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Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet sukcesów w życiu zawodowym, 
pomyślności w życiu osobistym oraz spełnienia marzeń 

życzy Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Nawet 600 kolejarzy może 
stracić pracę, jeśli Śląski Za-
kład Przewozów Regional-
nych zrealizuje zapowiedź 
zawieszenia kursów ponad 
100 pociągów – alarmują sze-
fowie regionalnych struktur 
kolejarskiej Solidarności. 

– Rozpoczęliśmy przygoto-
wania do akcji protestacyjno
-strajkowej. Nie zawahamy 
się przed zablokowaniem 
ruchu pociągów w regio-
nie – mówi Mariusz Samek,  
szef MOZ NSZZ Solidarność 
w Śląskim Zakładzie Prze-
wozów Regionalnych.

Kolejarskie związki za-
wodowe działające w Ślą-
skim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych powołały w 

poniedziałek 7 marca Zakła-
dowy Komitet Protestacyjno

-Strajkowy. W jego skład 
obok Solidarności weszli 

przedstawiciele Związku 
Zawodowego Maszynistów 
Kolejowych, Związku Zawo-
dowego Rewidentów Taboru 
oraz Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pracowni-
ków Transportu. 

O planach zawieszenia 
ponad 30 proc. wszystkich 
połączeń kolejowych w woj. 
śląskim poinformowało w 
ubiegły czwartek kierow-
nictwo Przewozów Regio-
nalnych. Decyzję tłumaczy 
brakiem dofi nansowania ze 
Śląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego. 

– Władze samorządowe 
województwa  nie chcą przy-
jąć do wiadomości, że co roku 
rosną koszty przewozów ko-

lejowych, bo ceny podnoszą 
spółki odpowiedzialne za 
utrzymanie infrastruktury. 
W tym roku chcą dać na 
koleje tyle samo, ile przed 
dwoma laty. To zdecydo-
wanie za mało – podkreśla 
Tomasz Matera, szef Sekcji 
Zawodowej Przewozów 
Pasażerskich kolejarskiej 
Solidarności.

Przedstawiciele Zakłado-
wego Komitetu Protestacyjno
-Strajkowego wysłali 7 marca 
do marszałka wojewódz-
twa śląskiego list ze swoimi 
postulatami. Domagają się  
utrzymania dotychczasowej 
liczby połączeń kolejowych 
oraz podpisania przez Za-
rząd Województwa Śląskiego 

umowy z Przewozami Regio-
nalnymi za realizację usług 
kolejowych w 2010 roku oraz 
umowy na realizację prze-
wozów kolejowych w 2011 
roku, z nie mniejszą liczbą 
połączeń kolejowych niż 
w roku ubiegłym. Jednocześ-
nie żądają, aby przekazywanie 
przewozów ze Śląskiego Za-
kładu Przewozów Regional-
nych do spółki Koleje Śląskie
i uruchomienie połączeń przez 
tę spółkę nastąpiło dopiero 
po podpisaniu przez Zarząd 
Województwa Śląskiego poro-
zumienia ze stroną społeczną 
w sprawie zasad i warunków 
przejmowania pracowników 
przez Koleje Śląskie.

POD

Kolejarze protestują przeciwko likwidacji połączeń

K
obiety są lepiej 
wykształcone 
i świetnie zor-
g a n i z o w a n e , 
z powodzeniem 

sprawdzają się w kilku ro-
lach równocześnie. Mimo 
to trudniej im znaleźć pracę, 
osiągnąć awans, a zatrudnio-
ne na równorzędnych stano-
wiskach zarabiają mniej od 
mężczyzn. 

– Kobiecie jest znacznie 
trudniej zbudować autory-
tet. Bardzo często mężczyźni 
mają inne spojrzenie na różne 
sprawy i trzeba przekonać ich 
do własnego zdania – mówi 
Justyna Latos, jedyna kobieta 
w obecnym składzie Prezy-
dium Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Kiedy dzie-
sięć lat temu rozpoczynała 
działalność związkową, była 
jedną z trzech pań w osiem-
nastoosobowej komisji zakła-
dowej. Dlatego jest pewna, 
że jeżeli kobiecie uda się 
przekonać kolegów z pracy 
do swojej osoby, wówczas 
współpraca z nimi układa 
się świetnie, a sukces jest w 
nią wpisany.

Danuta Wojdat, koordy-
natorka Komisji Krajowej 
ds. Kobiet szacuje, że panie 
stanowią tylko 37 procent 
członków Solidarności. – Są 
sektory, w których kobiet 
jest znacznie więcej, tak jak 
w branży spożywczej, czy 
handlu oraz takie, w których 
panie stanowią mniejszość, 
np. w przemyśle ciężkim – 
mówi Wojdat. 

Jej zdaniem, kobietom nie 
tyle jest trudniej upominać 
się o swoje prawa, co same 
nie postrzegają niektórych 
problemów jako te, z którymi 
warto zwrócić się do związku 
zawodowego. – Takich tema-
tów jest wiele. Chociażby 
konieczność godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. 

Jeszcze do niedawna uwa-
żano, że jest to prywatna 
sprawa pracownika, a w 

negocjacjach na poziomie 
zakładu pracy nie ma miej-
sca na szukanie rozwiązań, 

które ułatwiałyby łączenie 
funkcjonowania w domu i w 
rodzinie – przekonuje Danuta 

Wojdat. To podejście już się 
zmienia, a związek nie tylko 
mówi o kwestii łączenia życia 
zawodowego i rodzinnego, 
ale również szkoli negocjato-
rów, którzy podczas rozmów 
w zakładach pracy wskazują 
na rozwiązania ułatwiające 
godzenie obowiązków rodzin-
nych i zawodowych.

Wciąż jednak trzeba prze-
łamywać stereotypy, związa-
ne z wzorcami wychowania 
przekazywanymi z pokole-
nia na pokolenie. Ulegają 
im zarówno mężczyźni, jak i 
same kobiety, którym później 
trudniej jest przyjąć fakt, że 
na rynku pracy mają równe 
prawa. Jedną z form burzenia 
tych stereotypów są szkole-
nia organizowane przez So-
lidarność. – Są to szkolenia 
poświęcone nowym kwali-
fi kacjom na rynku pracy, a 
jeden z elementów dotyczy 
przełamywania stereoty-
pów – wyjaśnia. Podobne 
warsztaty zostały niedawno 
zorganizowane przez Śląsko-
Dąbrowską Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY

Lepka podłoga czy szklany sufi t to pojęcia, które wciąż kojarzą się z sytuacją kobiet na rynku pracy. Ale 
pocieszające jest to, że temat nierówności ze względu na płeć pojawia się coraz częściej i to nie tylko z okazji Dnia Kobiet.

Sprawdzają się w wielu rolach, 
tylko trzeba dać im szansę

Władze samorządowe województwa  nie chcą przyjąć do wiadomości, 
że co roku rosną koszty przewozów kolejowych – mówią związkowcy

Kobiety na rynku 
pracy udowadniają, 
że są kompetentne, 
pracowite i 
podejmują 
odpowiedzialne 
decyzje.

Dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy kluczowe jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią 
im godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych
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TRZY pytania
ks. kanonik Paweł Buchta, proboszcz parafi i pw. Św. Piotra 
i Pawła w Katowicach

Być światłem dla świata i solą dla ziemi 
Czym dla katolików jest Wielki Post?

– To okres szczególny, koncentrujący 
się na pięknym dziele zbawienia, jakie-
go dokonał Jezus Chrystus, przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie, na których 
skupiamy uwagę po to, aby tym bardziej 
podziwiać ich moc i siłę miłości, która jest 
mocniejsza niż grzech, niż śmierć. Tej mi-
łości, którą Jezus nas obdarował, do której 
jesteśmy wezwani, którą mamy realizo-
wać. Jako chrześcijanie mamy zadawać 
śmierć naszym słabościom, które tkwią w 
naszych sercach, skłonnościom do złego, 
osobistym wadom, grzechom. Naszą po-
winnością jest także wspieranie innych w 
walce ze złem. Wielki Post, rozpoczęty w 
Środę Popielcową obrzędem posypania 
głów popiołem, ma nam również uświa-
domić, że nasze ciało podlega śmierci. Z 
prochu powstałeś i w proch się obrócisz, 
natomiast dusza ludzka jest nieśmiertel-
na. Powinniśmy znajdować czas nie tylko 
na zaspakajanie potrzeb doczesnych, ale 
należy też pomyśleć o potrzebach na-
szych chrześcijańskich dusz i serc, które 
prowadzą nas do życia wiecznego, bo nie 
możemy dopuścić, by zdziczały w realiach 
współczesnego świata, w którym jest wiele 
zła. Nie pozwólmy, aby zło ten świat prze-
kształcało, wpływało na naszego ducha. 
Należy się zastanowić, czy potrafi my tylko 

konsumować, czy również dzielić się z 
biedniejszymi, tym co mamy. Dlatego u 
początku Wielkiego Postu Kościół wzywa:  
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To 
słowa samego Chrystusa, bardzo dla nas 
ważne w perspektywie życia wiecznego. 
One stale powinny rozbrzmiewać w na-
szych sercach i umysłach.
W Wielkim Poście Kościół zaleca również 
modlitwę, jałmużnę i post.

– Te środki, zwane słabymi, są najwięk-
szą bronią i siłą Kościoła. Praktykując je 
solidnie i rzetelnie, najpierw dokonają 
się zmiany w naszym życiu osobistym, a 
później wpłyniemy też na zmiany w życiu 
społecznym Zwalczymy swój egoizm, za-
borczość, zazdrość, zawiść itp. Jeśli refl ek-
tujemy się nad słabościami, które często 
są źródłem wielkiego zła, i postanawiamy 
wypowiedzieć im walkę, to tym samym 
stajemy się lepszymi ludźmi.

