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Roman Brudziński: To przestudzi te 
gorące głowy, które już mówiły o wejściu 
całego górnictwa na giełdę. 
» STRONA 3

Stanisław Szrek: Jeździmy po całym 
kraju i za granicę, m.in. do Grecji, 
Chorwacji, Bułgarii, Rumunii.
» STRONA 5

P
roblemy kolejo-
wych przewozów 
regionalnych oraz 
konfl ikt społeczny 
w Nexteer Automo-

tive Poland w Tychach i w 
Bitron Poland w Sosnowcu 
były tematami ostatniego 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego. 
W sprawie sytuacji w Bitron 
i w Nexteer komisja przyjęła 
dwa stanowiska. Zaapelowała 
do stron konfl iktów w obu 
zakładach, aby zasiadły do 
stołu rozmów i prowadziły 
dialog, którego celem jest 
kompromis i poprawa wza-
jemnych relacji.

– Rozwiązywanie sporów 
na drodze dialogu i z wzajem-
nym poszanowaniem intere-
sów obu stron jest polskim 
i europejskim standardem, i 
obowiązuje wszystkich, bez 
względu na kraj pochodzenia 
kapitału. Nieprzestrzeganie 
tego standardu szkodzi za-
równo pracownikom, jak 
i pracodawcom – czytamy 
w przyjętych przez WKDS 
dokumentach. Dodatkowo 
w stanowisku w sprawie 
Nexteer członkowie WKDS 
zaznaczyli, iż „z dużym nie-
pokojem przyjmują opinię 
strony związkowej dotyczącą 
prawdopodobnego narusze-
nia prawa przy zwolnieniu 
przewodniczącego NSZZ 
Solidarność w Nexteer Auto-
motive Poland”. – Duże roz-

czarowanie członków WKDS 
wzbudził fakt, że ani prezes 
Bitronu, ani prezes Nexteer 
nie przyjęli zaproszenia od 
wojewody śląskiego, będące-
go przecież przedstawicielem 
rządu, do udziału w posie-
dzeniu komisji – relacjonuje 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. – Choć szefo-
wie obu fi rm nie należą do 
organizacji pracodawców, 
zwróciliśmy się do tego śro-
dowiska, aby zareagowało na 
to, co dzieje się w tych zakła-
dach. Większość prywatnych 
pracodawców szanuje obo-
wiązujące standardy dialogu 
społecznego, dlatego taka 
reakcja jest potrzebna, aby 
negatywne przykłady nie 
znajdowały naśladowców. 
Pracodawcy mają świadomość, 
jak bardzo takie przypadki 
są szkodliwe dla wizerunku 
zarządzanych przez nich 
fi rm – dodaje Kolorz.

Na 13 lipca w siedzibie 
zakładowej Solidarności za-
planowano spotkanie szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności z przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Motory-
zacji NSZZ „S” Arkadiuszem 
Malatyńskim i zwolnionym 
przewodniczącym związ-
ku w Nexteer Grzegorzem 
Zmudą. – Chcemy omówić 

dalsze działania dotyczące 
sytuacji w zakładzie i w spra-
wie przywrócenia do pracy 
bezprawnie zwolnionego 
przewodniczącego Zmudy. 
Wiemy, że właścicielem Nex-
teer jest chińska, państwowa 
fi rma. Dlatego zwrócimy się 
do ambasady CHRL o pod-
jęcie interwencji w sprawie 
łamania praw związkowych 

i nieprzestrzegania zasad 
dialogu społecznego w Ne-
xteer. Jeśli to nie pomoże, 
rozważymy przeprowadzenie 
pikiety protestacyjnej przed 
ambasadą – zapowiada Do-
minik Kolorz. 

Pierwszą część obrad 
WKDS zdominowały prob-
lemy pasażerskich kolei re-
gionalnych. W październiku, 

na trasie Częstochowa-Kato-
wice-Gliwice, ruszą powołane 
przez Zarząd Województwa 
Śląskiego Koleje Śląskie. W 
grudniu Koleje Śląskie pla-
nują przejęcie od Przewozów 
Regionalnych kolejnych 
połączeń, na trasie Tychy-
Sosnowiec i Gliwice-Bytom. 
W związku z pojawieniem 
się w województwie śląskim 
nowego przewoźnika spółka 
Przewozy Regionalne będzie 
zmuszona do restrukturyza-
cji. W spółce tej rozpoczęły 
się już zwolnienia grupowe, 
które obejmą około 350 pra-
cowników. Nie wiadomo, ilu 
z nich znajdzie nowe zatrud-
nienie w Kolejach Śląskich. 
Jednocześnie w Śląskim Za-
kładzie Przewozów Regio-
nalnych trwa referendum 
strajkowe.

Na wniosek przewodni-
czącego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, złożony w imie-
niu strony związkowej, po-
wołano zespół trójstronny, 
którego zadaniem będzie 
ustalenie zasad funkcjono-
wania kolei regionalnych 
w województwie śląskim 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem praw pracowni-
czych. W skład zespołu wejdą 
przedstawiciele Marszałka 
Województwa Śląskiego, 
kolejarskich związków za-
wodowych i pracodawców 
kolejowych.

GRZEGORZ PODŻORNY

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wyraziła zaniepokojenie sytuacją społeczną w Nexteer 
Automotive Poland w Tychach i w Bitron Poland w Sosnowcu. Prezesi zarządów obu fi rm nie przyjęli 
zaproszenia od wojewody śląskiego do udziału w poniedziałkowym posiedzeniu WKDS.

Wezwanie do dialogu

WKDS z niepokojem przyjął informację o podejrzeniu naruszenia prawa przy zwolnieniu szefa „S” w Nexteer

Tomasz Fidziński, kierowca 
autobusu w Przedsiębior-
stwie Komunikacji Miejskiej 
w Jaworznie i członek zakła-
dowej Solidarności uwiel-
bia sporty ekstremalne. Od 
kilku sezonów regularnie 
bierze udział w zimowych i 
górskich spływach kajako-
wych.
Najbardziej lubi spływy po 
czeskiej rzece Moravica, ale 
pływa też po Pliszce, Dobrzycy 
i Warcie. Na wyprawy umawia 
się z kolegami przez internet.  

