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Henryk Grymel: Mam nadzieję, 
że nasz region będzie liderem 
zmian, które zapowiedział nowy 
przewodniczący. » STRONA 3

Roman Brudziński: Minister mówiąc, 
że takie upublicznienie akcji to nie jest 
prywatyzacja, kpi sobie z inteligencji 
górników. » STRONA 4

O
świadczam, że z 
dniem 24 marca 
składam rezyg-
nację z funkcji 
przewodniczące-

go Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności, w związku z wyborem 
na funkcję przewodniczącego 
Komisji Krajowej – tymi sło-
wami Piotr Duda oficjalnie 
zrezygnował z przewodni-
czenia Regionowi. 

Rezygnacja przewodniczą-
cego była jednym z najważ-
niejszych punktów IX Walnego 
Zebrania Delegatów i był to 
bardzo wzruszający moment. 
Zarówno dla Piotra Dudy, 
który dziękował działaczom 
związkowym, pracownikom 
Zarządu Regionu, Fundacji im. 
Grzegorza Kolosy oraz spółki 
Soldar, jak i dla delegatów. – 
Wiele osób pomagało mi przez 
te szesnaście lat, chciałbym po-
dziękować wszystkim, którzy 
ze mną byli. Coś się zaczyna 
i coś się kończy, teraz jestem 
w innym miejscu, ale to wy 
oddelegowaliście mnie wyżej 
– podkreślał Piotr Duda. Prze-
wodniczącego uhonorowano 
Złotym Medalem Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Zo-
stał też wybrany delegatem 
na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność.

Duda podsumował działal-
ność Zarządu Regionu za okres 
od lipca 2010 do stycznia 2011. 
Podkreślał, że najważniejsza 
była pomoc członkom związ-
ku, szybka, rzetelna informacja 
przekazywana poprzez stronę 
internetową i Tygodnik Śląsko
-Dąbrowski oraz szkolenia. 

Przypomniał, że w ubiegłym 
roku obchodziliśmy 30 – lecie 
związku. Najważniejszymi 
wydarzeniami obchodów ju-
bileuszu były uroczystości w 
Jastrzębiu Zdroju, odsłonięcie 
pomnika upamiętniającego 
podpisanie Porozumienie Ka-
towickiego oraz urodzinowy 
koncert na katowickim Mu-
chowcu, z udziałem zespołu 
Alphaville.

Dominik Kolorz prezen-
tację swojego programu roz-
począł od podziękowań dla 
Piotra Dudy i zapewnień, że 
jako przewodniczący Komisji 
Krajowej zawsze może liczyć 
na pomoc swojego macierzy-
stego Regionu. 

– Podejmowanie przez 
centrale związkowe wspól-
nych działań w obronie pra-
cowników pod sztandarami 
Solidarności, dążenie do wpro-
wadzenia z powrotem trzeciej 
skali podatkowej, rozszerze-
nie grup eksperckich przy 
Zarządzie Regionu, przegląd 
funkcjonowania Ponadzakła-
dowych Układów Zbiorowych 
Pracy oraz walka o rozszerze-
nie liczby osób uprawnionych 

do emerytur pomostowych 
– to jedne z najważniejszych 
punktów programu zapre-
zentowanego przez nowego 
przewodniczącego.

Kolorz zapowiedział zmia-
ny organizacyjne w związku i 
zmiany statutowe. Podkreślił, 
że inicjatywa reformy statutu 
NSZZ Solidarność, powinna 
wyjść z Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Podkreślił, że właśnie 
Region Śląsko-Dąbrowski, jako 
najsilniejszy w Polsce, powi-
nien nie tylko koordynować 
działania poszczególnych struk-

tur, ale również podejmować 
własne inicjatywy. Za bardzo 
ważne uznał działania, które 
zapobiegną podpisaniu przez 
rząd pakietu klimatycznego. 
Jego zdaniem wprowadzenie 
pakietu poważnie zagraża 
zakładom energochłonnym 
i może doprowadzić do bez-
robocia strukturalnego w na-
szym regionie. 

Podkreślił też konieczność 
współpracy z innymi centra-
lami związkowymi w działa-
niach na rzecz pracowników, 
ale zaznaczył, że ta współpra-

ca powinna się odbywać pod 
warunkami i postulatami So-
lidarności.

Kolorz nawiązał również 
do dni protestu ogłoszonych 
przez Komisję Krajową i za-
powiedział, że wiosną i latem 
rzeczywiście może dojść do 
ogólnopolskich demonstracji. – 
Pokażemy, że w Polsce łamane 
są prawa pracownicze. Polska 
nie jest zieloną wyspą, tak jak 
przedstawia się to w Unii Eu-
ropejskiej – mówił.

Dominika Kolorza poparło 
157 z 169 delegatów biorących 

udział w WZD. – Dziękuję za 
zaufanie, dziękuję także tym, 
którzy na mnie nie głosowali, 
bo to zmobilizuje mnie do jesz-
cze cięższej pracy – powiedział 
nowy przewodniczący Zarzą-
du Regionu, tuż po ogłoszeniu 
wyników głosowania.

AGNIESZKA KONIECZNY

Z kryzysu – 
nowa kultura
Obrady poprzedziła 
msza św. odprawiona 
w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Kato-
wicach. Podczas homilii 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności ks. prałat Stani-
sław Puchała przypomniał 
słowa papieża Benedykta 
XVI skierowane do przedsta-
wicieli Włoskiej Konfederacji 
Pracowniczych Związków 
Zawodowych w styczniu 
2009 r. Benedykt XVI mówił 
wówczas, że obecny kryzys 
gospodarczy wymaga stwo-
rzenia nowej syntezy dobra 
wspólnego i rynku, kapita-
łu i pracy, w co organizacje 
związkowe powinny wnieść 
ważny wkład. – Z kryzysu 
powinna narodzić się wspól-
na wola doprowadzenia do 
narodzin nowej kultury soli-
darności i odpowiedzialnego 
uczestnictwa, które są nieod-
zownym warunkiem wspólnej 
budowy przyszłości – powie-
dział ks. Puchała, nawiązu-
jąc do słów papieża.

IX Walne Zebranie Delegatów już za nami. Od ubiegłego czwartku Śląsko-Dąbrowska Solidarność ma nowego 
przewodniczącego. Piotra Dudę zastąpił Dominik Kolorz, dotychczasowy szef górniczej Solidarności.

Zmiana na stanowisku szefa
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Zmiany w statucie 
NSZZ Solidarność to 
jeden z kluczowych 
punktów programu 
Dominika Kolorza. 
Jego zdaniem inicjatywa 
tych zmian powinna 
wyjść z naszego regionu.

Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność wznowi udział w 
obradach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego. Taka decyzja zapad-
ła podczas pierwszego po 
wyborach nowego prze-
wodniczącego posiedze-
nia prezydium Zarządu 

Regionu, które odbyło się 
poniedziałek.

– Solidarność to związek 
dialogu. Na ulicę wychodzi 
wtedy, kiedy dialog nie zdaje 
egzaminu. W lipcu 2009 r. 
Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność postanowiła zawiesić 
swój udział w Wojewódzkiej 

Komisji Dialogu Społecz-
nego i był to wyraz prote-
stu wobec faktu, że dialog 
w Polsce jest pozorowany. 
Z drugiej strony przekonaliśmy 
się jednak, że nieobecnym trud-
no udowadniać swoje racje, 
stąd decyzja o powrocie do 
WKDS – powiedział Dominik 

Kolorz, szef Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Podczas posiedzenia pre-
zydium omawiano głównie 
sprawy organizacyjne. Usta-
lono też, że w połowie kwiet-
nia odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Regionu.   

NY

Pierwsze Prezydium ZRDOMINIK KOLORZ ma 45 lat, żonę Ewę i troje dzieci: 23-let-
nią Martę, 21-letniego Macieja i 17-letniego Jakuba. Interesuje 
się sportem i muzyką rockową. W latach 80. regularnie uczest-
niczył w Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie.

W 1988 r. wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer. W 1989 r. 
został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 r. pełnił 
funkcję jej przewodniczącego. W 1996 r. został szefem Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki 
Węglowej. W związkowej kadencji 1998-2002 był wiceprzewodni-
czącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. 
Od 2003 r. przewodniczy górniczej Solidarności. Członek Komisji 
Krajowej w kadencji 2004-2006 i w obecnej.

Dziękuję także tym, którzy na mnie nie głosowali, bo to zmobilizuje mnie do jeszcze cięższej pracy

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii 
Węglowej

Gospodarka zasobami węgla musi być racjonalna
Rabunkowe wydobycie węgla skutku-
jące kurczeniem się złóż zdatnych do 
dalszej eksploatacji – to najważniejsze 
tezy najnowszego raportu NIK. Jest pan 
zaskoczony?