Wielki Post jest czasem na zastano-
wienie się nad celem swojego życia i 
sposobem jego realizacji. Cele pośrednie, 
powinny być podporządkowane celowi 
ostatecznemu, trzeba się więc pytać, czy 
nasze działania w zakresie ich realizacji są 
godziwe, etyczne i moralne W przeciw-
nym wypadku przestajemy być światłem 
dla świata i solą dla ziemi.
Jakie zmiany wprowadza Wielki Post w 
liturgii Kościoła Katolickiego ?

– Zapraszamy naszych wiernych do 
uczestnictwa w specjalnych nabożeń-
stwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich 
Żalach. Drogi Krzyżowe odprawiane 
się w piątki, bo jest to dzień, w którym 
w sposób szczególny czcimy mękę i 
śmierć Jezusa, a Gorzkie Żale w niedzie-
lę. W homiliach pasyjnych i w naszych 
modlitwach rozważamy, to wszystko, 
co Jezus wycierpiał dla naszego zba-
wienia i z tego czerpiemy siłę i moc dla 
nawracania się i osobistej walki ze złem. 
W okresie Wielkiego Postu z kościołów 
znikają kwiaty, rzadziej grają organy. 
Wystrój świątyń staje się jeszcze bar-
dziej prosty. Dominuje kolor fi oletowy, 
który ma nam przypominać o pokucie. 
W tych barwach są również liturgiczne 
szaty kapłanów.

BG

Wielki Post to czas 
na zastanowienie się 
nad celem swojego 
życia i sposobem jego 
realizacji.

Prezes zarabia 18 
tys. złotych i chce 
strajkować!

T
ego jeszcze nie było. Jarosław Zagó-
rowski (41 l.), prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, ofl aguje w pro-

teście swoje biuro. Pan prezes zamierza 
protestować, bo zamrożono mu płace na 
poziomie roku 2009. Nadal więc będzie 
miał na rękę marne 18 tys. zł, chyba że 
w międzyczasie dostanie kilkadziesiąt 
tysięcy złotych premii.

Przed weekendem związkowcy z ko-
palń należących do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej otrzymali list od prezesa. Spo-
dziewali się, że pisze do nich w sprawie 
podwyżek, które im kiedyś obiecał, o które 
górnicy upominają się teraz coraz głośniej. 
Prezes Jarosław Zagórski jak najbardziej 
napisał do nich w sprawie pieniędzy, 
ale swoich. Poskarżył się, że jego pensja 
została zamrożona. „Solidaryzujemy się 
z Waszymi postulatami” – oświadczył 
górnikom rozżalony prezes spółki i po-
zostali członkowie zarządu. Zamrożono 
im płace, więc postanowili się wspólnie 
ofl agować i poprosili Solidarność o wy-
pożyczenie im szturmówek.

Górnicy: prezes musi odejść
Wśród górników zawrzało. – Dzieje mu 
się krzywda? A te 50 tys. premii, które 
dostał w ubiegłym roku za dobre wyniki 
w spółce? A pieniądze z dwóch rad nad-
zorczych, w których zasiada? Wyciąga 
więcej niż premier – tak komentowano 
w kopalniach krzywdę prezesa.

– Pisze, że się solidaryzuje z naszymi 
żądaniami podwyżek, ale to chyba tylko 
takie zagranie. Prezes jest jak Kaddafi , 
który myśli, że wie, co jest dobre dla jego 
narodu. Zupełnie nie liczy się ze zdaniem 
związkowców, łamie przepisy i prawo – 

mówi Piotr Szereda ze związkowego ko-
mitetu negocjacyjnego w JSW. Górnicy 
nie zamierzają wypożyczyć sztandarów 
prezesowi. – Skoro jest taki solidarny z 
naszymi postulatami, to mamy nadzie-
ję, że odejdzie. Jego dymisja jest naszym 
postulatem od dwóch lat – drwi Roman 
Brudziński, szef Solidarności w kopalni 
Zofi ówka.

» Super Express, 5 marca 2011, 
Andrzej Antosik

Rodzice przed-
szkolaków stoją w 
długich kolejkach

W 
wielu miastach regionu ruszył 
1 marca wyścig po miejsca w 
przedszkolach. W tym roku 

rodzice 3 i 4 latków mają jeszcze trudniej 
o miejsce niż zwykle. 

Od 1 września 2011 br. wszystkie 5-latki 
zostaną bowiem objęte obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkol-
nym i dla nich muszą znaleźć się miejsca. 
Również sześciolatki, których rodzice nie 
zdecydują się posłać do pierwszej klasy, 
muszą odbyć przygotowanie do nauki 
w szkole. Dlatego już pierwszego dnia 
naboru w placówkach Sosnowca, Będzi-
na, Dąbrowy Górniczej czy Mysłowicach 
ustawiały się kolejki chętnych. 

– Trudno było przecisnąć się rano do 
szatni z dzieckiem – mówi Mateusz Ryś 
z Mysłowic. 

Jeszcze nie wiadomo ilu rodziców bę-
dzie musiało zatrudnić opiekunkę albo 
zrezygnować z pracy, albo zapłacić kilkaset 
złotych miesięcznie za pobyt malucha w 
prywatnym przedszkolu bo zabraknie dla 
ich pociech miejsca w tych miejskich. Z 
zeszłorocznych statystyk wynika, że tylko 

w Będzinie na liście rezerwowej znalazło 
się 100 dzieci, w Dąbrowie 450 maluchów, 
natomiast w Sosnowcu 393. 

W Częstochowie zgłoszenia zbierane są 
do 10 marca. Niestety chaos jest spory, bo 
rodzice rejestrują dzieci w kilku placów-
kach licząc na większe szanse przyjęcia. 
Dopiero po tej dacie zostaną sporządzo-
ne listy zbiorcze a rodzice poproszeni o 
zadeklarowanie konkretnej placówki – 
usłyszeliśmy w Urzędzie Miejskim. 

Aby takiego zamieszania uniknąć w 
niektórych miastach już wprowadzono 
rejestrację elektroniczną. 

Tak wygląda sytuacja w regionie:
Bielsko Biała: – Nabór do przedszkoli 

rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do końca 
miesiąca. O przyjęciu do przedszkola nie 
będzie decydowała kolejność zgłoszeń, 
lecz uprawnienia – mówi Janusz Kaps z 
Miejskiego Zarządu Oświaty. 

Częstochowa: – Rodzice podczas re-
krutacji często zgłaszają swoje pociechy 
do kilku placówek, dlatego dzisiaj nie 
jesteśmy w stanie podać liczby zaintere-
sowanych – twierdzi Tomasz Jamroziń-
ski z Biura Prasowego Urzędu Miasta w 
Częstochowie. – Dopiero po tym terminie 
dyrektorzy przedszkoli będą prosić rodzi-
ców o deklaracje, z którego przedszkola 
rezygnują. W ubiegłym roku, gdy okaza-
ło się, że chętnych jest więcej niż miejsc, 
otworzyliśmy dodatkowe oddziały dla 
maluchów – dodaje. 

Tychy, Racibórz, Rybnik, Gliwice, Kato-
wice: Nabór do przedszkoli odbywa się za 
pośrednictwem Internetu. Rodzice logują 
się na specjalnej stronie. Potem drukują 
dokumenty i zanoszą je do przedszkola. 
Osoby bez dostępu do sieci będą mogły 
liczyć na pomoc przedszkoli i MOPS-u. 
Dla przykładu w Rybniku rejestrować się 
będzie można od 8 marca.

» Dziennik Zachodni 3 marca 2010, 
Sławomir Cichy

LICZBA tygodnia

13,2 proc.
tyle wg szacunkowych danych Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa 
bezrobocia w lutym 2011 r. Tym samym 
bezrobocie rejestrowane zwiększyło się 
o kolejne 0,2 punktu procentowego. 
W stosunku do stycznia liczba bezrobotnych 
wzrosła o 46 tys. (2,2 proc) i na koniec lute-
go wyniosła 2 151 mln osób. Przed rokiem 
wzrost liczby bezrobotnych w analogicznym 
okresie był silniejszy i wynosił 49 tys. osób, 
co stanowiło 2,4 proc. w stosunku do stycz-
nia 2010 r. Wzrost stopy bezrobocia odno-
towano w 15 województwach, przy czym 
najsilniejszy w warmińsko-mazurskim, 
a najmniejszy w lubuskim. Również w 15 
województwach odnotowano wzrost bezro-
botnych. Najwięcej osób zarejestrowało się 
w urzędach pracy w łódzkim (wzrost o 2,7 
proc. – 3,8 tys. osób), śląskim (wzrost o 2,7 
proc. – 5,4 tys. osób) oraz lubelskim (wzrost 
o 2,6 proc. – 3 tys. osób). Spadek liczby 
bezrobotnych o 50 osób nastąpił jedynie 
w województwie lubuskim. 

INNI napisali

Katarzyna Hall musi odejść!
Nauczycielska Solidarność rozpoczęła zbieranie podpisów 
pod wnioskiem o odwołanie minister edukacji Katarzyny 
Hall. Zdaniem związkowców, miarka absurdów i złego 
zarządzania polską szkołą już się przebrała, a Katarzyna 
Hall jest najgorszym ministrem edukacji od lat.