Na kajak przesiadł się z roweru 
górskiego, na którym zaczął 
jeździć jako nastolatek. Pod 
koniec szkoły podstawowej 
zapisał się do sekcji kolar-
stwa górskiego działającej 
w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Młodzieży w Tychach. Jako 
zawodnik tego klubu bardzo 
szybko zaczął zajmować czoło-
we miejsca w różnego rodzaju 
zawodach lokalnych, a w ogól-
nopolskich niejeden raz ocierał 
się o pudło.
» STRONA 8

Przekonanie kierownictwa 
Katowickiego Holdingu 
Węglowego do wykona-
nia odwiertów w polu 
rezerwowym w pobliżu 
kopalni Kazimierz-Juliusz 
to pierwszy sukces stro-
ny związkowej w walce o 
przedłużenie żywotności 
sosnowieckiego zakładu, 
w którym kurczą się złoża 
węgla.
Dzięki działaniom prowa-
dzonym przez związkowców 
zarząd kopalni już złożył 

wniosek o koncesję na roz-
poznanie pola rezerwowego 
oraz ogłosił przetarg na wy-
konanie odwiertów.
Odwierty prowadzone będą 
od października. Związkowcy 
informują, że ich wykonanie 
pochłonie dużo niższe środki, 
niż szacował zarząd KHW. Ich 
zdaniem zarząd chciał w ten 
sposób storpedować związko-
wy plan przedłużenia żywot-
ności kopalni i przekonać, że 
jest on nieopłacalny. 
» STRONA 3

ROZMAITOŚCI

Rozwiązywanie 
sporów na 
drodze dialogu 
i z wzajemnym 
poszanowaniem 
interesów obu 
stron jest polskim 
i europejskim 
standardem.

Pasja trochę ekstremalna
GÓRNICTWO

Przyszłość kopalni
PRAWO

Ustawa antykryzysowa
Wkrótce przestaną obowią-
zywać zapisy ustawy anty-
kryzysowej, która zmieniła 
zasady zawierania umów 
na czas określony. Związ-
kowcy obawiają się, że pod 
tym pretekstem praco-
dawcy lekką ręką będą po-
zbywać się pracowników, 
którym wygasają umowy 
na czas określony, zatrud-
niając w ich miejsce fi rmy 
zewnętrzne lub korzysta-
jąc z pośrednictwa agencji 
pracy tymczasowej.

Stefania Penkała, prze-
wodnicząca Solidarno-
ści w Hucie Batory w 
Chorzowie z niepokojem 
obserwuje przedstawicieli 
agencji pracy tymczaso-
wej, którzy coraz częściej 
pojawiają się na terenie 
zakładu. 
– W ciągu najbliższych 
trzech miesięcy umowy 
o pracę wygasną aż 25 
proc. pracowników – 
mówi Stefania Penkała.
» STRONA 5

Foto: internet
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TRZY pytania
Wioletta Sznapka, kierownik Fundacji Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

Nie ma drugich takich kolonii
Czy są jeszcze wolne miejsca na ko-
lonie z Fundację?

– Po raz pierwszy w historii naszej 
Fundacji zdarzyło się, że już od dłuż-
szego czasu nie ma wolnych miejsc, 
a w tegorocznej ofercie było ich 2308. 
Wszystkie miejsca na kolonie zostały 
sprzedane.
Co stanowi o tak dużej atrakcyj-
ności organizowanych przez was 
letnich wypoczynków dla dzieci i 
młodzieży?

– Organizowane przez nas kolo-
nie cieszą się bardzo dobrą opinią. 
Rodzice wprost mówią nam, że jeśli 
ich dzieci mają pojechać na letnie 
kolonie, to tylko z naszą Fundacją. 
Często nowi klienci informują, że do-
wiedzieli się o naszym istnieniu od 
koleżanek i kolegów, którzy wysyła-
ją dzieci na wakacje z nami i bardzo 
nas chwalą. Dla nas tak pozytywne 
opinie są niezwykle ważne. Cenimy 
sobie, że ludzie nam ufają i powierzają 
pod opiekę swoje dzieci, największe 

skarby. O atrakcyjności wyjazdów 
z Fundacją decydują również ceny. 
Kolonie z Fundacją są tańsze o 20-30 
proc., niż organizowane przez inne 
instytucje. Cena kolonii uzależniona 
jest od miejscowości oraz od liczby 
dni. 2-tygodniowy turnus w górach 
kosztuje 950 zł, a nad morzem śred-
nio 1280. Należy uzupełnić, że każde 
dziecko ze szkoły podstawowej, na 
które rodzice pobierają zasiłek ro-
dzinny, otrzymuje od Fundacji dofi -
nansowanie do kolonii od 150 do 400 
zł. Nie ma drugich takich kolonii, za 
tak atrakcyjną cenę. 

Oprócz świetnej opinii i konkurencyj-
nych cen nie bez znaczenia pozostają 
wyżywienie, standard ośrodków ko-
lonijnych, a przede wszystkim kadra 
pedagogiczna.

– Pod każdym względem gwarantu-
jemy bardzo wysokie standardy. Dys-
ponujemy 14 ośrodkami kolonijnymi, 
a tylko 3 z nich nie ma basenów, co 
wcale nie oznacza, że to gorsze pla-
cówki. Np. ośrodek w Dziwnówku 
jest tak nowocześnie wyposażony, że 
gdy pojechałam go po raz pierwszy 
obejrzeć, to zapytałam właściciela, 
czy on na pewno wie, że my chcemy 
tu przysłać dzieci. Z reguły na nasze 
kolonie jeździ stała kadra pedago-
giczna. W umowach mamy zapis, że 
wychowawcami mogą być osoby z co 
najmniej dwuletnim doświadczeniem 
kolonijnym. Zależy nam, by nie byli to 
ludzie bezpośrednio po kursach wycho-
wawców kolonijnych, nieposiadający 
żadnego doświadczenia.

BEA

Rodzice wprost mówią 
nam, że jeśli ich dzieci 
mają pojechać na letnie 
kolonie, to tylko z 
naszą Fundacją.

Szef idzie z 
wypowiedzeniem, 
a pracownik 
znika w szafi e

Z
wolnienia to w wielu przypad-
kach zabawa w kotka i myszkę. 
Pracownicy używają różnych 

forteli, by biletu w jedną stronę nie 
dostać. Niektórzy z obawy przed zwol-
nieniem imają się sportów ekstremal-
nych. – Znam historię, gdy pracownik 
w chwili wejścia pracodawcy do pokoju 
wszedł na parapet i wyskoczył przez 
okno. Całe szczęście, że działo się to 
na parterze – opowiada Krzysztof Gą-
sior, prawnik z kancelarii Raczkowski 
i Wspólnicy.