– I tak, i nie. Od dawna prowadzona 
jest nieracjonalna gospodarka wzglę-
dem polskiego górnictwa. W zależno-
ści od tego w jakiej kondycji w danym 
momencie branża się znajduje, jest ona 
bardziej lub mniej rabunkowa. Podczas 
kryzysu patrzy się, by wydobywać węgiel 
jak najtaniej. Gdy pojawia się koniunk-
tura, mówi się o możliwości powrotu do 
normalności. 
Z raportu wynika, że przy obecnych me-
todach i tempie wydobycia złóż węgla 
wystarczy tylko do 2035 roku. To wia-
rygodny szacunek?

– Nie wiem czy raport jest wiarygodny 
i nie zgadzam się z nim. Wydaje mi się, 
że NIK nie do końca zna górnictwo. Przy 
dzisiejszym rozwoju przemysłu i techno-
logii, wymagane są określone parametry 
wydobywanego węgla. Nikt nie będzie 
prowadził wydobycia z pokładów posia-

dających niską kaloryczność, nawet jeżeli 
z punktu widzenia gospodarki, pokłady 
te powinny być eksploatowane w pierw-
szej kolejności. Pozostawia się również 
pokłady w fi larach przyszybowych i w 
fi larach gdzie znajdują się ważne obiek-
ty budowlane, pod którymi wydobycia 
prowadzić nie można.
NIK nie oszczędził ministra środo-
wiska, zarzucając mu nierzetelne 
wypełnienie obowiązków w zakre-
sie nadzoru nad złożami węgla. Kto 

jeszcze ponosi odpowiedzialność za 
nieracjonalne gospodarowanie zaso-
bami tego surowca?

– Przede wszystkim minister gospo-
darki. To on już z samej nazwy, powinien  
odpowiedzialnie podchodzić do każdej 
branży i dbać o to, by służyła obecnym 
i przyszłym pokoleniom. Jako związek 
zawodowy od dawna mówiliśmy, że za-
rządzanie górnictwem jest błędne czy to 
ze szczebla właścicielskiego, czy poprzez 
zarządy spółek. A efekt złego zarządzania 
może być tylko jeden. Jeżeli w dalszym 
ciągu prowadzone będą takie działania, 
jakie podejmuje obecny rząd, który na-
kłada na górnictwo dodatkowe podatki, 
to sam rząd, czyli właściciel, to górnictwo 
zniszczy. Nie patrzy się, że jest to gałąź 
strategiczna, w której największą rolę po-
winno odgrywać zabezpieczenie energe-
tyczne kraju, a nie wynik ekonomiczny. 
Po katastrofach, do jakich dochodzi na 
świecie, widzimy, że węgiel jest podsta-
wowym i  najtańszym źródłem energii, 
i powinno się o niego dbać.

AK

NIK sprawdziła osiem 
podmiotów m.in. 
JSW, KHW, KW, a 
także decyzje ministra 
gospodarki, środowiska 
oraz prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego.

Na Śląsku i 
w Zagłębiu drożej 
niż w Niemczech

P
orównaliśmy ceny podstawowych 
produktów spożywczych w trzech 
sklepach: w Dąbrowie Górniczej, 

Czeskim Cieszynie i niemieckim Löcknitz. 
Z polskiego sklepu wyszliśmy z najbar-
dziej odchudzonym portfelem.

Pod niedużymi Delikatesami, gdzie na 
zakupy przychodzi połowa dąbrowskiego 
osiedla Leśna, dyskutuje grupka kobiet. 
Porównują rachunki. – W ciągu miesiąca 
ceny żywności wzrosły, to woła o pomstę 
do nieba! – skarży się pani Mariola. – Już 
zapowiedziałam dzieciom, że skończyły się 
chipsy, batony i napoje gazowane. Trzeba 
zacisnąć pasa, bo wypłata nie guma, nie 
rozciągnie się – mówi kobieta. Jej sąsiad-
ka z bloku dodaje, że odkąd wzrosła cena 
cukru, przestała słodzić herbatę.

Pani Bogusia, ekspedientka z Delikate-
sów, przyznaje, że w ciągu miesiąca ceny 
poszybowały w górę. Cukier w lutym kosz-
tował 3,80 zł, teraz jest już po 5,80 zł. 

Kobiety pod Delikatesami ceny znają na 
pamięć: chleb kosztuje 3 zł, mleko 2,85 zł, 
kostka masła 4,40 zł, a kilogram bananów 
6,50 zł. – Taniej jest nawet w Niemczech 
– mówią przekonane.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy mają 
rację. Wysłaliśmy reporterów do skle-
pów w Czeskim Cieszynie i niemieckim 
Löcknitz.

W czeskim spożywczym za makaron 
typu rurki w Billi po przeliczeniu na złotówki 
(1 korona to około 0,16 zł) trzeba zapłacić 
1,47 zł (w katowickiej Biedronce 2,29 zł). 
Kilogram ryżu w Czechach kosztuje 1,30 zł 
(na Śląsku 2,65 zł). W podobnych cenach 
po obu stronach granicy jest nabiał.

W niemieckim Löcknitz makaron rurki 
Firenze (500 g) można kupić za 0,45 euro, 
czyli ok. 1,85 zł (w Polsce kosztuje 2,49 zł). 
Na kilogram spaghetti tej fi rmy trzeba w 
Niemczech wydać 3,20 zł. W Polsce kosz-
tuje 4,49 zł. Najtańsza mąka w niemieckim 
sklepie kosztowała 0,25 euro, czyli 1,03 zł. 

W Polsce drożej – 1,55 zł. Tańszy u nas jest 
chleb. W Löcknitz kosztuje 1,79 euro (7,34 
zł), w Polsce – 3,58 zł.

To, że w Polsce jest drożej, nie dziwi Rober-
ta Wolnego z Katedry Rynku i Konsumpcji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. Jego zdaniem polscy przedsiębiorcy 
nabijają na ceny nowe metki, tłumacząc się 
niekorzystną sytuacją międzynarodową 
(m.in. trzęsieniem ziemi w Japonii). Nie 
robią tego Czesi i Niemcy. – Mam wrażenie, 
że polski przedsiębiorca już tak ma. Szuka 
każdego pretekstu, by podnieść cenę. Dla 
mnie to zwykłe, niczym nieuzasadnione 
spekulacje – przekonuje dr Wolny. Doda-
je, że podwyżki wywołują też sami kon-
sumenci. – Jak długo będziemy biegać do 
sklepu, żeby na zapas kupować cukier, tak 
długo sprzedawcy będą utrzymywać ceny 
na wysokim poziomie. To proste prawo 
popytu i podaży – wyjaśnia.

» Gazeta Wyborcza, 28 marca 2011 
Milena Nykiel, Ewa Furtak

 

Mieszkania 
komunalne 
nie dla bogatych

W 
Gdańsku lokatorzy czynszówek 
ostro zaprotestowali wczoraj 
przeciwko zapowiedzianym 

od września podwyżkom czynszów. Mają 
płacić 10,20 zł za mkw., czyli trzykrotnie 
więcej niż średnia stawka w takich mieszka-
niach. Podobne protesty mogą się wkrótce 
rozprzestrzenić na cały kraj. Ministerstwo 
Infrastruktury planuje bowiem rewolucyjne 
zmiany dotyczące mieszkań komunalnych, 
a tych jest w Polsce ok. miliona.

Resort przygotowuje w ekspresowym 
tempie założenia do projektu nowelizacji 
ustaw o ochronie praw lokatorów, do-
datkach mieszkaniowych oraz zmian do 
kodeksu cywilnego. Rząd chce, aby Sejm 
uchwalił go jeszcze w tej kadencji.

– Projekt daje gminom prawo zawie-
rania umów najmu lokali komunalnych 

na czas oznaczony (teraz jest to możliwe 
wyjątkowo) – mówi Piotr Styczeń, wi-
ceminister infrastruktury. – Po upływie 
okresu, na jaki zostały one zawarte, gminy 
będą sprawdzać, czy dochody najemców 
nie wzrosły i czy potrzebują oni jeszcze 
mieszkania. Dziś prawo nie pozwala na 
weryfi kację ich dochodów oraz wypo-
wiadanie umów z tego powodu.

Rzecz w tym, aby z takich mieszkań rze-
czywiście korzystały osoby niezamożne.

Czas oczekiwania na lokal to siedem – 
osiem lat. Zdaniem autorów projektu dzieje 
się tak dlatego, że mieszkanie raz wynajęte 
przechodzi później z pokolenia na poko-
lenie. Często zajmują je osoby o dobrym 
statusie materialnym, a mimo to płacące 
niskie czynsze (średni czynsz w lokalu 
komunalnym to 3,63 zł za mkw.).