– Ministerstwo bez przerwy zasypuje nas – nauczycieli, 
rodziców – nowymi pomysłami i elementami pseudoreform, 
a każda kolejna zmiana pogrąża oświatę w sposób zatrwa-
żający – mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

Lista zarzutów związkowców względem ministerstwa jest 
długa. Są to przede wszystkim ciągłe zmiany w programach 
niosące konieczność nieustannego drukowania nowych pod-
ręczników, obniżanie minimów programowych oraz próby 
przerzucenia odpowiedzialności za poziom edukacji na sa-
morządy. Związkowcy domagają się również wycofania z 
pomysłu wprowadzenia sześciolatków do szkół. Alarmują, że 
szkoły są nieprzygotowane na przyjście młodszych dzieci, a 
im samym trudno będzie sprostać wymaganiom stawianym 
już w pierwszej klasie. – Znajomość literek nie oznacza, że 
sześcioletnie dziecko jest emocjonalnie przygotowane na pój-
ście do szkoły – dodaje Ordon.

Sekcja Krajowa Oświaty NSZZ Solidarność przygotowała 
dwa listy otwarte, w których przedstawiła swoje zdanie na 
temat sytuacji w szkolnictwie. Jeden został skierowany do 
pracowników placówek oświatowych, drugi do społeczeń-
stwa. W ten sposób związkowcy chcą zwrócić uwagę opinii 
publicznej na nieprzemyślane decyzje minister edukacji i 
uświadomić, jakie skutki te działania przyniosą w przyszło-
ści. Najpoważniejsze to obniżenie poziomu wiedzy społeczeń-
stwa i pogłębianie braku stabilizacji pracowników placówek 
oświatowych. Podkreślają też, że zamykanie kolejnych szkół 
argumentowane niżem demografi cznym to bardzo złe rozwią-
zanie.– Odtworzenie raz zamkniętej szkoły jest praktycznie 
niemożliwe, a podstawowy obowiązek państwa to przecież za-
bezpieczenie odpowiedniego poziomu nauczania na moment 
wyżu – przekonuje Lesław Ordon.

AK

Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce zlikwidowanych zostało 
ok. 300 placówek oświatowych

Foto: internet
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Zmiany w OFE
» KOMITET STAŁY RADY Ministrów 
(KSRM) przyjął dwie istotne popraw-
ki do rządowego projektu zmian w 
systemie emerytalnym. Obie dotyczą 
zabezpieczenia wysokości przyszłych 
świadczeń, co zdaniem Solidarności 
można uznać za „krok w dobrym kie-
runku”. 
Pierwsza poprawka zakłada zwięk-
szenie poziomu składki lokowanej w 
systemie kapitałowym do poziomu 
5 proc. od 2018 roku, druga podno-
si poziom środków gromadzonych na 
nowym indywidualnym koncie zabez-
pieczenia emerytalnego (IKZE) zwol-
nionych od podatku dochodowego.
– Celem proponowanych przez rząd 
zmian powinno być nie tylko ratowa-
nie fi nansów publicznych, ale również 
zagwarantowanie odpowiednio wy-
sokich świadczeń przyszłych emery-
tów, przynajmniej na poziomie nie 
niższym, przy zachowaniu obecnych 
rozwiązań. Zmiany przyjęte przez 
KRSM uwzględniają ten postulat – po-
wiedział przewodniczący Solidarności, 
Piotr Duda.
Zdaniem związkowych ekspertów, 
potrzebne są jeszcze inne rozwią-
zania, które przyniosą gwarancję 
wysokości przyszłych emerytur m.in.: 
wprowadzenie funduszy o polityce 
inwestycyjnej dostosowanej do wieku 
ubezpieczonego oraz stabilne zasady 
waloryzacji środków lokowanych na 
specjalnym subkoncie w ZUS.

DIKK, AK

Protest pocztowców 
w Poznaniu
» LUDZIE Z RZĄDU w piłkę grają, 
Pocztę Polską olewają – skandowa-
li związkowcy przed siedzibą Pocz-
ty Polskiej w Poznaniu, protestując 
przeciwko planom przekształcania 
urzędów pocztowych w agencje w 
wyniku czego pracę może stracić 
nawet 5 tys osób.
Demonstranci złożyli na ręce wicewo-
jewody wielkopolskiego petycję skie-
rowaną do premiera Tuska oraz listę 
50 tys. podpisów pod protestem w 
sprawie likwidacji placówek poczto-
wych.–  Chcielibyśmy uniknąć straj-
ku, ale wszystko zależy od postawy 
zarządu Poczty i politycznych decyzji 
rządu – podkreślali związkowcy. 

DIKK, ŁK

Sąd przyznaje rację 
związkowcom z Teleskopu
» ZA BEZSKUTECZNE UZNAŁ Sąd 
Rejonowy w Słubicach wypowiedze-
nia umów o pracę członkom Komisji 
Rewizyjnej NSZZ Solidarność ze spół-
ki Teleskop w Kostrzynie nad Odrą. 
Wyrok zapadł już podczas pierwszej 
rozprawy. Sąd zobowiązał pracodaw-
cę do dalszego zatrudniania związ-
kowców.
19 stycznia dyscyplinarne wypowie-
dzenia umów o pracę w Teleskopie 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji 
Zakładowej, członkom Komisji Re-
wizyjnej wręczono wypowiedzenia 
umów ze zwolnieniem z obowiązku 
świadczenia pracy. Zdaniem Sławomi-
ra Stelmanna, sekretarza gorzowskiej 
Solidarności jednakowe uzasadnienia 
zwolnień świadczyły, że ich rzeczy-
wistym powodem było utworzenie 
Solidarności w zakładzie. Rozprawa 
o przywrócenie do pracy przewod-
niczącego Solidarności w Teleskopie 
została odroczona do 31 marca ze 
względu na konieczność przesłucha-
nia świadków.

DIKK, BG

WIEŚCI 
z kraju

We wszystkich kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej przeprowadzane zostały 
masówki informacyjne dla 
załóg. Związkowcy przeka-
zali pracownikom informa-
cje na temat planowanego 
referendum strajkowego, 
zakończonych protokołem 
rozbieżności mediacji pła-
cowych oraz szczegółów 
planowanej prywatyzacji 
spółki.

 Jak relacjonuje Roman 
Brudziński, szef Solidarno-
ści w kopalni Zofi ówka za-
interesowanie załogi było 
ogromne. – Nie chcę mówić, 
że jest to 100 proc. załogi, ale 
takiego tłumu na cechowni 
nie widziałem od 1989 roku 
– mówi przewodniczący. 

Największe emocje wśród 
górników budzi kwestia pry-
watyzacji. – Już dzisiaj wiemy, 
że pieniądze z prywatyzacji 
najprawdopodobniej trafi -
łyby do budżetu, a nie do 
JSW. Natomiast do akcji by-
łoby uprawnionych tylko 10 
tys. obecnych pracowników 
JSW, reszta prawdopodobnie 
odeszłaby z kwitkiem. – wy-
jaśnia Brudziński. 

Sprzeciw załóg JSW budzi 
także nowy uznaniowy system 
wynagradzania zapropono-
wany przez zarząd. Zdaniem 

związkowców, oznaczałby 
on spadek wysokości zarob-
ków w spółce oraz zagrażał-
by bezpieczeństwu pracy. 
– Według nowego systemu 
wysokość płac zależałaby 
m.in. od realizacji założeń 
Planu Techniczno-Ekono-
micznego. Istnieje obawa, że 
w takiej sytuacji próbowano 
by za wszelką cenę osiągnąć 
wyznaczone normy kosztem 
bezpieczeństwa – tłumaczy 
Jacek Rams, wiceprzewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Borynia. 

Pozytywną wiadomością 
dla górników była za to infor-
macja o podpisaniu miedzy 
zarządem i związkami porozu-
mienia w sprawie deputatów 
węglowych. Od 1 stycznia 
tego roku pracownicy JSW 
uprawnieni do otrzymywania 
6 ton deputatu węgla, będą 
otrzymywać 8 ton. 

Na razie nie jest znany 
termin referendum straj-
kowego w JSW. Dotychcza-
sowe mediacje w ramach 
trwającego od stycznia sporu 
zbiorowego zakończyły się 
podpisaniem protokołu roz-
bieżności. Strona związkowa 
domaga się 10-procentowego 
wzrostu wynagrodzeń dla 
załóg spółki. 

ŁK

W
śród po-
w o d ó w 
protestu 
związkow-
cy wymie-

niają m.in. próby „dzikiej” 
prywatyzacji górnictwa i 
związane z nimi zmiany 
ustawy o nadzorze Skar-
bu Państwa, przekazujące 
m.in. nadzór właścicielski 
nad spółkami węglowymi 
z resortu gospodarki do 
resortu skarbu, a także ne-
gatywne zmiany w prawie 
górniczo-geologicznym, 
które mogą doprowadzić 
do upadłości kopalń. – 
Dodatkowo mamy bardzo 
napiętą sytuację w Katowi-
ckim Holdingu Węglowym, 
związaną z dramatycznym 
stanem finansowym tej 
spółki. Na to wszystko na-
kładają się bardzo trudne 
negocjacje w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej i w Kom-
panii Węglowej związane 
z podwyżkami płac – tłu-
maczy Kolorz.