Opowiada też o innym jegomoś-
ciu, który z wrodzoną umiejętnością 
cyrkowca uciekał przed wręczeniem 
mu wypowiedzenia po stojących przy 
budynku rusztowaniach. Zaskakującą 
kreatywnością wykazała się także ko-
bieta, która na wieść o zamiarze zwol-
nienia zdjęła całą garderobę. Po co? 
– Tego nie wie nikt, ale szef zbaraniał 
i nie myśląc długo, wybiegł z pokoju. 
Zanim wrócił do siebie, zatrudnionej już 
nie było. Poszła na długie zwolnienie 
– opowiada Grzegorz Orłowski, radca 
prawny ze spółki Orłowski, Patulski, 
Walczak. Zaznacza, że teraz historia 
wydaje się śmieszna, ale w chwili, gdy 
się zdarzyła, nikomu do śmiechu nie 
było. W przeciwieństwie do sytuacji, 
gdy zaskoczona zwolnieniem pracow-
nica, wiele się nie zastanawiając, po-
informowała, że zaszła w ciąże. – Na 
pytanie, kiedy, nie tracąc rezonu, po-
wiedziała: „Gdzieś z godzinę temu, w 
czasie przerwy na lunch” – opowiada 
mecenas z uśmiechem na ustach.

Inni, z natury nieśmiali, czas grozy 
wolą przeczekać w towarzystwie płasz-
czy i kurtek.

– Wtorek, szef działu robi zebranie. 
Informuje pracowników, że fi rma musi 
zwolnić 30 pracowników. Lista pe-

chowców już jest. Na pytanie, kiedy 
będą zwalniani, pada wymijająca od-
powiedź. Przez kolejne dni wszyscy 
siedzą jak na szpilkach. Każdy myśli: 
jeśli to będę ja, to co zrobię, jak spła-
cę kredyt, za co utrzymam rodzinę i 
przede wszystkim czy i kiedy znajdę 
inną pracę. Niepewność potęguje coraz 
większy stres. Wreszcie dzwoni telefon. 
To kadrowa sprawdza, czy zatrudnio-
ny jest przy biurku. Jeszcze jest, bo za 
chwilę zupełnie spontanicznie wcho-
dzi do szafy. Siedzi tam dopóty, dopó-
ki zniechęcona oczekiwaniem kobieta 
wyjdzie z pokoju – wspomina szefowa 
działu dużego wydawnictwa.

Są i tacy, którzy informacji o zwol-
nieniu nie traktują poważnie. Pewna 
kobieta, trzymając się kurczowo służbo-
wego fotela, nie chciała opuścić fi rmy. 
Krzyczała w amoku: „To niemożliwe, 
innych zwalniajcie, nie mnie! Ja jestem 
nie do ruszenia!”.

Zdarzają się też przypadki prze-
myślanego działania. Bezcenna była 
reakcja dyrektora, który przybywszy 
spóźniony na spotkanie z pracownika-
mi, dowiedział się, że właśnie założyli 
związek zawodowy. – Siedzieli, czeka-
li, aż wreszcie jeden z nich wypatrzył 
w księgozbiorze szefa poradnik „Jak 
utworzyć związek zawodowy”. Poczy-
tali i nie próżnując, powołali komitet 
założycielski tej organizacji – opowiada 
mecenas Orłowski. Wykorzystali fakt, 
że do założenia związku wystarczy za-
ledwie dziesięć osób. Szef do dziś żałuje 
zarówno spóźnienia, jak i tego, że tak 
cenną książkę zostawił na widoku.

» rp.pl, 7 lipca 2011, 
Marta Gadomska

Matura nie dla 
każdego

W 
Zespole Szkół w Trzyciążu 
matury nie zdał nikt. Szkoła 
oferuje zdobycie dyplomu 

technika: mechanika, żywienia lub 

hotelarstwa. Do matury przystąpi-
ło tam 12 osób. Matematykę oblali 
wszyscy, język polski zdało siedmio-
ro uczniów. Z dziesięciu osób, które 
zdawały angielski, poradziły sobie 
z nim tylko trzy. – To nieprzyjem-
na niespodzianka. Tak źle nie było 
nigdy – ocenia Waldemar Mendak, 
dyrektor Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Kultury Fizycznej Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu, któremu 
podlega szkoła. Ma jeszcze nadzieję, 
że maturę zda któraś z dwóch osób, 
które mają prawo do egzaminu po-
prawkowego w sierpniu, bo oblały 
tylko jeden przedmiot.

Jak dowiedziała się „Rz”, Central-
na Komisja Egzaminacyjna zamierza 
zebrać dane, ile w całym kraju jest po-
dobnych szkół, gdzie matury nie zdali 
wszyscy lub większość uczniów.

– To zjawisko będziemy analizo-
wali po sierpniowych poprawkach. 
Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy 
jest to kwestia pracy szkół, czy też 
problem słabszej młodzieży – zapo-
wiada Mirosław Sawicki, wicedy-
rektor CKE.

Wyniki tegorocznej matury w 
całym kraju są najsłabsze od 2005 r., 
w którym wprowadzono nową testo-
wą maturę. W tym roku nie zdał jej 
co czwarty uczeń.

Żeby zaliczyć egzamin dojrzałości, 
trzeba było zdać pięć obowiązkowych 
egzaminów (ustne: język polski i 
obcy oraz trzy pisemne na poziomie 
podstawowym: polski, matematyka, 
język obcy) na co najmniej 30 proc. 
punktów. Najwięcej uczniów – 21 
proc. – nie zdało matematyki.

Sawicki podkreśla, że co roku zda-
rzały się szkoły, w których nikt nie 
zdał matury. – Takie zjawisko zawsze 
istniało, głównie w liceach profi lo-
wanych oraz liceach i technikach 
uzupełniających. Ale to był margines 
– zastrzega. – Być może w tym roku 
ze względu na maturę z matematyki 
takich szkół będzie więcej.

» rp.pl, 12 lipca 2011, 
Ewa Łosińska,Renata Czeladko 

LICZBA tygodnia

700 tys. 
tyle gospodarstw domowych w Polsce jest 
zadłużonych we frankach szwajcarskich. 
Tymczasem ta waluta 12 lipca osiągnęła 
rekordowy kurs 3,50 za złotówkę
Według Open Finance rata przykładowego 
trzydziestoletniego kredytu zaciągnięte-
go latem 2006 roku na kwotę 300 tys. zł 
wynosiła w styczniu tego roku  ok. 1370 
zł, w lipcu zaś wyniesie 1550 zł. To wzrost 
o 180 zł (o 13 proc.). Kredyty we frankach 
szwajcarskich biły rekordy popularności w 
latach 2006-2008, a wtedy kurs wahał się 
w granicach od 2,00-2,50 zł. Obecny po-
ziom kursu franka oznacza  nie tylko coraz 
wyższe raty, ale i znaczący wzrost poziomu 
zadłużenia.  W wielu przypadkach kredy-
tobiorcy po przeliczeniu kredytów we fran-
kach na złotówki są winni bankom więcej, 
niż pożyczyli przed paru laty.  

