy 
zbiorowe to także szansa 
rozwoju dla związków za-
wodowych. Bezpośredni 
wpływ na kształtowanie 
prawa pracy skłania pra-
cowników do zrzeszania 
się w organizacje związko-
we. – To m.in. dlatego w 
krajach skandynawskich, 
gdzie układy tego typu są 
głównym źródłem prawa 
pracy, uzwiązkowienie sięga 
80-90 proc. – uważa Marian 
Krzaklewski.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Podczas zabrzańskich obcho-
dów 30. rocznicy powstania 
Solidarności przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność Piotr Duda wręczył 
prezydent miasta Małgorzacie 
Mańce-Szulik pamiątkowy nu-
mizmat, upamiętniający związ-
kową rocznicę. Rocznicowy kufel 
otrzymał wiceprezydent Zabrza 
Krzysztof Lewandowski.   

Honorowymi gośćmi uroczy-
stego spotkania, zorganizowanego 
w zabrzańskim Domu Kultury 
Guido, było 28. związkowców, 
którzy tworzyli Solidarność w 
mieście, a wśród nich również 
księża: infułat Paweł Pyrchała i 
prałat Józef Kusza. W 1980 r. obaj 
wstąpili do Solidarności i do tej 
pory są jej członkami. Wszyscy 
działacze za swoje poświęcenie, 
odwagę i zaangażowanie w spra-
wy związku zostali uhonorowani 
okolicznościowymi dyplomami 
i upominkami. W podobny spo-
sób wyróżnieni zostali również 
przedstawiciele czternastu na-

jaktywniejszych zabrzańskich 
komisji zakładowych.  

– W części artystycznej ze-
brani wysłuchali pieśni barda 
Jacka Kaczmarskiego, w wyko-
naniu Michała Mańki, młode-
go artysty z Bielska-Białej oraz 
podziwiali zespół Music Joy 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Knurowie, doskonale znanego 
z występów podczas związko-
wych imprez okolicznościowych 
– mówi Mirosław Grzywa, prze-
wodniczący Terenowej Sekcji 
Problemowej.

Przypomnijmy, że Małgorzata 
Mańka-Szulik, Piotr Duda i Eu-
geniusz Karasiński, przewodni-
czący Stowarzyszenia Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym 
są sygnatariuszami podpisanego 
przed tygodniem porozumie-
nia, zgodnie z którym Solidar-
ność i Urząd Miasta w Zabrzu 
wspólnie zorganizują obchody 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego.

BEA 

M
ożna by po-
wiedzieć , 
że to tu, w 
Instytucie 
Fizyki, na-

stąpił wielki wybuch. Pro-
fesorowie August Chełkow-
ski, Andrzej Pawlikowski i 
Edward Kluk jak magnes 
przyciągali naukowców z 
innych wydziałów budu-
jąc wspólnie Solidarność 
na Uniwersytecie Śląskim. 
Jak wielka była to siła przy-
ciągania świadczy fakt, że 
do Solidarności wstąpi-
ło tu wówczas ponad 1,5 
tys. osób, przeszło połowa 
pracowników uczelni. Jak 
gdyby wbrew etykietce 
„czerwonego uniwersyte-
tu” jak wówczas mówio-
no o UŚ – mówił Bogdan 
Biś, wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność podczas uro-
czystości zorganizowanych 
w auli im. Andrzeja Pawli-
kowskiego.

Obchody 30. rocznicy 
powstania zakładowej Soli-
darności zgromadziły kilka-
dziesiąt osób: byłych i obec-
nych członków uczelnianego 
związku przedstawicieli 
świata nauki, studentów oraz 
zaproszonych gości.

Nieprzypadkowo uro-
czystości zorganizowane 
zostały w Instytucie Fizy-
ki. To właśnie tam 30 lat 
temu rodziła się Solidarność. 
Warto przypomnieć liczby, 

za którymi kryją się ludzie. 
W latach 1981-86 interno-
wano 34 pracowników i 59 
studentów, aresztowano 
26 osób.

Uczestnicy uroczystości 
zgodnie wskazywali, że dzi-

siaj solidarność jest ważna tak 
samo, jak w 1980 roku. -30 
lat mija od bardzo ważnego 
momentu w historii Polski, 
Europy, a nawet świata. Czę-
sto narzekamy, że niewiele 
nam zostało po tamtych 

czasach. Czasem chce się 
narzekać, ale to trzeba za-
mienić na nadzieję – mówił 
abp. Damian Zimoń.

Bogdan Biś podkreślił, 
że więzi związku zawodo-
wego NSZZ Solidarność ze 
środowiskiem akademickim 
powinny być znacznie bliż-
sze, niż miało to miejsce 
w ostatnich latach. – Nowy 
przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda zamie-
rza zbudować silne zaplecze 
eksperckie, złożone m.in. 
z przedstawicieli środowi-
ska akademickiego – poin-
formował wiceprzewodni-
czący KK.