Swoje kolejne działania, 
już po przeprowadzeniu 
demonstracji, związkow-
cy uzależniają od przebie-

gu rozmów dotyczących 
ewentualnych debiutów 
giełdowych spółek węglo-
wych i rozmów płacowych. 
– W naszej ocenie na pewno 
są dwie spółki, które stać na 
podwyżki wynagrodzeń, 
czyli przede wszystkim JSW, 
ale również KW dysponuje 
środkami, żeby przynajmniej 
zrekompensować górnikom 
wzrost kosztów utrzymania. 
Widzimy, co się na rynku 
dzieje – rosną ceny cukru, 
ceny benzyny, poziom życia 
Polaków dramatycznie się 
obniża – mówi szef górni-
czej Solidarności.

Demonstracja rozpo-
cznie się o godz. 10.00 pod 
katowickim Spodkiem, skąd 
górnicy przemaszerują pod 
Urząd Wojewódzki. Or-
ganizatorzy przewidują, 
że weźmie w niej udział 
co najmniej 5 tys. górni-
ków. – Ten protest ma być 
ostatnim ostrzeżeniem dla 

rządu i pracodawców, aby w 
końcu zaczęli traktować nas 
poważnie. My nie jesteśmy 
stoczniowcami i nie damy 
się podzielić – podkreślił 
szef górniczej „S”.

BEA, POD

Szefowie górniczych 
związków zawodowych 
spotkali się w ubiegłym 
tygodniu z posłami Klubu 
Parlamentarnego PiS.

– Uzyskaliśmy zapew-
nienie ze strony posłów 
tego klubu o wsparciu 
naszego stanowiska za-
równo w kwestii wa-
runków ewentualnych 
debiutów giełdowych 
spółek węglowych, jak i 
w sprawie zmian w usta-
wie Prawo geologiczne 
i górnicze – powiedział 
Dominik Kolorz, szef 
górniczej Solidarności. 
10 marca odbędzie się 
spotkanie z posłami SLD 
i PJN. Posłowie PO i PSL 
nie odpowiedzieli na apel 
związków o zorganizowa-
nie takich spotkań.

18 marca w Katowicach odbędzie się demonstracja górników ze wszystkich 
spółek węglowych. Taką decyzję podjęli 8 marca przedstawiciele wszystkich central 
związkowych funkcjonujących w górnictwie węgla kamiennego.

Ta manifestacja będzie 
ostatnim ostrzeżeniem

Rząd wycofał się z uchwały Tłumy na cechowniach

My nie jesteśmy 
stoczniowcami i nie 
damy się podzielić. 

Ostatnia wielotysięczna manifestacja w Katowicach odbyła 
się  przed niespełna dwoma laty

Foto: edytor.net/A. Gierwatowski

Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom strona 
rządowa wycofała się z 
przyjęcia w Komisji Trój-
stronnej ds. Społeczno-
Gospodarczych wspólnej 
uchwały w sprawie wpro-
wadzenia w życie zasad 
pakietu klimatycznego 
na warunkach podykto-
wanych przez kraje tzw. 
„starej Unii”. 

– Podczas posiedzenia 
komisji, które odbyło się 
przed dwoma tygodniami 
strona rządowa zgodziła 
się ze stanowiskiem Soli-
darności, że wprowadze-
nie pakietu na takich za-
sadach jest niekorzystne 
dla polskiej gospodarki. 
Uchwała miała stano-
wić wyraz wspólnego, 
jednolitego stanowiska 
rządu, pracodawców i 
pracowników w tej spra-
wie. Mogła być mocnym 
argumentem strony pol-
skiej w działaniach na 
rzecz interesów naszej 
gospodarki na forum 
Unii Europejskiej. Nieste-
ty rząd pokazuje, że nie 
potrafi  twardo stanąć w 
obronie interesów polskiej 
gospodarki – komentuje 
Dominik Kolorz, szef gór-
niczej Solidarności. 

– Strona rządowa wyco-
fując się z uchwały zapro-
ponowała, aby zamiast tego 
dokumentu związkowcy 
i pracodawcy przyjęli tzw. 
stanowisko partnerów 
społecznych w sprawie 
zasad wprowadzania pa-
kietu. Ranga takiego sta-
nowiska będzie jednak 
dużo niższa niż uchwały 
Komisji Trójstronnej. Uj-
mując rzecz w pewnym 
uproszczeniu wygląda 
to tak, że rząd przedsta-
wiając na forum unijnym 
stanowisko partnerów 
społecznych innymi słowy 
powie: W kraju naciskają 
na nas, żeby coś zmienić. 
Przedstawiając wspólną 
uchwałę powiedziałby: 
Strona polska zdecydowa-
nie domaga się zmian w 
kwestii zasad wprowadza-
nia pakietu. To ogromna 
różnica – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. 

Solidarność od dłuż-
szego czasu domaga się, 
aby strona polska podjęła 
zdecydowane działania w 
sprawie pakietu klima-
tyczno-energetycznego. 
Przekonuje, że wprowa-
dzanie pakietu na zasadach 

forsowanych przez „starą 
Unii”dla Polski oznacza 
m.in. skokowy wzrost 
cen energii elektrycznej, a 
także ciepła i pogorszenie 
konkurencyjności polskiej 
gospodarki oraz utratę setek 
tysięcy miejsc pracy. 

– Ze stanowiskiem So-
lidarności zgadzają się or-
ganizacje pracodawców. 
Obawy związku podziela 
cała grupa ekspertów go-
spodarczych – podkreśla 
Dominik Kolorz. 

Szef górniczej Solidar-
ności dodaje, że jest coraz 
mniej czasu na podjęcie 
skutecznych działań, aby 
chronić polskich obywateli 
przed skutkami niekorzyst-
nych zasad wprowadzenia 
pakietu. – Będziemy nadal 
przekonywać rząd do pod-
jęcia tych działań. Dzień 
objęcia unijnej prezyden-
cji przez Polskę zbliża się 
wielkimi krokami. I tego 
dnia, obok organizowa-
nych przez rząd pikni-
ków, mogą się też pojawić 
manifestacje ludzi, którzy 
nie zamierzają płacić hor-
rendalnego rachunku za 
nieudolność i nieodpo-
wiedzialność rządzących 
– dodaje Kolorz. 

NY
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Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze
» ROZMOWY NA TEMAT połączenia 
kombinatu z Jastrzębską Spółką Węglo-
wą zdaniem związkowców zmierzają w 
dobrym kierunku. Stronie społecznej 
udało się już osiągnąć wstępny kompro-
mis z zarządami obu zakładów. W ko-
lejnych negocjacjach, które zaplanowa-
ne zostały na 10 marca weźmie udział 
przedstawiciel Ministerstwa Skarbu 
Państwa.
Organizacje związkowe działające w 
zakładzie konsekwentnie domagają się 
gwarancji dla pracowników i fi rmy do-
tyczących m.in. zatrudnienia i kontynuo-
wania inwestycji.
W tej chwili kombinat zatrudnia ponad 
1000 osób a w jego skład wchodzą trzy 
koksownie: Jadwiga w Zabrzu, Radlin i 
Dębieńsko.

Nowa organizacja 
związkowa
» W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Jaworznie powstała nowa organizacja 
związkowa NSZZ Solidarność. Wybory 
do władz Komisji Zakładowej odbędą 
się 16 marca. Jak przekonują członko-
wie Tymczasowej Komisji Zakładowej, 
do założenia związku skłoniła ich chęć 
uzyskania wpływu na to, co dzieje się 
w ich zakładzie pracy. – Często ważne 
decyzje w naszym zakładzie zapadały 
bez wiedzy pracowników, których sta-
wiano przed faktem dokonanym. Mamy 
nadzieję, że teraz nasz głos będzie się 
bardziej liczył – mówią świeżo upiecze-
ni związkowcy.

Organizują się także 
w KZGM
» 9 MARCA ODBĘDĄ SIĘ wybory 
władz nowo powstałej Komisji Zakłado-
wej NSZZ Solidarność w Komunalnym 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach. Związkowcy zapowiada-
ją, że ich celem jest poprawa dialogu 
między pracownikami i kierownictwem 
fi rmy oraz walka o poprawę warunków 
pracy i płacy.

WIEŚCI 
z branż

Pracownicy Przedsiębiorstw 
Energetyki Cieplnej z Ka-
towic i Dąbrowy Górniczej 
obawiają się o swoje miej-
sca pracy.  

Pod koniec III kwartału ma 
nastąpić połączenie obu spó-
łek na zasadzie inkorporacji, 
czyli katowicki PEC wchło-
nie PEC z Dąbrowy.  – Choć 
pracodawca zapewnia, że 
wszyscy pracownicy zacho-
wają miejsca pracy w fi rmie, 
to z pewnością nie wszyscy 
na dotychczasowych stano-
wiskach  i z takimi samymi 
warunkami pracy i płacy, bo 
część stanowisk będzie się dub-
lować – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności i przewodnicza 
komisji zakładowej w PEC 
Katowice. – Jednocześnie 
zostaliśmy poinformowani, 
że pracodawca w II kwar-
tale przedstawi program 
dobrowolnych odejść, jak 
rozumiemy, skierowany do  
pracowników zatrudnionych 

na tych dublujących się sta-
nowiskach.

Związki zawodowe działa-
jące w obu przedsiębiorstwach 
wystąpiły do pracodawcy, czyli 
spółki Tauron, o spotkanie w 
sprawie planowanego połącze-
nia przedsiębiorstw. – Chcemy 
poznać plany pracodawcy 
związane z reorganizacją w 
obu zakładach i porozmawiać 
o gwarancjach dla pracow-
ników. Porozumienia, które 
obecnie obowiązują, pracow-
nikom PEC z Dąbrowy dają 
gwarancję zatrudnienia do 
2014 roku, a pracownikom z 
Katowic do końca 2012 roku. 
W obu PEC-ach są układy 
zbiorowe, ale różnią się od 
siebie. Chcielibyśmy je ujed-
nolić i stworzyć nowy układ 
zbiorowy dla pracowników  
firmy, która powstanie po 
połączeniu przedsiębiorstw 
– dodaje Justyna Latos. PEC 
Katowice zatrudnia ponad 
600 osób, a PEC Dąbrowa 
Górnicza ponad 700. 