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» PONIEDZIAŁKOWE POSIEDZENIE KOMISJI Trójstron-
nej nie przyniosło porozumienia w sprawie wysokości płacy 
minimalnej w 2012 roku. Zdaniem Henryka Nakoniecznego, 
członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, rząd 
nie przewiduje żadnego pola do negocjacji, ani w sprawie wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia, ani w kwestii podwyżek 
wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Strona rządowa zaproponowała wzrost płacy minimalnej do 
1500 zł brutto, co było zgodne z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi oraz dalsze zamrożenie wynagrodzeń w budżetówce. Związ-
kowcy oczekiwali przedstawienia mechanizmu umożliwiają-
cego wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. 
średniej płacy. 1500 zł może i brzmi lepiej niż obowiązujące 
1386 zł. Ale przy takiej infl acji i spadku realnej wartości płac, 
jakich doświadczamy obecnie, wzrost płacy minimalnej o 114 
zł brutto to jałmużna, a nie rzeczywista podwyżka.

» PARLAMENT EUROPEJSKI ODRZUCIŁ w ubiegłym ty-
godniu rezolucję dotyczącą zwiększenia redukcji CO2 z 20 do 
30 proc. do 2020 roku. Czyżby wracał zdrowy rozsądek? Za 
odrzuceniem głosowało 347 posłów, w tym politycy z Polski, 
przeciwko opowiedziało się 258 deputowanych. Europarlamen-
tarzyści dyskutowali o raporcie na temat możliwości zwiększenia 
unijnego celu redukcji CO2 do 30 proc. Raport wskazuje m.in. 
że emisje UE stanowią zaledwie ok. 10 proc. globalnych gazów 
cieplarnianych, co oznacza, że rzeczywiste ograniczenie ich pro-
dukcji mogłoby być możliwie, gdyby podobne akcje podjęły inne 
gospodarcze potęgi świata, ale nie podejmują. 

»ZBLIŻA SIĘ KONIEC ERY DOMINACJI amerykańskich agen-
cji ratingowych? Trudno snuć takie prognozy, ale coraz częściej 
można usłyszeć głosy krytyki kierowanej pod ich adresem. Nie-
dawno Viviane Reding, unijna komisarz sprawiedliwości zauważy-
ła, że trzy największe amerykańskie agencje ratingowe decydują 
o losach całych państw i gospodarek narodowych. Jej zdaniem 
istnieją dwa optymalne rozwiązania. Jedną jest podzielenie istnie-
jących agencji ratingowych na kilka mniejszych albo powołanie 
niezależnych instytucji działających w Europie i Azji. Amerykań-
skie agencje ratingowe skrytykowali również szef Komisji Europej-
skiej Jose Manuel Barroso oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel.
Agencje ratingowe zajmują się oceną wiarygodności kredyto-
wej różnego rodzaju podmiotów: spółek, funduszy, banków oraz 
organizacji i rządów państw. Oceniają ich stabilność oraz szacują 
ryzyko niewypłacalności. Po przeprowadzeniu analiz wystawiają 
tzw. rating będący poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odgrywa-
ją dużą rolę w gospodarce i inwestycjach. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że zbyt dużą. Niskie oceny wystawione przez agencje 
ratingowe są w stanie w ekspresowym tempie wpędzić w kłopoty 
gospodarki wielu krajów. Ostatni przykład to Portugalia. 

» WŁOCHY GONIĄ GRECJĘ POD WZGLĘDEM poziomu za-
dłużenia, który już wynosi 119 proc. PKB. W ubiegłym tygodniu 
inwestorzy gwałtownie pozbywali się włoskich aktywów. Rzym-
skie media doniosły o włoskim czarnym piątku, a mieszkańcy 
Italii coraz bardziej obawiają się takiego krachu, jaki miał miej-
sce w Grecji. Włochy mogą być kolejnym krajem, który będzie 
potrzebował pomocy fi nansowej, a wprowadzenie programów 
oszczędnościowych jest nieuniknione. Finansowa burza nad Mo-
rzem Śródziemnym ma wielki wpływ na klimat w całej Europie. 
Nad „zieloną wyspą” też zbierają się czarne chmury. Wystarczy 
jakiś kaprys agencji ratingowej i wyspę zaleje tsunami. 

OPRAC. POD, AGA
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Przekonanie kierownictwa 
Katowickiego Holdingu Wę-
glowego do wykonania od-
wiertów w polu rezerwowym 
w pobliżu kopalni Kazimierz
-Juliusz to pierwszy sukces 
strony związkowej w walce 
o przedłużenie żywotności 
sosnowieckiego zakładu, 
w którym kurczą się złoża 
węgla. Jednocześnie 1 lipca 
został uruchomiony pro-
gram dobrowolnych odejść 
z kopalni.

– To było nieuchronne. 
W przyszłym roku poziom 
wydobycia będzie niższy, 
więc zatrudnienie też trze-
ba będzie zmniejszyć. Pro-
gram dobrowolnych odejść 
pozwala złagodzić skutki 
społeczne cięć w zatrud-
nieniu w naszej kopalni. 
Mogą z niego skorzystać 
pracownicy, którzy kwa-
lifi kują się do pobierania 
zasiłku przedemerytalne-
go. Liczymy, że odwierty 
w polu rezerwowym za-
kończą się sukcesem i po 
zbadaniu oraz udostępnie-
niu nowych złóż powsta-
ną nowe miejsca pracy w 
naszej kopalni. Ale stanie 
się to nie wcześniej niż za 
kilka lat – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczą-
cy Solidarności w kopalni 
Kazimierz-Juliusz.  

Dzięki działaniom pro-
wadzonym przez związ-
kowców zarząd kopalni już 
złożył wniosek o koncesję na 
rozpoznanie pola rezerwo-
wego oraz ogłosił przetarg 
na wykonanie odwiertów. 
– Po pierwszych odwier-
tach można będzie ocenić 
rozmiary złoża i rozpocząć 
ewentualne rozmowy na 

temat jego udostępnienia 
do wydobycia. Z doku-
mentów wynika, że tam 
może być nawet 5 mln ton 
węgla – informuje Grzegorz 
Sułkowski

Odwierty prowadzone 
będą od października. O 
tym, że zarząd kopalni podjął 
taką decyzję kierownictwo 
KHW zostało poinformowa-
ne podczas spotkania z dy-
rekcją Kazimierza-Juliusza i 
stroną związkową w ubiegły 
poniedziałek. Zanim jednak 
do tego doszło, zarząd KHW 
raz jeszcze próbował forso-
wać wariant zakładający 
ewentualną prywatyzację 
zakładu. – Po raz kolejny 
stanowczo odrzuciliśmy 
taką ewentualność. Argu-
mentowaliśmy, że jakiekol-
wiek plany prywatyzacyj-
ne są przedwczesne przed 
rozpoznaniem złoża pola 
rezerwowego. Obecnie nie 
ma żadnych podstaw do 
takich rozstrzygnięć. Za-
rząd skapitulował i zaufał 
dokumentom na temat nie-
zbadanego dotąd pola rezer-
wowego – dodaje Grzegorz 
Sułkowski.