Projekt przewiduje też, że czynsz będzie 
musiał pokrywać przynajmniej koszty eks-
ploatacji mieszkania. W tej chwili gminy 
do lokali dokładają.

– W Poznaniu najwięcej osób płaci 4,50 
zł za mkw., a to nawet w połowie nie po-
krywa kosztów eksploatacji – wyjaśniła 
Aleksandra Konieczny z urzędu miasta.

Oznacza to podwyżki czynszów. Mają je 
zrekompensować wyższe dodatki mieszka-
niowe dla lokatorów czynszówek. Jedno-
cześnie rząd chce zabrać te dodatki właści-
cielom mieszkań i domów (wg szacunków 
ministerstwa stanowią oni 41, 5 proc. osób 
korzystających z dodatków).

– Zmiana uderzy w osoby, które 
wykupiły za kilka złotych mieszkanie 
w spółdzielni – twierdzi Jerzy Jankowski 
z Krajowej Rady Spółdzielczej.

Według Aleksandry Konieczny na 
zmianie stracą też właściciele domów 
jednorodzinnych w małych miastecz-
kach. – To ludzie niezamożni, nie stać 
ich na pokrycie pełnych kosztów utrzy-
mania – dodaje.

Projekt przewiduje również, że o eks-
misji konkretnej osoby będzie decydował 
sąd, biorąc pod uwagę nie tylko to, czy ktoś 
jest chory albo czy kobieta jest w ciąży, ale 
również, ile zarabia.

» rp.pl, 28 marca 2011, 
Renata Krupa-Dąbrowska

LICZBA tygodnia

33 proc. 
wynosi bezrobocie wśród absolwentów 
wyższych uczelni, którzy nie ukończyli 
jeszcze 27 lat. Takie dane kilka dni temu 
zaprezentował GUS. Zdaniem specjalistów 
młodzi i wykształceni ludzie znający ję-
zyki obce mają problemy ze znalezieniem 
zatrudnienia ze względu na kryzys, ale nie 
tylko. Wiele fi rm już wcześniej zatrudniło 
wykwalifi kowanych pracowników, a nowe 
miejsca pracy w zakładach powstają rzad-
ko. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, młodzi lu-
dzie zaczną wyjeżdżać za granicę. Szczegól-
nie atrakcyjny może okazać się niemiecki 
rynek pracy, który zostanie otwarty już 1 
maja. Tam wchodząc w dorosłe życie będą 
mieli łatwiejszy start i dużo wyższe zarobki. 
Z danych GUS wynika, że pod koniec lutego 
w urzędach pracy zarejestrowanych było 
ponad 2 miliony 150 tysięcy bezrobotnych.

INNI napisali

Reklama

Rocznica śmierci Jana Pawła II
W najbliższą sobotę przypada 6. rocznica śmierci Jana 
Pawła II. W tym dniu w intencji papieża Polaka we 
wszystkich kościołach celebrowane będą msze św., 
nabożeństwa i czuwania modlitewne. Jak co roku uro-
czystościom będą towarzyszyły koncerty i konferencje 
poświęcone życiu i nauce Jana Pawła II.

– Doskonale pamiętamy tamten dzień i atmosferę, która 
towarzyszyła naszemu czuwaniu modlitewnemu, najpierw 
przy chorym Ojcu Świętym, a kiedy zmarł, trwaliśmy w mod-
litwie aż do momentu pogrzebu – wspomina ks. prałat Stani-
sław Puchała, kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Każdy z nas wciąż ma w pamięci obrazy sprzed sześciu lat 
i wspomnienia tych chwil, w których cały świat obserwował 
ostanie dni życia Jana Pawła II. Od tego momentu każdy 2 
kwietnia jest dniem skłaniającym do refl eksji nad życiem Jana 
Pawła II, jego testamentem i przesłaniem, które pozostawił. 
Ze względu na zbliżającą się datę beatyfi kacji tegoroczne uro-
czystości będą miały szczególny wymiar. – W tym roku będzie-
my się modlić, by ten pontyfi kat jak najpełniej zaowocował w 
życiu naszej Ojczyzny i całej Europy – zaznacza ks. Puchała.

Jego zdaniem przeżywanie rocznicy śmierci Jana Pawła II 
będzie właśnie przygotowaniem do uroczystości beatyfi kacji, 
która odbędzie się 1 maja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
w Watykanie. – To będzie niezwykle radosny dzień dla całego 
Kościoła Katolickiego – podkreśla ks. Puchała.

AGA

Rocznica śmierci Jana Pawła II skłania do refl eksji nad 
testamentem, który pozostawił

Foto: internet
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HENRYK GRYMEL, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność:

Mam nadzieje, że nasz re-
gion będzie liderem zmian, 
które zapowiedział nowy 
przewodniczący. W swoim 
wystąpieniu jako pierwszy 
powiedział głośno o spra-
wach, o których wszyscy od 
dawna myślimy, czyli prze-
de wszystkim o zmianach w 
statucie i reorganizacji regio-
nów. Jako kolejarze zawsze 
dobrze współpracowaliśmy 
z górnikami i wiele rzeczy 
robiliśmy wspólnie. Jestem 
pewien, że ta współpraca 
nadal będzie się świetnie 
układać.

WALDEMAR SOPATA, 
przewodniczący Solidarności 
w PKW S.A.:

Jestem przekonany, że Do-
minik będzie kontynuował 
dobrą politykę Piotra Dudy. 
W swoim wyborczym wy-
stąpieniu wyznaczył sobie 
bardzo ambitne zadania, jak 
choćby kwestie ustawy o płacy 
minimalnej czy rozszerze-
nia emerytur pomostowych. 
W kontekście ostatnich wy-
powiedzi premiera o planach 
zmian w emeryturach górni-
czych jest to szczególnie istotne. 
Ta sytuacja będzie wymagała 
od naszego związku bardzo 
mocnej mobilizacji, gdyż ten 
rząd, jak chyba żaden inny 

w przeszłości stara się zwalczać 
związki zawodowe.

IZABELA BĘDKOWSKA, 
przewodnicząca Solidarności 
w spółce Bitron w Sosnowcu:

Dopiero pierwszą kadencję 
jestem delegatką na WZD Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskieg,o 
dlatego nowego przewod-
niczącego Zarządu Regionu 
znam słabo. Dominik Kolorz 
od lat związany jest z górni-
ctwem, a moja fi rma działa 
w branży motoryzacyjnej. 
Jednak widząc sposób, w jaki 
zaprezentował swój program 
wyborczy, mogę powiedzieć, 
że jest osobą zdecydowaną, sta-
wiającą sobie konkretne cele 

do osiągnięcia. Mam nadzie-
ję, że konsekwentnie będzie 
dążył do ich zrealizowania. 
Cieszę się, że zadeklarował 
zmiany w statucie związku. 
Jest tam wiele archaicznych 
zapisów, które wręcz utrud-
niają codzienną pracę.

ALFRED BUJARA, 
przewodniczący Krajowego Sekre-
tariatu Handlu, Banków i Ubez-
pieczeń NSZZ Solidarność:

Dominik Kolorz cieszy się 
dużym zaufaniem delegatów, 
o czym świadczą wyniki gło-
sowania. Podczas prezenta-
cji programu zadeklarował 
wsparcie najsłabszych struktur 
branżowych. Dobrze, że takie 

słowa padły. Górnicy od za-
wsze wspierali naszą branżę 
podczas akcji i demonstracji 
związkowych. Myślę, że teraz 
to wsparcie będzie jeszcze więk-
sze. Nowy przewodniczący jest 
człowiekiem, który nie szuka 
konfl iktów, tylko jednoczy, 
dlatego nie obawiam się, że 
jako przewodniczący Zarzą-
du Regionu będzie pamiętał 
tylko o górnictwie.

 
LESŁAW ORDON, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność:

Nie było zaskoczenia, że 
Dominik Kolorz – jedyny kan-
dydat na stanowisko przewod-

niczącego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, został wybrany. 
Z wieloma tezami jego progra-
mu się zgadzam i mam bardzo 
podobne poglądy, chociażby 
na kwestię zmian w statucie 
i organizacji całego związku. 
Będę trzymał kciuki, żeby zre-
alizował to wszystko, co sobie 
zaplanował. Z mojej strony, jako 
członka Zarządu Regionu, znaj-
dzie poparcie dla tych zmian. 
Myślę, że WZD rozwiało niepo-
koje tych z nas, którzy obawiali 
się, że nowy przewodniczący 
będzie faworyzował górnictwo. 
Wierzę, że – tak jak obiecał – 
do wszystkich branż zastosuje 
jednakowe zasady.