POD

W 
gliwickim 
zakładzie 
zatrud-
niającym 
przeszło 

200 osób trwają zwolnie-
nia grupowe. Zatrudnie-
nie ma być zredukowane 
o 10 proc. – To już trzecia 
fala zwolnień grupowych 
w ostatnich latach. Udało 
nam się wynegocjować, 
że w pierwszej kolejności 
zwolnienia obejmą pra-
cowników posiadających 
uprawnienia emerytalne 
oraz osoby, które zdecy-
dowały się przystąpić do 
programu dobrowolnych 
odejść. Natomiast uwa-
żamy, że w sytuacji, w 
której obłożenie pracą w 
poszczególnych działach 
nierzadko przekracza 100 
proc. i ledwie nadążamy z 
realizacją zamówień, na-
leżałoby raczej zwiększyć 
zatrudnienie zamiast zwal-
niać ludzi – mówi Janusz 
Krysa, przewodniczący za-
kładowej Solidarności.

Zdaniem związkowców 
niejasne są również przyczy-
ny, dla których OBRUM ma 
być połączony z Bumarem
-Łabędy. – Jako samodziel-
na fi rma OBRUM posiada 
status jednostki naukowej, 
dzięki czemu dostaje dota-
cje z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, 

posiada zwolnienie z po-
datku od nieruchomości, 
otrzymuje dofi nansowa-
nie inwestycji badawczo-
rozwojowych. Chodzi tutaj 
o kwoty sięgające kilku 
milionów złotych rocznie. 
W przypadku włączenia 
fi rmy do Bumaru-Łabędy, 
stracimy te pieniądze – tłu-
maczy Ryszard Szynkie-
wicz, wiceprzewodniczący 
Solidarności w OBRUM 
sp. z o.o. 

Kolejną problematyczną 
kwestią jest zapowiadana 
przeprowadzka siedziby 
fi rmy na teren Bumaru-
Łabędy, na której OBRUM 
również straci ogromne 
pieniądze, które zarabia 
dzierżawiąc część własnych 
pomieszczeń zewnętrz-
nym fi rmom. – Położenie 
naszego zakładu jest bar-
dzo atrakcyjne. Posiadamy 
dwie własne hale produk-
cyjne, dwa biurowce i 9 ha 
gruntów. Dzięki temu, że 

OBRUM znakomicie pro-
speruje i od lat przynosi 
zyski, nasze budynki są 
systematycznie remon-
towane.  Prawdopodob-
nie jest tak, że jedynym 
powodem połączenia jest 
właśnie chęć łatwego zysku 
ze sprzedaży majątku fi rmy 
– ocenia Krysa.

Dodatkowo po przeno-
sinach OBRUM musiałby 
płacić czynsz za dzierżawę 

pomieszczeń od Bumaru
-Łabędy. Nie wiadomo 
także co miałoby się stać 
z parkiem maszynowym 
i innymi elementami ma-
jątku ruchomego firmy. 
– Decyzja o połączeniu 
OBRUM-u z Bumarem-
Łabędy została podjęta 
nie tutaj, lecz zza biur-
ka Warszawie. Nie uciek-
niemy od konsolidacji w 
przemyśle zbrojeniowym. 

Pytanie brzmi jednak, czy 
ma ona polegać na tym, że 
likwiduje się renomowaną 
markę, przenosi znakomi-
cie prosperujący zakład i 
zwalnia pracowników? 
Naszym zdaniem, jest to 
niedopuszczalne – informu-
je Piotr Nowak, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji 
Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ Solidarność.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Spółka OBRUM ma stać się częścią ZM Bumar-Łabędy w wyniku przeprowadzanej przez 
grupę Bumar konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zdaniem zakładowej 
Solidarności, oznacza to de facto likwidację dobrze prosperującej fi rmy, 
zwolnienia pracowników oraz wyprzedaż majątku spółki.

Nad Zakładami Mechanicz-
nymi Bumar Łabędy w Gliwi-
cach znów zawisła groźba 
restrukturyzacji zatrudnie-
nia. Zdaniem związkowców 
to sygnał, że poprzednia 
restrukturyzacja, w wyniku 
której pracę straciło aż 800 
osób, nie przyniosła spodzie-
wanych efektów.

– Zarząd wychodzi z pro-
pozycją zwolnienia w ramach 
pakietu dobrowolnych odejść 
kolejnych pracowników. Ich 
liczba może sięgnąć od 100 
do 300, przy konieczności 
zatrudnienia 150 osób na 
produkcji. Teraz widzimy, że 
poprzednia restrukturyzacja 
nie przyniosła oczekiwanych 
efektów. Zbudowano złą 
strukturę, która nie była w 
stanie się utrzymać. Popeł-
niono wiele, wręcz szkolnych 
błędów. Pomimo tak dużych 
zwolnień, nie poprawiono 
struktury zatrudnienia, nie 
usprawniono zarządzania, 
znacząco ograniczono proce-
sy produkcyjne. „Fachowcy” 

z Warszawy  przeprowadzili 
proces restrukturyzacji po-
zorując dialog społeczny i 
stosując zasadę „kto nie jest 
z nami, będzie eliminowa-
ny”. Teraz pracownicy, po 
raz kolejny narażeni są na 
olbrzymi stres związany 
ze zwolnieniami – ocenia 

Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący zakładowej So-
lidarności. 

Jego zdaniem, w dalszym 
ciągu brakuje zarówno roz-
wiązań dla całej branży, jak 
i strategii produktowej oraz 
handlowej dla gliwickiej 
fi rmy. Nie osiągnięto pod-

stawowych celów istotnych 
dla przemysłu zbrojenio-
wego. – Nie wprowadzono 
ustawy holdingowej, która 
dawałaby wymierne korzy-
ści ekonomiczne zakładom 
skupionym w holdingu. 
Dodatkowo do tej pory rząd 
nie wywiązał się z obietni-
cy wprowadzenia zapisów 
ustawowych chroniących 
polski przemysł, tak jak 
zrobiła to Francja, Niemcy, 
czy inne kraje – podkreśla 
przewodniczący Solidarności 
w gliwickim Bumarze.

Goliszewski obawia się, że 
porozumienie podpisane nie-
dawno na poziomie Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
z zarządem Bumar Grupa 
Warszawa, dotyczące restruk-
turyzacji całego przemysłu 
zbrojeniowego, nie pomoże 
gliwickim zakładom. – Dla 
nas restrukturyzacja będzie 
oznaczała tylko i wyłącznie 
zwolnienia pracowników – 
dodaje.

AK

KONSOLIDACJA, KTÓRA
OZNACZA LIKWIDACJĘ?

W gliwickim OBRUM-ie ruszyła już kolejna, trzecia fala zwolnień w ostatnich latach

Zdaniem 
związkowców 
prawdopodobną 
przyczyną połączenia 
jest chęć 
łatwego zysku 
ze sprzedaży 
majątku fi rmy.

Obawy w PECCzy Bumar znów będzie zwalniał?

Zdaniem Goliszewskiego brakuje strategii produktowej oraz 
handlowej dla gliwickiego Bumaru

Foto: Bumar-Łabędy

Foto: OBRUM
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Rybnik
» 21 ZWIĄZKOWCÓW LICZY nowo 
powstała Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność Centrum Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Racibo-
rzu. Przewodniczącą komisji została 
Bożena Trestka.

» PRZEWODNICZĄCYM Terenowej 
Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
Miasta Rybnika został Leszek Moń, 
szef organizacji związkowej w Miej-
skim Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej.

Jastrzębie Zdrój
» 90-OSOBOWA GRUPA jastrzęb-
skich związkowców wsparła solidar-
nościową pikietę w obronie przewod-
niczącego zakładowej Solidarności 
w cieszyńskim Polifarbie. 

» NA STANOWISKO przewodniczą-
cego nowo powstałej Komisji Zakłado-
wej NSZZ Solidarność w fi rmie ochro-
niarskiej Almar związkowcy wybrali 
Ryszarda Jurkiewicza.

Z BIUR 
terenowych

Jak mówi Grażyna 
Welon, nagonka na 
nią ciągnie się od 
2006 roku, kiedy to 
komisja zakładowa 

doprowadziła do kontroli 
resortowej w urzędzie. – 
Potwierdzonych zostało 
29 poważnych zarzutów, 
na które wcześniej wskazy-
waliśmy. W efekcie kontroli 
odwołany został naczelnik 
urzędu – opowiada Graży-
na Welon. 

Niedługo potem ktoś na-
pisał oskarżający ją anonim. 
Na jego podstawie rozpoczę-
to kontrolę z art. 20 ustawy 
o podatku dochodowym, 
dotyczącą nieujawnionych 
źródeł przychodu. 

Postępowanie trwało 
ponad dwa lata. – Spraw-
dzili mnie, moich rodziców 
i dzieci. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości, w związ-
ku z czym postępowanie 
umorzono. Nie znam dru-
giego przypadku tak zacie-
kłych i powtarzających się 
kontroli u jakiegokolwiek 
podatnika – dodaje z gory-
czą przewodnicząca Soli-
darności w sosnowieckim 
urzędzie.