Jak informują związkow-
cy, w marcu 2013 roku w 
kopalni Kazimierz-Juliusz 
skończy się ścianowy sy-
stem wydobycia. Szacują, 
że wydobywanie trudnymi 
systemami podbierkowymi, 
będzie możliwe najwyżej do 
2020 roku. To jest właśnie 
przyczyną stopniowego 
ograniczenia zatrudnienia. 
Nadzieją na przedłużenie 
żywotności kopalni jest 
uruchomienie wydobycia 
z pola rezerwowego.

BEA

10 lat gwarancji zatrudnie-
nia i akcje dla wszystkich 
pracowników – to najważ-
niejsze zasady, na jakich 
Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze wszedł w struktury 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Włączenie 85 proc. 
akcji KK Zabrze do grupy 
kapitałowej JSW nastąpi-
ło tuż przed giełdowym 
debiutem spółki.

Przejęcie kombinatu 
przez JSW poprzedziły trwa-
jące 4 lata, bardzo trudne, 
ale rzeczowe negocjacje. – 
Od początku domagałam 
się określenia wszystkich 
warunków przejęcia – pod-
kreśla Irena Przybysz, prze-
wodnicząca Solidarności w 
KK Zabrze.

Dzięki jej determinacji 
w maju zarządy JSW i KK 
Zabrze podpisały porozu-
mienie o dziesięcioletnich 
gwarancjach zatrudnienia 
dla pracowników kombina-
tu, utrzymaniu wszystkich 
zapisów zakładowego ukła-
du zbiorowego pracy oraz 
pakietu socjalnego.

– Jestem przekonana, że 
gdybym z uporem nie zabie-
gała o te wszystkie zapisy, to 
weszlibyśmy na giełdę bez 
gwarancji pracowniczych – 
podkreśla Przybysz

Dodatkowo wszyscy pra-
cownicy mają prawo do 15 
proc. akcji i możliwość zamia-
ny akcji KK Zabrze na akcje 
JSW. Decyzja w tej sprawie 
należy do każdego pracow-
nika indywidualnie. Załoga 
kombinatu miała również 
możliwość zakupu 75 akcji 
przed debiutem.

Natomiast wciąż otwarta 
zostaje sprawa utrzymania 
inwestycji, o co Solidarność 
również zabiegała. – Mam 
nadzieję, że nie przepadnie-
my w JSW i nadal będziemy 
się rozwijać – dodaje Irena 
Przybysz.

Kombinat Koksochemicz-
ny Zabrze zatrudnia ponad 
1000 osób i posiada 12 proc. 
rynku w Polsce. W jego skład 
wchodzą koksownie: Jadwi-
ga w Zabrzu, Radlin i Dę-
bieńsko.

AK

W podpisanej przez prezydenta 
RP ustawie Prawo geologiczne 
i górnicze zabrakło postulo-
wanego przez górniczą Soli-
darność zapisu jednoznacznie 
zwalniającego przedsiębior-
stwa wydobywcze z obowiązku 
płacenia gminom podatków 
za użytkowanie podziemnych 
wyrobisk. 

– Ustawa nie rozwiązuje 
tego dotąd nieuregulowa-
nego problemu. Liczyliśmy, 
że znajdzie się w niej zapis 
stwierdzający, że podziem-
ne wyrobiska węglowe nie 
są budynkami. Samorządy 
gminne od lat domagają się, 
by podmioty górnicze płaciły 
taki sam podatek od wyrobisk 

górniczych, jak od budynków 
na powierzchni. Do tej pory 
gminy naliczały podatek od 
wyrobisk, a większość przed-
siębiorstw górniczych tych 
opłat nie uiszczała uważając, 
że są niezgodne z prawem 
– mówi Jarosław Grzesik, 
przewodniczący górniczej 
Solidarności. 

Zdaniem związkowców 
zawiedli posłowie, do któ-
rych jeszcze w trakcie trwania 
prac nad projektem ustawy 
górnicza Solidarność zwró-
ciła się z apelem o ostateczne 
rozwiązanie tego problemu. 
W ich ocenie brak w ustawie 
postulowanego przez nich 
zapisu stwarza samorządom 

gminnym podstawy do takiej 
interpretacji tego dokumentu, 
na podstawie której będą mogły 
wnosić pozwy do sądów prze-
ciwko podmiotom górniczym 
o odprowadzanie przez nie 
podatków od wyrobisk. 

– Niewątpliwie te działania 
gmin będą się odbywać ze 
szkodą dla górnictwa, które 
przecież nie jest w najlepszej 
kondycji fi nansowej. Obecna 
koniunktura na węgiel nie 
gwarantuje branży idealnej 
przyszłości ekonomicznej. 
Ewentualne podatki, które 
górnictwo będzie musiało 
odprowadzać do gmin, naj-
bardziej obciążą kopalnie, 
które już są pogrążone fi-

nansowo – ocenia Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Kompanii 
Węglowej. 

Ustawa Prawo geologicz-
ne i górnicze reguluje zasady 
wykonywania prac geolo-
gicznych, wydobywania ko-
palin ze złóż, podziemnego 
bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji oraz 
podziemnego składowania 
odpadów. Nowe przepisy 
dostosowują polskie prawo 
do unijnych dyrektyw, regu-
lujących warunki udzielania 
i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badania i pro-
dukcję węglowodorów. 

BG

Z gwarancjami 
weszli do JSW

Przyszłość ostatniej 
kopalni w Zagłębiu

Posłowie zawiedli, prezydent podpisał

W 
ocenie związ-
kowców z So-
lidarności z 
JSW debiut 
spółki  nie 

okazał się hitem.
 – Na zamknięciu sesji obo-

wiązywała cena emisyjna 136 
zł, czyli tyle, za ile Kowalski 
mógł sobie te akcje kupić. Dziś 
wielu analityków tłumaczy, że 
JSW poniosła zbyt duży koszt 
rozdając pod naszą presją akcje 
pracownikom uprawnionym i 
nieuprawnionym. Obwiniają 
związki za to, że przeforsowały 
w porozumieniu prywatyza-
cyjnym korzystne zapisy dla 
jej załóg – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW. 