ZEBRALI: AGA I ŁK

Walne Zebranie Delegatów w ocenie związkowców:

IX WZD poprzedziła msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach Rozwój związku to dla obu przewodniczących najważniejsze zadanie

To była wzruszająca chwila. Ryszard Drabek w imieniu Prezydium ZR dziękuje Piotrowi Dudzie Bogdan Biś odbiera Złoty Medal Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Delegatów WZD jak co tydzień pochłonęła lektura naszego Tygodnika W wyborach nowego szefa ZR wzięło udział blisko 170 delegatów z całego regionu
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Pracownicy skarbówki boleś-
nie odczują skutki ustawy o 
racjonalizacji zatrudnienia  
– alarmują związkowcy z 
Urzędów Skarbowych.  - To 
nieprawda, że jest nas za 
dużo. W urzędach skarbo-
wych wciąż brakuje rąk do 
pracy – mówią.

Ustawa o racjonalizacji za-
trudnienia była najważniejszym 
tematem spotkania związ-
kowców z Solidarności, OPZZ 
Konfederacji Pracy, Związku 
Zawodowego Pracowników 
Skarbowych i Sierpnia 80. 
– O swoich problemach po-
winniśmy rozmawiać ponad 
wszelkimi podziałami – mówi 
Józefa Warchala, przewodnicząca 
Międzyregionalnej Sekcji Pra-
cowników Skarbowych NSZZ 
Solidarność.

Związkowcy podkreślali, 
że pracownicy skarbówek są 
przeciążeni pracą i nie powinni 
zostać objęci zapisami ustawy 
o racjonalizacji zatrudnienia. 
– W ciągu dziesięciu lat w skar-
bówce przybyło niecałe 200 eta-
tów. To liczba niewspółmierna 
do zmieniających się przepisów
 i coraz większej liczby obowiąz-
ków – mówi Józefa Warchala.

Zdaniem Dominika Ko-
lorza, przewodniczącego Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności 
w przypadku pracowników 
skarbówki trudno mówić o 
przerostach zatrudnienia. 
– Redukcje etatów w urzędach 
skarbowych są niezrozumiałe 
– powiedział w trakcie spot-
kania nowy przewodniczący 
Zarządu Regionu.

Skarbowcy czują się rozgo-
ryczeni informacjami, przeka-

zywanymi do opinii publicz-
nej, że jest ich tak dużo. - Takie 
informacje jeszcze bardziej 
godzą w nasz wizerunek. Wciąż 
słyszymy, że jest nas za dużo 
i świetnie zarabiamy, więc to 
jest oczywiste dla wszystkich, 
że trzeba przeprowadzić racjo-
nalizację zatrudnienia. Tylko 
nikt nie zagłębia się w szcze-
góły i nie analizuje, w których 
sektorach etatów rzeczywi-
ście przybyło – podkreślała 
Ewa Czekaj z Solidarności US 
w Zabrzu.

Od stycznia tego roku urzędy 
skarbowe są po reorganizacji, 
która wymusiła ponowne war-
tościowanie stanowisk pracy. 
Zdaniem związkowców nie 
przyniesie ono obiektywnych 
wyników, gdyż jest oparte na 
niejednolitych wskaźnikach 
dotyczących tych samych sta-
nowisk pracy w różnych pla-
cówkach. 

Obecnie ustawa o racjona-
lizacji zatrudnienia znajduje 
się w Trybunale Konstytucyj-
nym, gdzie została skierowana 
przez prezydenta. Zdaniem 
posła PO Mirosława Sekuły 
jest mało prawdopodobne, by 
jeszcze w tej kadencji weszła 
w życie. – Jestem przekonany, 
że jeśli przez administrację 
przejdzie burza, to was do-
tknie w najmniejszym stopniu 
– mówił podczas spotkania 
poseł Sekuła. Związkowcy 
potraktowali te słowa bar-
dzo sceptycznie. Podobnie, 
jak zapewnienia rzecznika 
prasowego Izby Skarbowej 
w Katowicach Michała Kasprza-
ka, który podkreślał, że oceny 
okresowe pracowników nie 
będą wnikliwie analizowane 
w związku z rządową ustawą 
i nie wpłyną na ewentualne 
zwolnienia.

AGNIESZKA KONIECZNY

Górnicy zapraszają Grada
Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaprosiły ministra skarbu Aleksandra Grada do udziału w 
zaplanowanym na 4 kwietnia w Katowicach posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

L
iczymy bardzo na 
obecność szefa re-
sortu skarbu na tym 
posiedzeniu – mówi 
Roman Brudziń-

ski, wiceszef Solidarności w 
JSW. – To spotkanie Zespołu 
dotyczy właśnie problemu 
upublicznienia spółek węglo-
wych i jest okazją do podjęcia 
konstruktywnego dialogu – 
dodał Brudziński. 

16 marca przedstawicie-
le związków zawodowych 
działających w JSW spotkali 
się z ministrem skarbu, aby 
przedstawić swoje postulaty 
i wątpliwości dotyczące pla-
nów prywatyzacyjnych rządu 
wobec ich spółki. Kilka dni 
temu szef resortu opubliko-
wał odpowiedź na postulaty 
związkowców. W dokumencie 
minister zapewnia, że po pla-
nowanej sprzedaży akcji JSW 
Skarb Państwa zachowa ponad 
50 proc. udziałów spółki, nie 
wyklucza jednak, że w przy-
szłości może dojść do sprzedaży 
kolejnej transzy akcji. 

– Jesteśmy przeciwni ta-
kiemu upublicznieniu, gdyż 

nie został spełniony żaden z 
naszych warunków. Na nasze 
wątpliwości pan minister od-
powiedział, że upublicznienie, 
to nie jest prywatyzacja, czym 
zakpił sobie z inteligencji gór-
ników. Celem prywatyzacji 
JSW miało być dokapitalizo-
wanie spółki, które pozwoli-
łoby sfi nansować inwestycje. 
Dzisiaj już wiadomo, że zysk z 
prywatyzacji miałby trafi ć do 
budżetu. Zarząd spółki mówi, 
że nie potrzebuje dodatkowych 
pieniędzy, gdyż dysponuje 
funduszami rezerwowymi w 
wysokości 2 mld zł, a oprócz 
tego z bieżącej działalności bę-

dzie w stanie przeznaczyć na 
inwestycje miliard zł rocznie. 
Pozostaje jednak pytanie: po 
co prywatyzować JSW, skoro 
posiadamy tak duże środki 
własne? – pyta Brudziński.

Nastroje w kopalniach do-
datkowo podgrzewa problem 

niesprawiedliwego zdaniem 
związkowców podziału akcji 
dla pracowników. W piśmie 
do central związkowych dzia-
łających w JSW minister Grad 
potwierdził, że do nieodpłat-
nych akcji spółki na podsta-
wie ustawy o komercjalizacji i 

prywatyzacji uprawnionych 
będzie jedynie ok. 40 proc. 
pracowników. – Na dzisiaj w 
przypadku prywatyzacji do 
akcji JSW byliby uprawnieni 
jedynie pracownicy zatrudnie-
ni przed 1993 rokiem. Pozo-
stali, czyli blisko 15 tys. osób, 

odeszliby z kwitkiem – mówi 
Roman Brudziński. 

Od 28 marca w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej trwa 
pogotowie strajkowe doty-
czące sporu na tle płacowym. 
Strona związkowa domaga 
się 10 proc. podwyżki wy-
nagrodzeń dla załóg spółki. 
31 marca w kopalniach JSW 
przeprowadzone zostaną ma-
sówki informacyjne dla pra-
cowników. 

– Termin referendum straj-
kowego nie jest jeszcze prze-
sądzony. Na razie przeprowa-
dzimy masówki, w trakcie 
których będziemy również 
informować o korespondencji 
z ministrem skarbu i o zagroże-
niach związanych z taką wizją 
upublicznienia spółki, jaką ten 
resort prezentuje. Harmono-
gram dalszych działań będzie 
zależał od rozwoju sytuacji. 
Nie możemy jednak wyklu-
czyć żadnej formy protestu, 
włącznie ze strajkiem gene-
ralnym – zapowiada Roman 
Brudziński.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
GRZEGORZ PODŻORNY

Harmonogram dalszych 
działań będzie zależał 
od rozwoju sytuacji. 
Związkowcy nie 
wykluczają jednak 
żadnej formy 
protestu, włącznie 
ze strajkiem 
generalnym.

Od 28 marca w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa pogotowie strajkowe

Skarbowcy obawiają się zwolnień
Pakiet klimatyczny i jego 
konsekwencje dla polskie-
go hutnictwa były jednym 
z głównych tematów Mię-
dzyzakładowego Zebrania 
Delegatów MOZ NSZZ Soli-
darność ArcelorMittal Poland, 
które odbyło się 25 marca w 
Katowicach. 