Zdaniem Grażyny 
Welon, obecna sytuacja 
przypomina tę sprzed kilku 
lat. Związkowcy zauwa-
żyli nieprawidłowości, 
o których powiadomili 
naczelnika urzędu. – Pan 
naczelnik przyznał nam 
rację i poprosił o pomoc – 
opowiada.

W dziale, w którym – 
zdaniem związkowców – 
dochodziło do naruszenia 
przepisów, pracują dwie 
nowe osoby, które na prośbę 
naczelnika miały sporządzać 
notatki służbowe z dostrze-
żonych nieprawidłowości. 
Jedną z nich jest córka pani 
Grażyny, Agnieszka.

Miały tworzyć nową jakość
– Powiedziano im, że będą 
tworzyć nową jakość, ale 
jak się okazało na te notatki 
nikt nie reagował. Dlatego 
jako komisja zakładowa 
zaczęliśmy się domagać 
postępowania dyscyplinar-
nego w  stosunku do osób 
odpowiedzialnych za te nie-
prawidłowości. Rozpoczęto 
postępowanie wyjaśniają-
ce, ale naczelnik uchybił 
terminowi do wszczęcia 
postępowania dyscyplinar-
nego, więc Izba Skarbowa 
je umorzyła. Potem rozpo-
częła się nagonka na moją 
córkę, którą przedstawiono 
jako donosiciela. Atmosfera 
w dziale i poczynania kadry 
kierowniczej doprowadzi-
ły do rozstroju jej zdrowia. 
Obecnie przebywa na zwol-
nieniu lekarskim – opowiada 
Grażyna Welon. 

– Równocześnie pra-
codawca poinformował 
osoby, które dopuściły 
się nieprawidłowości, że 
sprawa została oddana do 
prokuratury w wyniku in-
terwencji komisji zakłado-
wej. W ten sposób zaczęła 
się kolejna nagonka na 
mnie, tym razem ze stro-
ny innych pracowników 
urzędu – dodaje.

Kolejny anonim
Wkrótce do urzędu przy-
szedł kolejny anonim i 

znów wszczęto postępo-
wanie dyscyplinarne prze-
ciwko przewodniczącej 
Solidarności. W myśl obo-
wiązujących przepisów w 
sprawie przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i 
wniosków zażalenia, które 
nie zawierają imienia i na-
zwiska oraz adresu wno-
szącego, pozostawia się 
bez rozpoznania. Zdaniem 
Grażyny Welon, ta regu-
lacja nie ma zastosowania 
w sprawach dotyczących 
jej i jej rodziny. 

– Każdorazowo w przy-
padku wpływu anonimu 
przeprowadzane są kon-
trole, mimo że ich zakres 
niejednokrotnie pokry-
wa się z już przeprowa-
dzonymi, których wyniki 
były negatywne – mówi 
przewodnicząca komisji 
zakładowej.

Jednak teraz pani Gra-
żyna skierowała sprawę do 
prokuratury, ponieważ w 
tym ostatnim anonimie 
ktoś podszył się pod człon-
ków komisji zakładowej. 
Nie zaprzecza również, 
że skieruje sprawę do PIP 
oraz Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Jej zdaniem, 
działania kadry kierow-
niczej służą wywieraniu 
nacisku psychicznego i są 
przejawem dyskryminacji 
z uwagi na przynależność 
związkową.

Naczelnik zaprzecza zarzutom
Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Sosnowcu Jerzy 
Krok nie zgadza się z za-
rzutami o szykanowanie 
przewodniczącej Solidar-
ności w tej placówce. Jego 
zdaniem, zawiadomienia 
skierowanego do prokura-

tury i postępowania dyscy-
plinarnego prowadzonego 
w sprawie Grażyny Welon 
nie należy łączyć.

– Jedna sprawa z drugą 
nie ma żadnego związ-
ku. Skierowałem zawia-
domienie do prokuratu-
ry ponieważ uważam, że 
o nieprawidłowościach roz-
strzyga stosowany organ i 
na to rozstrzygnięcie należy 
poczekać. Natomiast postę-
powanie toczy się w trybie 
ustawy o służbie cywilnej. 
Ono musi się toczyć, bo 
jako kierownik jednostki 
i dyrektor generalny w 
rozumieniu ustawy o służ-
bie cywilnej, mam w tym 
zakresie pewne obowiązki 
i je wykonuję. Absolutnie 
nie poczuwam się do szy-
kanowania kogokolwiek 
– mówi Jerzy Krok. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Przeciwko przewodniczącej Solidarności w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu toczy się 
postępowanie dyscyplinarne wszczęte na podstawie anonimu. Nie jest to pierwsza przykrość, 
jaka ją spotkała. Kobieta czuje się szykanowana już od kilku lat.

Odwet na przewodniczącej związku?

W tyskiej fabryce Fiata 
ruszyły negocjacje płaco-
we z udziałem wszystkich 
central związkowych. So-
lidarność domaga się 500 
zł podwyżki dla każdego 
pracownika, zmiany spo-
sobu wyliczania premii 
efektywnościowej oraz 
wprowadzenia stałych 
miesięcznych wynagro-
dzeń w miejsce stawek 
godzinowych. 

W odpowiedzi na po-
stulaty związkowców wła-
dze spółki zaproponowały 
wstępnie wzrost wynagro-
dzeń średnio o 130 zł, czyli 
w przybliżeniu o wskaźnik 
infl acji. – Przy obecnym 
wzroście kosztów utrzyma-
nia ta propozycja jest nie 
do przyjęcia. Dodatkowo 
jest tutaj mowa o średnim 
wzroście. Oznacza to, że 

gorzej zarabiający pracow-
nicy dostaliby znacznie 
mniejszą podwyżkę, która 
nie pokryłaby nawet real-
nego spadku wartości ich 
wynagrodzeń wynikające-

go z infl acji – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w Fiat Auto 
Poland. 

Zarząd spółki zapro-
ponował także włączenie 

premii efektywnościowej 
do miesięcznego wyna-
grodzenia. Propozycję tę 
odrzuciły wszystkie związ-
ki zawodowe, domagając 
się  jednocześnie zmiany 
sposobu wyliczania pre-
mii tak, aby jej wysokość 
nie była zależna od księ-
gowych wskaźników, na 
które załoga nie ma real-
nego wpływu. – W ubie-
głym roku pracownicy 
Fiata otrzymali wyjątko-
wo niskie premie mimo, 
iż wyliczano je na pod-
stawie rekordowego pod 
względem produkcji 2009 
roku. Należy wprowadzić 
taki wzór, aby wysokość 
premii efektywnościowej, 
rzeczywiście wynikała z 
poziomu efektywności 
pracowników, a nie z czyn-
ników, na które nie mają 

oni żadnego wpływu. – 
ocenia Stróżyk.  

Jak przekonuje prze-
wodnicząca, nastroje w 
tyskiej fabryce są fatalne, 
głównie za sprawą wyjąt-
kowo niskich wynagrodzeń 
w styczniu. – Nie może być 
tak, że pracownicy Fiata 
sami fundują sobie prze-
rwę świąteczną, otrzymując 
niższe wynagrodzenie w 
styczniu. Solidarność od 
dawna postuluje zastąpie-
nie stawek godzinowych 
stałym miesięcznym wy-
nagrodzeniem. Takie roz-
wiązanie wpłynęłoby na 
stabilizację poziomu płac 
i pozwoliłoby uniknąć 
niepokojów społecznych 
takich, z jakimi mamy do 
czynienia obecnie – dodaje 
Wanda Stróżyk.  

ŁK

W Fiacie negocjują podwyżki płac

Demonstracja 
akademików 
w Warszawie
Grupa związkowców z Solidar-
ności ze śląskich uczelni wsparła 
ponad 200-osobową, ogólnopolską 
pikietę w Warszawie przeciwko 
niskim nakładom na szkolnictwo 
wyższe i ograniczaniu swobody 
akademickiej.

Protest, zorganizowany przez 
Krajową Sekcję Nauki NSZZ Soli-
darność, odbywał się przy okazji 
rozpoczęcia przez Senat prac nad 
przyjętymi 4 lutego przez Sejm 
ustawami o stopniach i tytule na-
ukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki. Zawarte w tych 
dokumentach zmiany zakładają 
m.in. reformę systemu nauczania, 
wprowadzenie nowego modelu 
finansowania szkolnictwa wyż-
szego i ścieżki kariery naukowej. 
W opinii związkowców te zmiany 
wprowadzają również destabilizację 
zatrudnienia pracowników akade-
mickich, umożliwiają zwolnienia 
pracowników mianowanych po 
jednokrotnej ocenie negatywnej 
oraz ułatwiają rozwiązanie sto-
sunku pracy.

– Warunkiem reformowania 
szkolnictwa wyższego powinno 
być przede wszystkim zwiększenie 
nakładów finansowych oraz likwi-
dacja patologii: niskich nakładów 
na naukę, niskich wynagrodzeń i 
wieloetatowości. Tymczasem od-
bieranie nauczycielom akademi-
ckim praw nabytych i wymuszanie 
niekorzystnych form zatrudnienia, 
to dyskryminacja i dzielenie spo-
łeczności akademickiej – mówi 
Ewa Żurawska, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ 
Solidarność.

Zdaniem prof. Edwarda Malca, 
szefa SKN ustawa jest również wstę-
pem do prywatyzacji publicznych 
uczelni. Związkowcy rozważają 
wejście w spór zbiorowy z rządem 
i przeprowadzenie na uczelniach 
referendum strajkowego. 

DIKK, BEA      

Nie znam drugiego 
przypadku tak 
zaciekłych
i powtarzających 
się kontroli 
u jakiegokolwiek 
podatnika – mówi 
Grażyna Welon.