Bogdan Koziński, wiceprze-
wodniczący związku w kopalni 
Jas-Mos informuje, że upublicz-
nienie akcji JSW rozczarowało 
pracowników, którzy wygwizdali 
prezesa spółki podczas sobotnie-
go festynu, zorganizowanego 
dla uczczenia jej wątpliwego 
debiutu giełdowego. Blisko 7 
tysięcy górników spodziewając 
się szybkiego zarobku, kupiło 
akcje JSW z transzy specjalnej. 
– Na ten cel wielu zaciągnęło 
kredyty, licząc na kilkaset zł 
zysku. Totalna porażka. Okazuje 
się, że na razie na prywatyzacji 
zarobiły banki – mówi Koziński. 
Oprócz banków powody do 
zadowolenia po prywatyzacji 
JSW ma również Skarb Państwa, 
bo do jego kasy z tego tytułu 
wpłynęło ok. 5,6 mld zł. 

Artur Szolc z kierownictwa 
Solidarności w kopalni Budryk 
przypomina, że przecież w rzą-
dowej strategii dla górnictwa 
zapisane zostało, że środki z 
prywatyzacji powinny zostać 
przeznaczone na inwestycje w 

spółce. – Nie wierzę, że zarząd 
JSW będzie w stanie poradzić 
sobie z inwestowaniem w spół-
kę, jeśli 30 proc. zysku z jej akcji 
ma trafi ać do akcjonariuszy, a 
30 proc. do Skarbu Państwa. 
Moim zdaniem, zysków z giełdy 
będzie się można spodziewać 
dopiero w długofalowej per-
spektywie – mówi Szolc. 

Te prognozy potwierdza 
Roman Brudziński, który 
przewiduje, że jeśli nie od-

notowane zostaną zbyt duże 
wahania cen stali, od których 
uzależniona jest JSW, to w 
dłuższej perspektywie pracow-
nicy na akcjach rzeczywiście 
mogą zyskać. – Ale to będzie 
zależało też od profesjonalne-
go zarządzania spółką. Mam 
nadzieję, że debiut giełdo-
wy JSW przestudzi te gorące 
głowy, które już mówiły o 
wejściu całego górnictwa na 
giełdę. Ta branża może być 
intratnym interesem pod 
warunkiem profesjonalnego 
zarządzania i odpowiedniego 
przygotowania do prywatyza-
cji. Teraz liczymy, że nie tylko 
związkowcy i załoga, ale rów-
nież ci, którzy zainwestowali 
w akcje spółki, będą bardzo 
skrupulatnie obserwować, 
w jaki sposób zarządzana jest 
JSW. Bo dotychczas za niezre-
alizowanie planów, za straty 
fi nansowe na opcjach walu-

towych zarząd otrzymywał 
premie – informuje Roman 
Brudziński. 

Związkowcy z górniczej 
Solidarności zapowiadają pod-
jęcie działań zmierzających 
do wzmocnienia zapisów w 
strategii dla górnictwa, w taki 
sposób, by niemożliwa była 
ich nadinterpretacja. Zwłasz-
cza teraz, po niepokojących 
wypowiedziach ministrów 
skarbu i gospodarki w dniu 
debiutu giełdowego wska-
zujących, że rozważana jest 
możliwość dalszej sprzedaży 
spółki. – Chodzi o to, by te za-
pisy były czytelne, bo z jednej 
strony wykluczają prywatyza-
cję bez zgody strony społecz-
nej, a z drugiej okazało się, że 
można je tak zinterpretować, 
że upublicznienie spółki to 
nie jest prywatyzacja – mówi 
Roman Brudziński.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdzie zgodnie z 
zapowiedziami rządu, kierownictwa spółki oraz analityków 
miał być szlagierem roku. Tymczasem prognozowany nawet 
kilkunastoprocentowy zysk z akcji spółki przynajmniej na razie okazał się 
nietrafi ony. Dla JSW pierwsza sesja zamknęła się ceną zakupu akcji. 

Debiut niezbyt udany 
i prezes wygwizdany

Zdaniem części ekspertów zysków z giełdy będzie się można spodziewać dopiero w długofalowej perspektywie

Blisko 7 tysięcy 
górników 
spodziewając się 
szybkiego zarobku, 
kupiło akcje JSW z 
transzy specjalnej.  
Na ten cel wielu 
zaciągnęło kredyty.

Foto: wikipedia.pl
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Zarząd Kompanii liczy 
na dobrą współpracę 
» – JESTEŚMY NIEZMIERNIE usa-
tysfakcjonowani tym, że zarząd bardzo 
szczegółowo zapoznał się ze wszystkim 
opiniami Rady Pracowników i związków 
zawodowych z ubiegłej kadencji. Poin-
formował nas również, że liczy na dobrą 
współpracę ze stroną społeczną – powie-
dział szef górniczej Solidarności Jarosław 
Grzesik po pierwszych spotkaniach strony 
związkowej i Rady Pracowników z Kompa-
nii Węglowej z nowym zarządem spółki.
Kierująca fi rmą od czerwca prezes Kom-
panii Węglowej Joanna Strzelec-Łobo-
dzińska poinformowała, m.in., że zarząd 
rozpoczął prace nad nową „Strategią funk-
cjonowania Kompanii Węglowej” oraz nad 
zmianami organizacyjnymi w spółce.
– Proponowane przez zarząd Kompanii 
zmiany są zbieżne z tymi, które my po-
stulujemy już od dłuższego czasu. Chodzi 
przede wszystkim o likwidację centrów 
wydobywczych, które są sztucznymi 
tworami i powodują wyłącznie bałagan 
organizacyjny w spółce. Zarząd zamierza 
powrócić do modelu, w którym dyrekto-
rzy poszczególnych kopalń będą mu bez-
pośrednio podlegać – informuje Jarosław 
Grzesik. 

Lepszy rydz, niż nic
» PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ w 
wys. 2,6 proc. otrzymają w lipcu pracow-
nicy czterech jednostek podległych Urzę-
dowi Miasta w Jastrzębiu Zdroju. Wraz 
z lipcowymi pensjami zatrudnionym zo-
staną wypłacone w formie jednorazowej 
nadpłaty podwyżki za okres od stycznia 
do czerwca, bo tak przewiduje porozu-
mienie płacowe podpisane przez związ-
kowców z Solidarności z pracodawcą.
– To nie są duże pieniądze, ale praco-
dawca utrzymywał, że tylko tyle może 
nam zaoferować. Coroczne rozmowy 
na temat podwyżek gwarantuje nam 
obowiązujący od 8 lat Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, którego zapisy 
przewidują również, że jeśli nie udałoby 
się nam osiągnąć porozumienia płaco-
wego, to pracodawca zobowiązany jest 
zagwarantować zatrudnionym podwyżki 
zapisane w rozporządzeniach w sferze 
budżetowej. W tym roku ich wskaźnik 
kształtuje się na poziomie 0,0 proc. 
więc wyszliśmy z założenia, że lepszy 
rydz, niż nic – wyjaśnia Stanisław Krzy-
wicki, przewodniczący Solidarności w 
jastrzębskim Miejskim Zarządzie Nieru-
chomości. 