– Nie dalej jak 2 tygodnie 
temu, uczestniczyliśmy w 
spotkaniu połączonych sej-
mowych komisji gospodarki 
i środowiska. Usłyszałem od 
przedstawiciela ArcelorMittal, 
że jeżeli zasady pakietu klima-
tycznego, jakie przygotowuje 
UE, będą wprowadzane od 2013 
r., to istnieje duże ryzyko, że 
produkcja hutnicza zostanie 
przeniesiona do krajów spoza 
Unii, które nie będą objęte pa-
kietem – powiedział Dominik 
Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

– Już teraz borykamy się 
z ograniczeniami produkcji. 
Nasze linie produkcyjne wyko-
rzystują zaledwie ok. 50 proc. 
swoich mocy przerobowych. 
Jeżeli podrożeje energia i zosta-
ną wprowadzone drakońskie 
ograniczenia w emisji CO

2
, 

to tylko w naszym regionie 
w przemyśle hutniczym pracę 
może stracić, wg wstępnych 
szacunków, nawet kilka tys. 
osób – przestrzegł Jerzy Goiński, 
przewodniczący Solidarności 
w Arcelor Mittal Poland. 

Zdaniem Dominika Kolorza 
Śląsk jest regionem najbardziej 
narażonym na negatywne 
skutki przyjęcia pakietu kli-
matycznego – Przemysł w 
Polsce jest przemysłem ener-
gochłonnym. Pakiet klima-

tyczny w obecnym kształcie 
dla przemysłowego regio-
nu, jakim jest Śląsk, ozna-
cza strukturalne bezrobocie. 
W związku z fatalną postawą 
polskiego rządu w kwestii ne-
gocjacji pakietu klimatycznego, 
nie pozostaje nam nic innego, 
jak tylko bardzo stanowczo 
zaprotestować przeciwko przy-
jęciu rozwiązań proponowa-
nych przez UE – zapowiedział 
przewodniczący. 

Na bierność polskiego rządu 
w sprawie zasad pakietu klima-
tycznego i jego negatywnych 
konsekwencji dla polskiej 
gospodarki zwrócił również 
uwagę Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej. – So-
lidarność zaproponowała na 
Komisji Trójstronnej uchwałę, 
która wzmocniłaby działania 
rady ministrów w kwestii 
pakietu klimatycznego na 
forum europejskim, niestety 
rząd nie był tym zaintereso-
wany. Niebawem ukaże się 

raport gospodarczy, który 
przygotowaliśmy wspólnie 
z fi rmą S. Partner, w którym 
udowadniamy, że bez przemy-
słu polską gospodarkę czeka 
katastrofa. Pogląd, że nasza 
gospodarka może się oprzeć 
wyłącznie na usługach jest 
kompletnym nieporozumie-
niem, jedno utracone miejsce 
pracy w przemyśle oznacza 
likwidację kilku miejsc pracy 
w usługach – przekonywał 
Piotr Duda. 

Według wyliczeń Solidarno-
ści, jeśli wejdą w życie przygoto-
wane przez Komisję Europejską 
zasady przydziału darmowych 
pozwoleń na emisję dwutlen-
ku węgla w latach 2013-2020, 
nawet ćwierć miliona Polaków 
może stracić miejsca pracy. 
Zagrożenie dotyczy m.in. 
pracowników hutnictwa, gór-
nictwa, przemysłu stalowego, 
chemicznego, cementowego 
czy papierniczego.

ŁK

Poważne zagrożenie dla hutnictwa

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie powinna dotyczyć 
pracowników urzędów skarbowych – podkreślali związkowcy

Zdaniem związkowców pakiet klimatyczny w obecnym kształcie 
oznacza duże ryzyko wycofania się Arcelor Mittal z Polski

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: JSW
 SA
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WIEŚCI 
z kraju
Referendum strajkowe
na kolei
» W SPÓŁKACH KOLEJOWYCH 
przeznaczonych do prywatyzacji trwa 
referendum strajkowe. 
– Lepiej tydzień negocjować, niż raz 
zastrajkować. Ale jeżeli się nie da, to 
będziemy musieli sięgnąć do ostatecz-
nych rozwiązań – mówi Henryk Gry-
mel, szef kolejarskiej „S”. 
Kolejarskie centrale związkowe do-
magają się gwarancji socjalnych dla 
pracowników zanim przedsiębiorstwa 
zostaną sprzedane. Związkowcy ogło-
sili pogotowie strajkowe, ponieważ do-
tychczasowe negocjacje nie przynio-
sły rozwiązań.
Henryk Grymel podkreśla, że dla 
związkowców najważniejsza jest obro-
na miejsc pracy. 
– Przed nami trudny okres, ponieważ 
rząd postanowił prywatyzować wszyst-
kie spółki kolejowe poza Polskimi Li-
niami Kolejowymi – mówi Grymel. 
Związkowcy dopuszczają możliwość 
prywatyzacji, pod warunkiem, że bę-
dzie to dokapitalizowanie, a państwo 
zachowa większościowy udział w spół-
kach.

STOP przemocy w pracy
» 29 MARCA SZEFOWIE związków 
zawodowych i pracodawców w Komi-
sji Trójstronnej podpisali porozumie-
nie w sprawie eliminowania przemocy 
w miejscu pracy.
– Jednym z podstawowych obowiąz-
ków pracodawcy jest zapewnienie 
pracownikom bezpiecznych warun-
ków pracy. Coraz częściej zaczyna się 
przez to rozumieć również czynniki 
wpływające na dobry stan psychicz-
ny pracowników. Taka jest tendencja 
unijna, a jej wyrazem są dwa poro-
zumienia europejskich partnerów 
społecznych. Jedno dotyczy stresu 
związanego z pracą a drugie nękania 
i przemocy w pracy – mówi Barbara 
Surdykowska, ekspert NSZZ Solidar-
ność.
Nękanie i przemoc mogą być powo-
dowane nieakceptowanym zacho-
waniem i przyjmować różne formy: 
fizyczne, psychiczne lub o charakte-
rze seksualnym. Mogą występować 
w każdym miejscu pracy, niezależnie 
od wielkości przedsiębiorstwa i formy 
stosunku pracy oraz mogę mieć cha-
rakter jednorazowy lub stały. Podpisu-
jąc porozumienie, partnerzy społeczni 
zadeklarowali, że w ramach relacji 
pracodawca- pracownik nie będą to-
lerowane żadne przejawy nękania czy 
przemocy. 

Euromanifestacja 
w Budapeszcie coraz bliżej
» CIĘCIA WYDATKÓW publicznych i 
wynagrodzeń oraz dalsza deregulacja 
rynku pracy zwiększają rozwarstwie-
nie społeczne – ostrzegają europej-
skie związki zawodowe. 9 kwietnia 
w Budapeszcie związkowcy powiedzą 
głośne „NIE” postępującej degradacji 
europejskiego modelu społecznego. 
W eurodemonstracji weźmie również 
udział kilkuset związkowców z Soli-
darności. 
Do stolicy Węgier z całej Europy 
przyjadą przedstawiciele organizacji 
związkowych afi liowanych w Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodo-
wych zaprotestować przeciwko polity-
ce obciążania za kryzys pracowników. 
„To nie my wywołaliśmy kryzys” – to 
jedno z haseł kwietniowej manifesta-
cji. Tego samego dnia o sposobach 
walki z kryzysem będą dyskutować 
ministrowie fi nansów krajów UE.

DIKK

Nawet kilkadziesiąt zło-
tych miesięcznie mogli 
tracić pracownicy gli-
wickiej fabryki Opla z 
powodu błędów w sy-
stemie informatycznym 
obliczającym nadgodziny. 
– Staramy się załatwić 
sprawę polubownie. Je-
żeli pracodawca nie ure-
guluje zaległości wobec 
pracowników, będziemy 
zmuszeni złożyć zawia-
domienie do PIP – mówi 
Mariusz Król, przewod-
niczący Solidarności w 
General Motors Manu-
facturing Poland.

Dzięki dociekliwości 
zakładowej Solidarno-
ści wyszło na jaw, że 
system informatyczny 
ewidencjonujący czas 
pracy błędnie obliczał 
godziny nadliczbowe. 
Jak się okazało, system 
obcinał 15 min za każde 
4 godziny przepracowane 
po roboczej dniówce, co 
automatycznie oznacza 
niższe wynagrodzenie.

Trudno jest określić 
jak długo występowała 
usterka i jak wielu pra-
cowników otrzymywało 
z jej powodu zaniżone 
pensje – Nie można wy-
kluczyć, że system dzia-
łał nieprawidłowo od 
samego początku, czyli 
od przeszło 10 lat. Jest 
jednak za wcześnie, aby 
stawiać jakieś mocne tezy. 
Będziemy to weryfi ko-
wać, oczywiście na tyle 
na ile jesteśmy w stanie. 