Zdaniem Grażyny Welon działania kadry kierowniczej są przejawem dyskryminacji 
ze względu na przynależność związkową

Foto: TŚD

Foto: FAP

Solidarność od dawna postuluje zastąpienie stawek godzinowych 
stałym miesięcznym wynagrodzeniem
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Rusza nowy cykl szkoleń w ramach projektu „Dialogiem, nie styliskiem – profe-
sjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego”. Prezentujemy 
harmonogram szkoleń. 

Więcej na stronie www.solidarnosckatowice.pl oraz www.dialogspoleczny.eu.

Reklama

SUDOKU
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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 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

§

E
meryci i renciści oraz 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia, 
które wypłaca im 
ZUS, będą otrzymy-

wać świadczenia w wyższych 
kwotach. Obok emerytur i 
rent wypłacanych z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych 
waloryzacji podlegać będą 
także świadczenia zlecone 
do wypłaty Zakładowi Ubez-
pieczeń Społecznych (m.in. 
renty inwalidów wojennych 
i wojskowych).

Z dniem 1 marca br. prze-
prowadzona została walory-
zacja emerytur i rent, przy 
zastosowaniu wskaźnika walo-
ryzacji wynoszącego 103,1%. 
Waloryzacji świadczeń do-
konano poprzez pomnoże-
nie kwoty emerytury renty 
przez wskaźnik waloryzacji, 
który został podany w ko-
munikacie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 
lutego 2011 r.

Wskaźnik waloryzacji usta-
lany jest w oparciu o średnio-
roczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w po-
przednim roku kalendarzowym, 
zwiększony o co najmniej 20% 
realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzed-
nim roku kalendarzowym. 
Wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych jest 
wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych dla gospo-
darstw domowych emerytów 

i rencistów albo wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych ogółem, jeżeli jest on 
wyższy od wskaźnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych 
dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów.

W oparciu o ustalony wskaź-
nik przeliczono emerytury i 
renty – waloryzacja dotyczy 
wszystkich świadczeń podlega-
jących waloryzacji, przyznanych 
do końca lutego 2011 r.

Przeliczone zostały nie 
tylko renty i emerytury, ale 
także dodatki przysługujące 
do emerytur i rent, świad-
czenia i zasiłki przedemery-
talne, nauczycielskie świad-
czenia kompensacyjne oraz 
inne świadczenia pieniężne 
przysługujące na podstawie 
odrębnych przepisów, np. 
świadczenia pieniężne dla 
osób deportowanych do pracy 
przymusowej oraz osadzo-
nych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i ZSRR.

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

Od 1 marca 2010 r. nowe 
kwoty świadczeń wynoszą:
–  728,18 zł – emerytura, 

renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy oraz 
renta rodzinna, 

–  560,13 zł – renta z tytułu 
częściowej niezdolności do 
pracy, 

–  873,82 zł – renta z tytu-
łu całkowitej niezdolno-
ści do pracy w związku z 
wypadkiem lub chorobą 
zawodową oraz renta ro-
dzinna wypadkowa, 

– 672,16 zł – renta z tytu-
łu częściowej niezdolno-
ści do pracy w związku z 
wypadkiem lub chorobą 
zawodową, 

– 186,71 zł – dodatek pie-
lęgnacyjny oraz dodatek 
za tajne nauczanie, 

– 280,07 zł – dodatek pielęg-
nacyjny dla inwalidy wo-
jennego z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i nie-
zdolności do samodzielnej 
egzystencji, 

–  350,94 zł – dodatek dla 
sieroty zupełnej, 

–  od 9,36 zł do 186,71 zł 
– dodatek kombatancki, 
maksymalne świadczenie 
pieniężne dla byłych żołnie-
rzy górników, maksymal-
ne świadczenie pieniężne 
przysługujące osobom 
deportowanym, 

–  28,01 zł – dodatek kom-
pensacyjny stanowiący 
15% kwoty dodatku kom-
batanckiego, 

–  611,67 zł – świadczenie 
pieniężne przysługujące 
cywilnym niewidomym 
ofiarom działań wojen-
nych, 

–  611,67 zł – renta socjal-
na, 

–  867,25 zł – świadczenie 
przedemerytalne. 
Zmiana wysokości eme-

rytur i rent w ramach walo-
ryzacji nastąpi z urzędu, bez 
konieczności występowania z 
wnioskiem w tej sprawie.

Przy zastosowaniu wskaź-
nika waloryzacji podwyższo-
na została również podstawa 
wymiaru waloryzowanych 
świadczeń. Od dnia 1 marca 
2011 r. kwota bazowa, służą-
ca do obliczeń świadczeń dla 
emerytów i rencistów, wynosi 
2822,66 zł.

Szacuje się, że w wyniku 
waloryzacji podwyższone zo-
stały emerytury i renty z ZUS 
pobierane przez około 7,6 mln 
emerytów i rencistów (bez osób 
pobierających renty socjalne), 
w tym około 0,15 mln osób 
otrzymujących emeryturę 
bądź rentę z FUS, łącznie ze 
świadczeniem rolniczym.

Przeciętne świadczenie 
emeryta/rencisty, któremu 
świadczenie wypłaca ZUS, 
wzrośnie o około 50 zł na osobę, 
przy czym przeciętna:
–  emerytura wzrośnie o około 

53 zł, 
– renta z tytułu niezdolności 

do pracy – o około 39 zł, 
– renta rodzinna – o około 

46 zł. 
DOROTA KRIGER

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Waloryzacja rent i emerytur

Zatrudniamy pracownika na 
2 umowy-zlecenia. Pracownik 
ten jest również zatrudniony 
w innej fi rmie, ma tam stawkę 
godzinową. Czy od tych dwóch 
umów-zleceń należy potrącać 
składki emerytalne i rentowe? 
Dodam, że obie te umowy są 
opodatkowane podatkiem 
zryczałtowanym.

Pracownik – zgodnie z art. 
11 ust. 1 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. 
Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą o sus – co do zasady 
jest objęty ubezpieczeniami 

obowiązkowo tylko z tytułu 
stosunku pracy.

Jeśli jednak posiada inne 
tytuły ubezpieczenia, takie 
jak umowy-zlecenie, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, może dojść do zbie-
gu tytułów ubezpieczeń (art. 
9 ustawy o sus). Należy w 
takim przypadku sprawdzić, 
czy nie powstanie konieczność 
naliczania i odprowadzania 
składek także z tytułu tych 
umów. Taki obowiązek po-
wstanie wtedy, gdy podstawa 
wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

z tytułu stosunku pracy tego 
pracownika, w przeliczeniu na 
okres miesiąca, będzie niższa 
od kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę (art. 9 
ust. 1a ustawy o sus).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy 
o sus osoba, która spełnia wa-
runki do objęcia obowiązkowo 
ubezpieczeniami emerytalnymi 
i rentowymi z kilku tytułów 
(w tym przypadku z dwóch 
umów-zleceń), będzie objęta 
obowiązkowo ubezpieczenia-
mi z tego tytułu, który powstał 
najwcześniej (czyli z tytułu 
pierwszej zawartej umowy-
zlecenia). W przypadku drugiej 

umowy-zlecenia osoba ta może 
dobrowolnie, na swój wniosek, 
być objęta ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowym 
również z tego tytułu.

Jeśli zaś Państwa zlecenio-
biorca z tytułu umowy o pracę 
otrzymuje wynagrodzenie w 
kwocie równej bądź wyższej 
niż obowiązujące minimalne 
wynagrodzenie – nie wystę-
puje konieczność naliczania 
i odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne od 
zawartych z nim umów.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Składki ZUS od umowy-zlecenia, gdy pracownik ma umowę o pracę
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

Komunikat dla 
Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 

wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2011 

roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa 

się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2011 

roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2011 

roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od 

daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 

roku.

PIT 4R – należało złożyć do 31 stycznia 2011 roku.

PIT-y 11 i 8C – rozliczeniowe z tytułu podat-

ku dochodowego od osób fizycznych należało zło-

żyć do 28 lutego 2011 roku do urzędu skarbowego, 

a do 15 marca 2011 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 
2010 upływa 31 marca 2011 roku.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112,

 tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidar-
nosckatowice.pl, udostępnił do pobrania druki 
bilansu, rachunku wyników, informacji dodat-
kowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 
Do pobrania/Druki fi nansowe).

Teresa Faber, 
Główna Księgowa Zarządu Regionu

 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

Koleżanki

GRAŻYNY RINGIEL 
wieloletniej skarbniczki ZOZ NSZZ Solidarność Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju 

Rodzinie i Bliskim
składa

w imieniu Komisji Zakładowej SM „Nowa” 
przewodniczący Dariusz Kraśniewski
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A MNIE to pasjonuje

Radosław Jasiński, 41-letni 
pracownik produkcyjny gli-
wickiego Opla i związkowiec 
z tamtejszej Solidarności 
jest zarazem jednym z naj-
starszych gliwickich druży-
nowych.

Harcerstwo, do którego 
wstąpił w 1984 r., stanowi 
sens jego życia. 

– Mój pierwszy drużynowy 
nie zajmował się polityką. Or-
ganizował dla nas wycieczki, 
biwaki, obozy, podczas których 
poznawaliśmy ciekawe zakąt-
ki i naturę. Naszym głównym 
zadaniem było poznawanie 
gór. Harcerstwo traktowali-
śmy jako swoistą subkulturę. 
Nosiliśmy wojskowe buty i 
spodnie, jeździliśmy do lasu, 
podglądaliśmy dziki i wiewiór-
ki, gdy tymczasem chłopaki 
z innych subkultur stali pod 
klatkami bloków i pili wino 
– opowiada Radek Jasiński. 
Jego harcerski pseudonim to 
Gorbi. Radek zawdzięcza go 
jednemu z bohaterów serialu 
animowanego „Fraglesy”. 