OPRAC. BEA

WIEŚCI 
z branż

P
racownicy chęt-
nie biorą udział 
w referendum. 
Swoją determi-
nację pokazali 

już podczas strajku ostrze-
gawczego – mówi Teresa 
Błazucka, wiceprzewodni-
cząca Solidarności w Ślą-
skim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych.

– Strajk generalny to 
ostateczność, ale musimy 
być na to przygotowani. 
Dlatego wykonujemy 
kolejne kroki przewi-
dziane przez ustawę o 
rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. W ubiegły 
wtorek odbył się strajk 
ostrzegawczy. Teraz ruszy-
ło referendum strajkowe. 
Jednocześnie druga strona 
deklaruje wolę rozmów i 
liczymy, że mimo wielu 
różnic uda się nam dojść 
do porozumienia i unik-
nąć strajku generalnego 
– dodaje Henryk Grymel, 
szef kolejarskiej Solidar-
ności. 

Do udziału w głosowa-
niu uprawnionych jest ok. 
13 tys. pracowników spół-
ki Przewozy Regionalne. 
Aby wynik referendum 
był ważny musi w nim 
wziąć udział ponad 6,5 
tys. osób. – Referendum 
na kolei, ze względu na 
specyfi kę pracy w tym za-
wodzie, wygląda inaczej 
niż w zakładach innych 
branż, gdzie pracownicy 
przychodzą na cechownie 

lub do siedziby komisji 
zakładowej, aby oddać 
swój głos. U nas komisje 

referendalne przychodzą 
do pracowników z urnami, 
np. do punktów zbornych 
drużyn konduktorskich i 
w ten sposób pracowni-
cy mogą wziąć udział w 
głosowaniu – wyjaśnia 
Henryk Grymel. 

Związki zawodowe 
działające w spółce do-
magają się 280 zł brutto 

podwyżki. Tymczasem 
zarząd fi rmy zapropono-
wał wzrost wynagrodzeń 
o 130 zł od października. 
– Propozycja zarządu jest 
po prostu żenująca. W Prze-
wozach Regionalnych nie 
było podwyżek od trzech 
lat. Pracownicy zarabia-
ją o wiele mniej niż ich 
koledzy na tych samych 

stanowiskach w innych 
spółkach kolejowych, np. 
średnie zasadnicze wy-
nagrodzenie maszynisty 
kolejowego wynosi 1400 – 
1600 zł brutto – informuje 
Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy kolejarskiej So-
lidarności.

GRZEGORZ PODŻORNY, 
AGNIESZKA KONIECZNY

Pracownicy gliwickiego Mo-
stostalu od kilku miesięcy 
bezskutecznie upominają 
się o podwyżki wynagro-
dzeń. – Ludzie są coraz 
bardziej zdeterminowani i 
rozgoryczeni. Jeżeli zarząd 
w dalszym ciągu będzie 
ignorował nasze żądania, 
rozpoczniemy spór zbioro-
wy – zapowiada Arkadiusz 
Czarnecki, szef Solidarności 
w spółce.

Przewodniczący Komisji 
Zakładowej podkreśla, że 
w marcu doszło do zmiany 
kierownictwa fi rmy. Nowy 
zarząd zastał spółkę w bardzo 
złej kondycji, o czym poin-
formował pracowników na 
spotkaniu zorganizowanym 
jeszcze przed Wielkanocą. 

– Na tym samym zebraniu 
pracodawca zapowiedział 
wprowadzenie zmian do 
regulaminu wynagradzania, 
ale do tej pory nic w tym 
kierunku nie zostało zrobio-
ne – dodaje Czarnecki.

Podkreśla, że zarząd wydał 
kierownikom polecenie przy-
gotowania list pracowników, 
którzy powinni otrzymać 
podwyżki wynagrodzeń, 
ale na początku lipca poin-
formował o zawieszeniu ru-
chów płacowych. – Decyzja 
o wstrzymaniu podwyżek 
przelała czarę goryczy – 
podkreśla szef Solidarności 
w przedsiębiorstwie. Jego 
zdaniem fi rma wykonuje 
dużo zleceń, więc stać ją 
na podwyżki. Tymczasem 

zarobki pracowników są nie-
adekwatne do ciężkiej pracy. 
Wynagrodzenia większości 
pracowników fi zycznych 
wahają się w granicach 11, 
12 zł za godzinę. Jedyną 
grupą zawodową, która 
w tym roku otrzymała ja-
kiekolwiek podwyżki, są 
brygadziści.

W fi rmie Mostostal Gli-
wice zatrudnionych jest 110 
pracowników fi zycznych 
i 40 umysłowych. Spółka 
zajmuje się produkcją kon-
strukcji stalowych wykorzy-
stywanych m.in. do budowy 
stadionów. Solidarność po-
wstała w zakładzie w maju 
ubiegłego roku i należy do 
niej 30 proc. załogi.

AGA

11 lipca o 7.00 rano we wszystkich zakładach kolejowej spółki Przewozy 
Regionalne rozpoczęło się referendum strajkowe. Kolejarze odpowiadają na pytanie, 
czy są gotowi przystąpić do strajku generalnego. Głosowanie potrwa do 15 lipca. Wyniki 
zostaną podane w przyszłym tygodniu.

Trwa referendum 
strajkowe na kolei

8 proc. podwyżek płac 
dla pracowników For-
tum Zabrze domaga się 
zakładowa Solidarność. 
Zaplanowane na ubiegły 
tydzień negocjacje z za-
rządem firmy nie doszły 
do skutku. 

– Po prostu zarząd nie 
dostarczył stronie związ-
kowej obiecanej doku-
mentacji finansowej. Ne-
gocjowanie podwyżek w 
sytuacji, gdy nie mamy 
odpowiedniej wiedzy na 
temat kondycji finansowej 
firmy nie miało sensu. 13 
lipca odbędą się kolejne 
rozmowy. Jeśli to spotka-
nie nie przybliży nas do 
porozumienia, rozważy-
my wszczęcie sporu zbio-

rowego – mówi Mirosław 
Grzywa, szef Solidarności 
w Fortum Zabrze (d. Elek-
trociepłowni Zabrze).