Apelujemy do pracow-
ników, aby dokładnie 
przejrzeli swoje paski z 
wypłatami z ostatnich 
kilku lat, sami nie mamy 
możliwości tego wszyst-
kiego sprawdzić – dodaje 
szef zakładowej „S”. 

Związkowcy przygo-
towali dla pracowników 
specjalne formularze 
które należy tylko wy-
pełnić i złożyć w siedzibie 
Komisji Zakładowej. – 
Według przepisów prawa 
pracy tego typu roszcze-
nia płacowe można skła-
dać do pracodawcy na 
3 lata wstecz. Najwięcej 
nadgodzin pracownicy 
Opla przepracowali w 
2009 roku, także warto 
się spieszyć. Dotychczas 
zgłosiło się do nas kilka-
naście osób, ale ponieważ 
sprawa jest stosunkowo 
świeża podejrzewam, że 
odzew załogi dopiero się 
zacznie – ocenia Król.

W poniedziałek, 29 
marca przedstawiciele 
Solidarności spotkali się 
w sprawie nieprawid-
łowości w wypłacaniu 
nadgodzin z władzami 
spółki. – Pan dyrektor 
przyznał, że taka sy-
tuacja nie powinna się 
zdarzyć i zapewnił, że 
nieprawidłowości zo-
staną usunięte. Mamy 
nadzieje, że pracodawca 
zwróci załodze należne 
pieniądze – dodaje Ma-
riusz Król.

ŁK

O
d marca wszy-
scy pracowni-
cy produkcyj-
ni dostaną 360 
zł podwyżki. 

Pracownicy administra-
cyjni otrzymają podwyż-
kę w wysokości 6 proc., 
nie mniej jednak niż 360 
zł. To rozwiązanie będzie 
obowiązywało do końca 
2011 r. Następnie od 1 stycz-
nia 2012 r. do podstawy 
wynagrodzenia zostanie 
włączone 281 zł podwyżki 
oraz premia frekwencyjna 
w wysokości 110 zł. Takie 
rozwiązanie spowoduje 
realny wzrost podstawy 
wynagrodzenia każdego 
pracownika – mówi Jacek 
Urbańczyk, przewodniczą-
cy Solidarności w Isuzu 
Motors Polska.

Porozumienie cieszy 
tym bardziej, że negocjacje 
w tyskiej fabryce silników 
trwały od października ze-
szłego roku. – Przez ostat-
nie 2 lata wynagrodzenia 
w fi rmie były zamrożone, 
pracownicy otrzymywali 
jedynie dodatki infl acyj-

ne. Istotną kwestią było 
dla nas także to, aby pod-
wyżka dotyczyła pod-
stawy wynagrodzenia. 
W wielu przedsiębiorstwach 
pracodawcy podwyższają 
płace za pomocą różnego 
rodzaju premii i dodatków, 
nam udało się tego unik-
nąć, dzięki czemu mamy 
gwarancję, że w kolejnych 
latach nikt nam tej pod-
wyżki nie odbierze – do-
daje Urbańczyk.

Jak relacjonuje szef So-
lidarności w Isuzu, poza 
podwyżką płac pracodaw-
ca zobowiązał się również 
do wypłaty jednorazowej 
nagrody w wysokości 1500 
zł dla pracowników, którzy 
przepracowali w fi rmie 10 
lub więcej lat. Oprócz tego 
związkowcom udało się 
wynegocjować gwarancję 
wypłaty 13. pensji w 2011 
r. – Do tej pory decyzja o 
wypłaceniu „trzynastki” 
należała do prezydenta 
Isuzu Motors Polska. Poza 
gwarancją na ten rok udało 
nam się wynegocjować 
zapis, zgodnie z którym 

warunki wypłaty 13 pen-
sji w przyszłym roku będę 
przedmiotem negocjacji 
płacowych – w yjaśnia 
Urbańczyk.

Kolejny punkt porozu-
mienia między zarządem 
firmy i zakładową Soli-
darnością dotyczy różnic 
w wynagrodzeniach na 

tym samym stanowisku 
pracy, które w Isuzu sięgają 
nawet 1000 zł. – W 2005 r., 
kiedy likwidowano trzecią 
zmianę z częścią pracow-
ników nie rozwiązano 
umowy o pracę, degradu-
jąc ich jednak na niższe, 
gorzej opłacane stanowi-
ska. Kiedy odbudowano 

wolumeny produkcyjne, 
przywrócono tych ludzi 
na poprzednie posady, 
nie zmieniając im jednak 
warunków fi nansowych. 
Pracodawca zobowiązał 
się do zlikwidowania tych 
dysproporcji – tłumaczy 
Jacek Urbańczyk.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Redukcję zatrudnienia o 25 
proc. w sprywatyzowanych 
spółkach Skarbu Państwa 
– Elektrociepłowni Zabrze 
oraz Zespole Elektrocie-
płowni Bytom zapowiedział 
w poniedziałek w komu-
nikacie prasowym nowy 
właściciel obu zakładów 
fi rma Fortum Power and 
Heat Polska.

Związkowcy, którzy od 
wielu tygodni negocjują 
pakiet socjalny dla załogi 
EC Zabrze, są oburzeni, bo 
o tych planach dowiedzieli 
się w poniedziałek z infor-
macji zamieszczonych na 
portalach internetowych 
lub z komunikatów wywie-
szonych w zakładach. 

– To irytujący dla pra-
cowników i reprezentują-
cych ich związkowców spo-
sób działania. Traktujemy to 
jako próbę wywarcia presji 
na negocjatorów i załogę 
– komentuje Piotr Wujec, 
pełnomocnik Wspólnego 
Związkowego Zespołu 
Negocjacyjnego Elektro-
ciepłowni Zabrze S.A. 

– W ubiegły piątek przez 
wiele godzin, do późnego 
wieczora, prowadziliśmy 
rozmowy z przedstawicie-
lami nowego właściciela 
i tego dnia otrzymaliśmy 
jego projekt pakietu socjal-
nego. Nie padło wówczas 
ani jedno słowa o takich 
planach redukcji zatrud-
nienia, o których mowa w 
komunikacie. Przez cały 
weekend opracowywa-
liśmy nasze stanowisko 

wobec projektu przeka-
zanego nam w piątek. 
W poniedziałek rozmowy 
były kontynuowane. Ko-
lejne odbędą w środę i w 
czwartek – dodaje pełno-
mocnik WZZN S.A. 

Związkowcy podkre-
ślają, że nie zgadzają się 
na taką skalę redukcji za-
trudnienia, o jakiej poin-
formował zarząd Fortum 
w komunikacie. 

24 listopada 2010 roku 
Fortum Power and Heat 
podpisało z Ministrem 
Skarbu Państwa umowę 
kupna 85 proc. akcji spółki 
Elektrociepłownia Zabrze 
oraz 85 proc. akcji spółki 
Zespół Elektrociepłowni 
Bytom. Całkowita wartość 

transakcji wyniosła ponad 
82 mln zł. 3 stycznia oba 
zakłady zostały formalnie 
przejęte przez nowego 
inwestora, mimo braku 
pakietów socjalnych dla 
załóg. Nadal trwają nego-
cjacje w sprawie pakietów 
w obu elektrociepłow-
niach, mimo, że początko-
wo zakończenie negocjacji 
w bytomskim zakładzie 
zaplanowano na 28 lutego. 
W EC Zabrze ten termin 
mija 31 marca. Jak poinfor-
mował Grzegorz Brewko, 
szef Solidarności w ZEC 
Bytom 31 marca ma na-
stąpić podpisanie pakietu 
socjalnego w bytomskim 
zakładzie.

GP

360 zł podwyżki wynagrodzeń, włączenie premii frekwencyjnej do podstawy 
wynagrodzenia, gwarancję wypłaty 13. pensji oraz 1500 zł jednorazowej na-
grody dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem pracy wynegocjowała 
Solidarność  z  Isuzu Motors Polska w zawartym we wtorek porozumieniu z pracodawcą. 

Sukces Solidarności w Isuzu

Komputer oszust w OpluCo czwarty pracownik do zwolnienia

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w Isuzu Motors Polska wzrosną o ponad 10 proc.

W ubiegły poniedziałek nowy właściciel wywiesił na zakładowej 
tablicy informacyjnej komunikat o planach zwolnienia 1/4 załogi

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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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:

§

Ustawa Kodeks pracy:

Komunikat dla KZ
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania 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

W minioną niedzielę, 27 
marca, spaliśmy krócej, a 
osoby, które tej nocy wy-
konywały pracę – krócej 
pracowały. W nocy z 26 na 
27 marca nastąpiła bowiem 
zmiana czasu z zimowego 
na letni.