W 1989 r. Gorbi założył 
własną drużynę i od tej pory 
stara się przekazywać swoim 
podopiecznym najlepsze war-
tości, które wyniósł z harcer-
stwa. Najważniejsze z nich 
to prawość, odwaga i patrio-
tyzm. 

Jego obecną drużynę sta-
nowią dzieci w wieku od 7 do 
13 lat. Spotyka się z nimi na 
zbiórkach, organizowanych 
w każdy czwartek.  

– Czasem ludzie zarzucają 
mi, że to, co robię nie jest har-
cerstwem, tylko klubem tury-
stycznym, ale ja zauważam, 
że moich harcerzy pasjonuje 
zwiedzanie kraju.Teraz młodzi 
ludzie nie garną się do harcer-
stwa. Turystyka jest dla nich 
dużą zachętą, a z czasem prze-
konują się również do bycia 
harcerzami i kupują mundury 
– mówi Radek Jasiński.

Niektórzy ludzie reagują 
bardzo sympatycznie, gdy 
dowiadują się, że Gorbi jest 
harcerzem, ale są i tacy, którzy 
pukają się w czoło. 

– Dziwią się, że chce mi 
się cokolwiek dla tych dzieci 
robić. Moja żona również jest 
harcerką i prowadzi drużynę 
zuchów. A poznaliśmy się na 
obozie harcerskim. Harcer-
stwo nadaje sens naszemu 
życiu. Bardzo miło jest spot-
kać, któregoś ze swoich by-
łych podopiecznych. Często 
ich dzieci jeżdżą ze mną na 
obozy. Wychowuję już drugie 

pokolenie harcerzy – chwali 
się Gorbi.

BEA 

Wszystkich związkowców, 
którzy chcieliby opowie-
dzieć o swoich talentach, 
pasjach, zainteresowa-
niach prosimy o kontakt z 
redakcją TŚD.

Gorbi wychowuje drugie pokolenie harcerzy

W ubiegłym tygodniu pożeg-
naliśmy Stanisława Kowa-
lewskiego, niestrudzonego 
działacza  związkowego i 
społecznika.

Do Solidarności wstąpił 
w 1980 r. Wtedy był pra-
cownikiem kopalni Saturn 
w Czeladzi. Tam organi-
zował pierwsze masówki 
oraz strajki. W 1989 r., po 
reaktywacji związku, został 
przewodniczącym zakłado-
wej Solidarności i tę funkcję 
pełnił przez trzy kadencje. 
Uczestniczył w trudnych 
negocjacjach, dotyczących 
programu likwidacyjnego 
Saturna. Pracownicy ko-
palni pamiętają Go, jako 
człowieka walczącego o ich 
godność, godziwe płace i 
bezpieczeństwo pracy. 

Po przejściu na emeryturę 
nie zaprzestał działalności 
społecznej. Współuczestni-
czył w tworzeniu Związko-
wego Biura Pośrednictwa 
Pracy w Czeladzi przy Miej-
skiej Komisji Koordynacyj-
nej, której był wiceprze-
wodniczącym. Działał także 
na rzecz Stowarzyszenia 
Pomocy Rodzinie.

W 1998 r. został wybra-
ny do Zarządu Miejskiej 
Komisji Emerytów i Renci-
stów NSZZ Solidarność w 
Czeladzi, a od 2002 r. był 
jej przewodniczącym. Peł-
nił też funkcję delegata na 

Walne Zebranie Delegatów 
Regionalnego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność. W 2009 
r. został odznaczony srebr-
nym Medalem Solidarności 
za zasługi dla związku. 

BG

Miejska Komisja Eme-
rytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność w 
Czeladzi serdecznie 
dziękuje delegacjom i 
pocztom sztandarowym 
oraz wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 
drodze naszego Kolegi i 
długoletniego przewodni-
czącego Stanisława Kowa-
lewskiego. 
Cześć Jego Pamięci.

„Ślady, nadzieje, Solidar-
ność 1970-80-2010” – pod 
takim tytułem w Muzeum 
Ziemi Rybnickiej w Rybniku 
zainaugurowana została 
wystawa prac 70-letniego 
artysty-plastyka Janusza 
Piwarskiego, upamiętniają-
ca 30. rocznicę powstania 
Solidarności.

Ekspozycja ma również 
na celu uczczenie 90. rocz-
nicy urodzin ks. Francisz-
ka Blachnickiego, twórcy 
Ruchu Światło-Życie. Zorga-
nizowali ją rybniccy związ-
kowcy z Solidarności przy 
współudziale pracowników 
miejskiego muzeum. 

– To bardzo interesująca 
i solidnie przygotowana 
wystawa, na której zgro-
madzone zostały prace 
prezentujące całkowicie 
inne spojrzenie na wy-
darzenia z tamtych lat. 

Janusz Piwarski przyznał, 
że będąc w Gdańsku 1970 
r. płakał, widząc, co tam 
się stało – mówi Justyna 
Latos, wiceprzewodni-
cząca Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, która wraz 
z wiceprzewodniczącym 
Mirosławem Truchanem, 
reprezentowała Zarząd Re-
gionu podczas uroczystości 
inauguracji wystawy.

Urszula Grzonka, kie-
rownik BT w Rybniku, 
podkreśla, że Piwarski to 
artysta, który  czuje Soli-
darność i rozsławia ją na 
całym świecie – Wcześniej 
wystawa prezentowana była 
w wielu krajach m.in. w 
1983 r. w Szwecji, gdy Da-
nuta Wałęsowa w imieniu 
męża odbierała pokojową 
Nagrodę Nobla – mówi 
Urszula Grzonka.

GAJ

Z
ainteresowanie prze-
rosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Pra-
cuję w Fundacji od 
1995 roku, ale takiego 

czegoś jeszcze nie widziałam. 
W trzy dni od ukazania się 
oferty rozeszły się wszystkie 
miejsca w ośrodkach z naj-
większym dofi nansowaniem, 
czyli w Zwardoniu, Istebnej 
i Szczyrku, komplet jest już 
także w Pogorzelicy. W Łebie i 
Dziwnówku mamy już wyku-
pione po dwa turnusy – mówi 
Wioletta Sznapka, kierownik 
biura Fundacji.

 Nie oznacza to jednak, że 
jest już za późno, żeby zapisać 
swoją pociechę na kolonie. W 
tym sezonie na podopiecznych 
Fundacji czeka 12 ośrodków 
w górach i nad morzem. – Na 
pewno warto do nas zajrzeć. 
Mamy jeszcze miejsca w Zako-
panem, są także wolne turnusy 
w kilku nadmorskich miejsco-
wościach m.in. w Sianożętach, 
Mrzeżynie i Rowach – informuje 
Sznapka.

Co roku Fundacja im. Grze-
gorza Kolosy organizuje wy-
jazdy wakacyjne  dla dzieci i 
młodzieży z naszego regionu.  
Dzięki dopłatom Fundacji gorzej 
sytuowani rodzice mogą wysłać 
swoje pociechy na wakacyjny 
wypoczynek nawet o przeszło 

40 proc. taniej. W tym roku 
kwoty dofi nansowania sięgają 
od 150 zł do nawet 400 zł. 

Ceny wyjazdów organizo-
wanych przez Fundację byłyby 
jednak bardzo przystępne nawet 
bez dopłat. – W tych samych 
ośrodkach, w których inni or-
ganizują 14-dniowe kolonie, 
my za tę samą cenę oferuje-
my 3 tygodnie wypoczynku 
– zapewnia kierownik biura 
Fundacji. Jak mówi, to efekt 
wieloletniej i dobrej wspołpracy 
z właścicielami ośrodków oraz 
skutecznych negocjacji.

Fundacja im. Grzegorza 
Kolosy posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego. 
Oznacza to, że każdy może ją 
wesprzeć, przekazując 1 proc. 
swojego podatku. Aby to zro-
bić wystarczy, we wniosku PIT 
wpisać w odpowiednim polu 
nazwę fundacji (FUNDACJA 
IM. G. KOLOSY) oraz nr KRS 
(0000111954). To nic nie kosz-
tuje, a każdy 1 proc. podatku 
to więcej wakacyjnych uśmie-
chów dzieci.

AND

Przez pierwsze trzy dni zapisów na kolonie i obozy organizowane 
przez Fundację im. Grzegorza Kolosy zarezerwowano wszystkie 
miejsca w 4 z 12 ośrodków. Przed biurem Fundacji ciągnęły się długie 
kolejki, w których trzeba było czekać nawet 2 godziny. 

KOLONIE FUNDACJI 
JAK ŚWIEŻE BUŁECZKI

Ślady, nadzieje, 
Solidarność

Odszedł Stanisław Kowalewski

Autor wystawy Janusz Piwarski razem z żoną Barbarą oraz
Elżbieta Bimler-Mackiewicz i Urszula Grzonka

Radek Jasiński jest jednym z najstarszych drużynowych w Gliwicach

Foto: TŚD

Foto: TŚD

W tym roku kwoty 
dofi nansowania 
sięgają od 150 zł 
do 400 zł.

Pełna oferta kolonijna jest dostępna w folderze i na stronie 
internetowej www.fundacja-kolosy.org.pl