Po wystąpieniach gości 
odsłonięto pamiatkową tab-
licę Solidarności na ścianie 
przy wejściu do budynku, 
którą rektor Wiesław Banyś 
określił jako drobny i sym-
boliczny dowód wdzięczno-
ści. – To, co się wydarzyło 
30 lat temu doprowadziło 
do miejsca, gdzie teraz je-
steśmy. Możemy czerpać 
wolność pełnymi garścia-
mi. Wszystkim tym, którzy 
doprowadzili do przełomu, 
jesteśmy winni pamięć – 
mówił rektor Banyś.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyły się obchody 30. 
rocznicy powstania uczelnianej Solidarności.

Tablica Solidarności UŚ

Solidarność z sosnowieckiej 
spółki Bitron wystąpiła do pra-
codawcy z nowymi postulata-
mi płacowymi, bo 31 grudnia 
w zakładzie kończy się okres 
obowiązywania podpisanego 
na początku roku porozumienia 
w sprawie wynagrodzeń.

Zgodnie z jego zapisami, 
pracownicy Bitronu otrzymali 
podwyżki płac do stawki za-
sadniczej o 41 groszy do każ-
dej przepracowanej godziny. 
Dodatkowo w tym roku każdy 
zatrudniony otrzymał 900 zł 
jednorazowej premii. Premia 
wakacyjna w spółce wzrosła do 
1450 zł, a świąteczna do 1050 
zł. Również na mocy zawartego 
porozumienia dodatek stażo-
wy został wydłużony do 15 lat. 
Dokument kończył zarazem 
spór zbiorowy z pracodawcą, 
rozpoczęty przez związkowców 
z Solidarności.

– W przyszłym roku chcie-
libyśmy zachować dotychcza-
sowe premie, ale nasz praco-
dawca jest bardzo trudnym 
negocjatorem. W rozpoczętych 
w październiku negocjacjach 
najpierw oświadczył, że za-
mierza wycofać się ze wszyst-
kich podpisanych w tym roku 
zobowiązań wobec załogi. 
Teraz nieco zmiękczył swoje 
stanowisko i oczekujemy na 
jego odpowiedź w sprawie 
premii – informuje Izabela 
Będkowska, przewodnicząca 
Solidarności w Bitronie.

Zdaniem związkowców, 
postulaty płacowe uzasadnio-
ne są dynamicznym rozwo-
jem spółki. Niedawno Bitron, 
produkujący podzespoły dla 
przemysłu motoryzacyjnego i 
sprzętu AGD, rozpoczął również 
bardzo intratną produkcję licz-
ników elektrycznych. 

W sprawie nowego porozu-
mienia płacowego zakładowa 
Solidarność rozmawiała także z 
włoskim dyrektorem wszystkich 
spółek Bitronu, który jednak po-
informował, że teraz nie jest dobry 
okres do rozmów o podwyżkach. 
– Jeśli nie teraz, to kiedy? Gdy 
był kryzys to mówiono nam, 
że firma nie ma pieniędzy, teraz 
podobno też ich nie ma, bo się 
rozwija. Nasz pracodawca uważa, 
że nie powinniśmy niczego żądać, 
tylko cieszyć się, że mamy pracę. 
Gdyby w zakładzie nie było So-
lidarności, to zrobiliby z pracow-
nikami to, co by chcieli – mówi 
Izabela Będkowska.

Średnia płaca w Bitronie wyno-
si około 2 tys. zł. To niewiele, zwa-
żywszy na ciągłe podwyżki.

Na razie zakładowej Solidar-
ności po raz pierwszy udało się 
wynegocjować z pracodawcą  
mikołajkowe paczki dla dzieci 
pracowników. Związkowcy za-
stanawiają się jednak, czy aby 
decyzja o ufundowaniu przez 
spółkę mikołajek nie będzie wąt-
pliwą rekompensatą za premie 
pracowników.

BEA

Pamiątkową tablicę odsłoniła prof. Alicja Ratuszna 
– współzałożycielka NSZZ Solidarność na UŚ

Foto: TŚD W Instytucie Fizyki 
30 lat temu nastąpił 
wielki wybuch 
Solidarności.

Rocznica „S” w Zabrzu

W Bitronie negocjują 
Dialog społeczny znaczy rozwój

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik dziękowała zabrzańskim 
związkowcom za owocną współpracę

– Ponadzakładowe układy zbiorowe są szansą na rozwój naszego 
związku – mówił Marian Krzaklewski

Foto: TŚD

Foto: TŚD