Zmiana czasu wynika z 
§ 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia i odwoła-
nia czasu letniego środko-
woeuropejskiego w latach 
2009-2011 (Dz. U. z dnia 
31 grudnia 2008 r. Nr 236, 
poz. 1627).

Zgodnie z rozporządze-
niem zmiana czasu z zimo-
wego na letni polega na 

zmianie wskazań zegarów 
z godziny 2:00 na godzinę 
3:00, która będzie godziną 
początkową czasu letniego 
środkowoeuropejskiego.

Od lat realizacja przepisów 
dotyczących wprowadzenia 
i odwołania czasu letnie-
go środkowoeuropejskiego 
powoduje wątpliwości, jak 
rozliczać czas pracy i jakie 
wynagrodzenie wypłacić 
pracownikom, którzy świad-
czą pracę dokładnie tej nocy 
– czy za nieprzepracowany 
czas należy pracownikowi 
wypłacić całe wynagrodzenie, 
czy też można pracowniko-
wi za tę godzinę nie zapłacić 
wynagrodzenia. Pracownik, 
wykonując pracę w określo-

nym przedziale czasowym, 
np. od 22.00 do 6.00 w nocy, 
podczas której nastąpi zmiana 
czasu, przepracuje nie 8, lecz 
tylko 7 godzin. W rezultacie 
pracownik ten nie wypracuje 
obowiązującego go w okre-
sie rozliczeniowym wymia-
ru czasu pracy. Co w takiej 
sytuacji należy zrobić?

Do ustalenia wynagro-
dzenia zastosowanie będzie 
miał art. 81 § 1 i § 2 K.p., 
dotyczący wynagrodzenia 
za tzw. czas przestoju, oraz 
art. 1517 K.p., dotyczący 
pory nocnej, zgodnie z któ-
rym pracodawca, ustala-
jąc, jaki czas między 21.00 
a 7.00 będzie stanowił porę 
nocną, musi wskazać 8 ko-

lejnych godzin. Za tę jedną 
niedopracowaną godzinę 
pracodawca będzie musiał 
zapłacić wynagrodzenie jak 
za przestój w pracy, dlatego 
że pracownik był gotów do 
wykonywania pracy, ale nie 
mógł jej świadczyć z przy-
czyn przez siebie (a także 
przez pracodawcę) nieza-
winionych.

Zmiana czasu jest nie-
zależna od woli pracow-
nika i pracodawcy, i jako 
przyczyna obiektywna nie 
może być podstawą do ob-
niżenia pracownikowi jego 
wynagrodzenia.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zmiana czasu a praca w nocy 
– jak rozliczyć tylko 7 godzin pracy?

W 
fi rmie wy-
nagrodzenie 
wypłacane 
jest do 27. 
dnia danego 

miesiąca (za dany miesiąc). 
Nie została mi przedłużona 
umowa o pracę, obecna kończy 
się 31 marca. Zdarzyło się tak, 
że po 15 marca poszedłem na 
zwolnienie lekarskie. Lista płac 
została zamknięta 15 marca, w 
związku z tym nie ma możli-
wości zmiany wynagrodzenia. 
Jak i kiedy zostanie więc rozli-
czony okres mojego zwolnienia 
lekarskiego? Pracodawca nie 
potrąci mi tej kwoty z przyszłe-
go wynagrodzenia, bo to już 
ostatnia wypłata. Czy mam 
zwrócić pracodawcy nadpła-
cone wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 80 K.p. 
wynagrodzenie przysłu-
guje za pracę wykonaną. 
Za czas niewykonywania 
pracy pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia 
tylko wówczas, gdy prze-

pisy prawa pracy tak stano-
wią – tak jest w przypadku 
świadczeń chorobowych, 
tj. wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy bądź 
zasiłku chorobowego, które 
z reguły są w kwotach niż-
szych niż wynagrodzenie 
za pracę wykonaną.

W zaistniałej sytuacji pra-
cownik, któremu wypłacono 
normalne wynagrodzenie 
zamiast świadczenia choro-
bowego, powinien zwrócić 
nadpłaconą kwotę wynagro-
dzenia. Podstawę zwrotu 
nadpłaconego wynagro-
dzenia stanowią przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
o bezpodstawnym wzboga-
ceniu (art. 405 K.c.). Przepis 
ten stanowi, że ten, kto bez 
podstawy prawnej uzyskał 
korzyść majątkową kosztem 
innej osoby, obowiązany 
jest do wydania korzyści 
w naturze, a gdyby to nie 

było możliwe, do zwrotu 
jej wartości.

Gdyby zatrudnienie trwało 
nadal, pracodawca mógłby 
zastosować art. 87 § 7 K.p., 
który mówi, iż z wynagro-
dzenia za pracę odlicza się, 
w pełnej wysokości, kwoty 
wypłacone w poprzednim 
terminie płatności za okres 
nieobecności w pracy, za który 
pracownik nie zachowuje 
prawa do wynagrodzenia.

Niestety, ponieważ zatrud-
nienie ustaje i pracodawca 
nie będzie miał z czego do-
konać potrącenia, sprawa jest 
bardziej skomplikowana. 
Pracodawca w takiej sytuacji 
nie ma bowiem możliwości 
samodzielnego potrącenia 
z kolejnego wynagrodzenia 
pracownika kwot, które wy-
płacił ponad przysługującą 
kwotę. Powinien w związku 
z powyższym wezwać pisem-
nie pracownika do zwrotu 
nienależnie nadpłaconego 
wynagrodzenia.

W przypadku odmowy 
ze strony pracownika praco-
dawca ma prawo skierować 
sprawę do sądu w celu wy-
egzekwowania nadpłaconej 
kwoty, o którą pracownik 
się bezprawnie wzbogacił. 
Warto wiedzieć, że roszcze-
nie o zwrot nienależnie po-
branego wynagrodzenia za 
pracę nie jest roszczeniem 
ze stosunku pracy, tylko 
roszczeniem cywilnym, 
i mają do niego zastosowa-
nie przepisy Kodeksu cy-
wilnego o przedawnieniu 
roszczeń, w szczególności 
art. 118 K.c., który mówi 
o terminie 10 lat.

Drogę sądową można 
pominąć, jeśli strony są w 
stanie się porozumieć i pra-
cownik zwróci nienależne 
mu kwoty na podstawie 
pisemnego wezwania od 
pracodawcy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zwrot nadpłaconego 
wynagrodzenia

Chorzowskie Centrum Kultury, Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w Katowicach i Stowarzyszenie Stróżów Poranka 
zapraszają na cykl spotkań z uczestnikami Sierpnia 1980 r. 

i twórcami NSZZ Solidarność w latach 1980-1981

SOLIDARNOŚĆ, to znaczy…

spotkanie ze Stanisławem Płatkiem
członek NSZZ Solidarność od IX 1980 r., w dniach 13-16 XII 
1981 przewodniczący komitetu strajkowego w KWK Wujek, 
współorganizator Społecznego Komitetu Pamięci Górników 

KWK Wujek Poległych 16 XII 1981 r.

4 kwietnia 2011 r.  godz. 18.00

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. H. Sienkiewicza 3, Chorzów

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
Panu Ryszardowi Trzebuniakowi

Dyrektorowi ds. marketingu
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach

składa Biuro Terenowe NSZZ Solidarność w Gliwicach
oraz związkowcy z organizacji zakładowych

i ponadzakładowych z terenu miasta
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A MNIE to pasjonuje

K
rzysztof Woźniak, 
pracownik Zarzą-
du Regionu gieł-
dowego bakcyla 
połknął w latach 

80-tych ubiegłego wieku, gdy 
większości Polaków słowo 
giełda kojarzyło się z takim 
miejscem, gdzie się sprze-
daje lub kupuje samochody. 
– Zacząłem śledzić noto-
wania na giełdzie nowojor-
skiej i giełdzie londyńskiej. 
Nie było to tak łatwe, jak 
w dzisiejszych czasach. Nie 
było internetu. Polowałem na 
zagraniczną prasę, zdobywa-
łem – bo wtedy się zdobywa-
ło, a nie kupowało – wszelkie 
dostępne publikacje o gieł-
dzie – wspomina Woźniak. 
– W latach 90. publikacji na 
temat giełdy było coraz wię-
cej, zagraniczna prasa stała 
się ogólnodostępna, więc 
realizacja moich zaintere-
sowań stała się łatwiejsza. 
A gdy pojawił się internet, 
mogłem bez problemu ścią-
gać raporty giełdowe z naj-
ważniejszych rynków.

Giełda to miejsce, gdzie 
można zyskać lub stracić 
wielkie pieniądze. I pasjonaci 
giełdy to przede wszystkim 
gracze. – To może wciągnąć 
człowieka i zniszczyć mu 
życie na takiej samej zasa-
dzie jak hazard. Wiem, że 
fascynacja giełdą może za-
mienić się w niebezpieczne 
uzależnienie. Mnie udało 
się tego uniknąć – zapewnia 
Krzysztof Woźniak. 

Ludzie, którzy grają na 
wzrost notowań nazywani 
są bykami, grający na zniż-
kę niedźwiedziami. – Ja nie 
nie mam nic wspólnego 
ani z jednym, ani z drugi-
mi. Jestem obserwatorem. 
Najbardziej interesują mnie 
notowania z rynków surow-
ców, a szczególnie paliw. 
Wciąga mnie też zabawa 
w przewidywanie kursu 
euro w stosunku do dolara 
– dodaje. Znajomi z pracy 
żartują z jego giełdowego 
hobby i z faktu, że często 
sporą część swojej wypła-

ty zostawia w księgarniach 
kupując ekonomiczne pub-
likacje. – To nie do końca 
prawda, bo kupuję nie tylko 
ekonomiczne publikacje, 
ale też książki fi lozofi czne 
i beletrystykę. Nie jest też 
prawdą, że gdy uda mi się 
przewidzieć kurs jakiejś 
spółki na giełdzie to golę 
brodę. Golę ją dwa razy 
w roku przed świętami. 
Trafne przewidywania zda-
rzają mi się o wiele częściej 
– zaznacza Woźniak. Jego 
zdaniem działacze związku 
zawodowego powinni uczyć 

się mechanizmu funkcjono-
wania giełdy, umieć wyczy-
tać z rzędów cyferek to, co 
się na rynku dzieje, choćby 
po to, aby móc skutecz-
nie prowadzić negocjacje 
z pracodawcą.  

POD

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

Nie znosi czerwonych szelek, ani garniturów. Nie rośnie mu poziom 
adrenaliny, gdy słyszy dźwięk dzwonu rozpoczynającego giełdową sesję. 
Ale giełda to jego życiowa pasja. 

Ani niedźwiedź, ani byk

To nie będzie łatwy pojedynek
Już w najbliższą sobo-

tę, 2 kwietnia, Damian 
Jonak stoczy walkę 
podczas gali „Wojak 
Boxing Night” w byd-

goskiej hali Łuczniczka. 
To jego pierwszy występ 
od czasu zwycięskiej walki 
z Jose Luisem Cruzem, która 
odbyła się w październiku 
ubiegłego roku.

Przeciwnikiem Damiana 
Jonaka podczas bydgoskiej 
gali będzie Daniel Urbański. 
Walkę zakontraktowano na 
8 rund. – Z Danielem znamy 
się jeszcze kadry. Wielokrot-
nie sparowaliśmy. To bardzo 
dobry pięściarz. Ma ciekawy 
sposób boksowania. Jest 
twardy, cały czas idzie do 
przodu. Myślę, że będzie 
to ciekawy, emocjonujący 
pojedynek, a tego też ocze-
kują kibice – mówi Damian 
Jonak. – To będzie walka 
w moje kategorii – junior 
średniej. Daniel walczy na 
co dzień wagę wyżej. Stoczył 
prawie tyle samo walk na 
zawodowym ringu co ja i z 

pewnością nie będzie łatwy 
pojedynek – dodaje Jonak. 
Bilans Urbańskiego (20-5-3, 
5 KO), choć niezły, nie jest 
jednak tak imponujący jak 
bilans Jonaka (28-0-1, 19 
KO) i to nasz mistrz wyda-
je się być zdecydowanym 
faworytem.

 – Ważne jest też to, że 
po rocznej przerwie walkę 
Damiana w całości będzie 
transmitować telewizja Polsat 
– dodaje Marek Klementow-
ski, który z ramienia Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności opiekuje się 
naszym związkowym mi-
strzem i pomaga w rozwoju 
kariery Podczas gali Damian 
Jonak jak zwykle będzie 
walczył z logo Solidarności 
na plecach. 

Głównym punktem byd-
goskiej gali będzie pojedy-
nek Krzysztofa „Diablo” 
Włodarczyka z Francisco 
Palaciosem o tytuł mistrza 
świata wagi junior ciężkiej 
federacji WBC. 

GP

9 kwietnia o godz. 18.00
w kościele pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP w sos-
nowieckiej dzielnicy Sielec 
odprawiona zostanie msza 
święta z wprowadzeniem 
relikwii bł. księdza Jerze-
go Popiełuszki, patrona 
Solidarności. 

Parafi a od początku lat 80. 
związana była z solidarnoś-
ciową opozycją. Tam człon-
kowie związku z Zagłębia 
Dąbrowskiego każdego 16 
dnia miesiąca spotykali się 
na modlitwach. W świąty-
ni związkowcy wmurowali 
pamiątkowe tablice upa-
miętniające ich patriotyczne 
spotkania. Dla podtrzymania 
pamięci i tradycji w ub. roku 
przy parafii   Niepokalanego 
Poczęcia NMP związkowcy 
zawiązali Społeczny Komitet 
Oratorium Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. 
Jego działalność ma na celu 
organizowanie spotkań, 

konferencji i koncertów oraz 
stworzenie izby pamięci, 
w której znajdą się solidar-
nościowe pamiątki. Patronat 
nad Oratorium objął ordy-
nariusz sosnowiecki ks. bp. 
Grzegorz Kaszak.

Aby Oratorium mogło 
funkcjonować i spełniać 
zamierzone cele, niezbęd-
ne są nakłady finansowe. 
Zwracamy się do wszyst-
kich członów Solidarności i 
ludzi dobrej woli o fi nanso-
we wsparcie tego przedsię-
wzięcia. Nazwiska darczyń-
ców zamieszczone zostaną 
w księdze pamiątkowej 
w kaplicy bł. ks. Jerzego.

Wpłatę na budowę Ora-
torium prosimy kierować 
na subkonto Oratorium: 
77 1050 1360 1000 0090 7713 
8023 z dopiskiem: Oratorium 
Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki.

Joanna Sińska
Biuro Terenowe w Sosnowcu

Oratorium w Sosnowcu

3 kwietnia 1981 roku ukazał 
się pierwszy numer „Tygo-
dnika Solidarność” – pisma, 
które przełamało monopol 
informacyjny komunistycz-
nych władz, odkłamywało 
historię i prezentowało po-
glądy największych auto-
rytetów.

– To był jedyny tytuł, 
gdzie można było toczyć 
swobodną dyskusję o Polsce, 
prawach obywatelskich, de-
mokracji i gospodarce – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność. 

Jerzy Kłosiński redaktor 
naczelny „Tygodnika Soli-
darność” przypomina, że 
było to też jedyne miejsce, 
w którym można było pisać 
o ważnych sprawach m.in. 
organizowaniu się społe-
czeństwa w Solidarność i 
inne ruchy. – Polacy mogli 
poznać autorytety, które 
otwartym głosem mówiły 
jak wygląda rzeczywistość 
– dodaje Kłosiński.

Tygodnik był głównym 
kanałem informacyjnym 
związku oraz gazetą poru-
szającą problemy społecz-
ne, stwarzającą możliwość 
wypowiadania się na ich 
temat. Czytelnicy, po raz 

pierwszy mieli możliwość 
dzielenia się z innymi tym, 
co czują i co ich boli. O tym, 
jak wiele mieli do powie-
dzenia świadczyły tysiące 
listów przychodzących do 
redakcji.

Mimo upływu czasu rola 
pisma nie zmieniła się, cały 
czas jest głosem pracow-
ników, stara się być tygo-
dnikiem opinii. – Z drugiej 
strony jesteśmy pismem 
branżowym. Zajmujemy się 
sprawami związkowymi, sta-
nowimy kanał informacyjny 
dla członków Solidarności. 
Nie jest to łatwa pozycja do 
konkurowania na otwartym 
rynku prasowym – zaznacza 
Jerzy Kłosiński.

Zdaniem Piotra Dudy 
obecnie, gdy prasa jest już 
wolna i pluralistyczna, „Ty-
godnik Solidarność” musiał 
przedefi niować swój charak-
ter. – To przedefi niowanie się 
udało. Tygodnik jest znako-
mitym pismem i komplet-
nym źródłem informacji o 
wydarzeniach związkowych 
i wyzwaniach przed jakimi 
staje związek oraz miejscem 
publikacji ciekawych rozmów 
z ludźmi Solidarności – pod-
kreśla Piotr Duda.

AGA

Najbardziej interesują mnie notowania z rynków surowców, a szczególnie paliw - mówi Krzysztof Woźniak

Damian Jonak obiecuje kibicom ciekawą i emocjonującą walkę

Jubileusz 
„Tygodnika Solidarność”

Od trzydziestu lat „Tygodnik Solidarność” porusza problemy 
związkowe, pracownicze i społeczne
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