Początkowo s t rona 
związkowa żądała 10-
proc. podwyżki płac. – 
Teraz obniżyliśmy nasze 
żądania do 8 proc. Z kolei 
kierownictwo firmy naj-
pierw proponowało 2 proc. 
podwyżki, a później 2,2 
proc. To trudno nazwać 
podwyżką. Przecież infla-
cja w maju była przeszło 
dwukrotnie wyższa. Ale 
na ten argument kierow-
nictwo firmy odpowiada, 
że nie ma obowiązku wy-
równywać pracownikom 
skutków inflacji – podkre-
śla Grzywa. 

Zaznacza, że firmę stać 
na podwyżki dla pracow-
ników. – Do końca roku 
zatrudnienie w Fortum 
Zabrze zmniejszy się o 86 
osób, które zdecydowały 
się skorzystać z Programu 
Dobrowolnych Odejść, co 
oznacza spory spadek kosz-
tów pracy. Tym bardziej, że 
środki, jakie przeznaczono 
na PDO pochodzą z zu-
pełnie innej puli. Według 
naszych informacji jeszcze 
przed kupnem EC Zabrze 
przez Fortum utworzona 
została rezerwa na ten cel 
– dodaje Grzywa

Obecnie Fortum Za-
brze zatrudnia 271 pra-
cowników.

POD

W Przewozach Regionalnych nie było podwyżek od trzech lat – podkreślają związkowcy

Wejdą w spór zbiorowy?Negocjacje w Fortum

Strajk generalny 
to ostateczność, 
ale musimy być na to 
przygotowani mówi 
Henryk Grymel.

Foto: TŚD
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P
rzed tygodniem z 
wczasów zorgani-
zowanych przez 
Solidarność z sos-
nowieckiej kopalni 

Kazimierz-Juliusz przyjechały 
dwie grupy turystów. Wy-
poczywali w nadmorskiej 
miejscowości Międzywodzie 
oraz w bułgarskich Złotych 
Piaskach. Wrócili zadowo-
leni, wypoczęci i opaleni. 
Takie wyjazdy związkowcy 
z kopalnianej Solidarności 
organizują co najmniej od 
10 lat.

– Każdego roku gwaran-
tujemy doskonały wypoczy-
nek w ośrodkach o wysokim 
standardzie w Dźwirzynie i 
Sarbinowie, a od niedawna 
również w Międzywodziu. 
Aby wczasy były jak najtań-
sze, współpracujemy tylko z 
właścicielami domów wcza-
sowych, z którymi negocju-
jemy grupowe ceny pobytu. 
W cenie zagwarantowane są 
noclegi, całodzienne wyży-
wienie i przejazdy autokarem 
– informuje Jacek Rączka, 
wiceprzewodniczący Solidar-
ności w kopalni Kazimierz-
Juliusz.

W tym roku zorgani-
zowane przez związkow-
ców 10-dniowe wczasy nad 
morzem kosztują 950 zł, a 
14-dniowe 1200 zł. Wypo-
czywający w Bułgarii muszą 
zapłacić 1850 zł. – Ale ta cena 
obejmuje przeloty samolotem 
i pobyt w 4-gwiazdkowym 
hotelu z opcją all inclusive. 
Na wczasy organizowane 

przez nas jeżdżą niemal wszy-
scy pracownicy, włącznie 
z emerytami – mówi Jacek 
Rączka. 

Już od 13 lat świetnymi 
ofertami dla związkowców 
z Solidarności, którzy przy 
okazji letniego wypoczynku 
chcą podreperować swoje 
zdrowie, dysponuje solidar-
nościowe Koło Emerytów 
przy kopalni Zofiówka w 
Jastrzębiu Zdroju. 

– W błędzie są ci, któ-
rzy sądzą, że organizujemy 
wyjazdy do sanatoriów lub 

wczasy wyłącznie dla eme-
rytów. Na wakacje z nami 
może pojechać każdy członek 
związku. Współpracujemy 
z bardzo rzetelnym biurem 
turystycznym z Ustki, które 
poleca nam tylko spraw-
dzone nadmorskie ośrodki 
wczasowe, przystosowane 
do prowadzenia rehabili-
tacji. Ich zaletą jest smacz-
ne wyżywienie. Turnusy 
trwają aż 16 dni, a ich cena 
obejmuje zabiegi rehabilita-
cyjne i dojazd autokarem. 
W tym roku koszt pobytu 

1 osoby wzrósł do 1400 zł, 
bo przecież wszystko podro-
żało. Pomyśleć, że jeszcze 
niedawno wyjazd z nami 
kosztował tylko 600-700 zł – 
mówi Henryk Klawikowski, 
przewodniczący Koła Emery-
tów NSZZ Solidarność przy 
kopalni Zofi ówka. Podczas 
turnusów organizowanych 
przez solidarnościowych 
emerytów z Zofi ówki można 
skorzystać m.in. z zabiegów 
światłolecznictwa, hydrote-
rapii, elektroterapii, masaży, 
inhalacji, z leczenia klima-

tycznego. Organizatorzy 
wczasów stawiają ośrod-
kom wysokie wymagania. 
– Akceptujemy tylko te, 
przygotowane na przyjęcie 
gości, których obowiązu-
ją specjalne diety. Mamy 
ogromną satysfakcję, gdy 
ludzie zadowoleni wracają 
z wypoczynku, przychodzą 
do nas i dziękują. – mówi 
Henryk Klawikowski. 

Wyjazdy dla członków 
związku oferuje również So-
lidarność z Huty Katowice. 
Stanisław Szrek, wiceprze-
wodniczący związku w za-
kładzie podkreśla, że ceny 
organizowanych wycieczek 
lub wczasów są o 200-300 zł 
niższe niż w biurach podró-
ży. – Organizując wyjazdy 
szukamy odpowiedniego 
ośrodka, przygotowujemy 
program pobytu, a resztę 
załatwia współpracująca 
z nami spółka zakładowa. 
Zawsze dobieramy ośrod-
ki, które zadowolą naszą 
grupę i nie są bardzo drogie. 
Jeździmy po całym kraju i 
za granicę, m.in. do Grecji, 

Chorwacji, Bułgarii, Rumu-
nii. Ostatnio dużym powo-
dzeniem cieszą się wycieczki 
na trochę zapomnianą, a 
bardzo interesującą ziemię 
świętokrzyską – mówi Sta-
nisław Szrek. 

Problem opłat wczaso-
wych, przekraczających 
skromne domowe budżety, w 
kapitalny sposób rozwiązał 
Regionalny Sekretariat Eme-
rytów i Rencistów NSZZ Soli-
darność. Nie dość, że koszty 
wczasów w miejscowościach 
nadmorskich oraz zagranicą 
są niewysokie, to dodatkowo 
płacić za letni wypoczynek 
można w ratach przez cały 
następny rok. – To gratka 
dla ludzi, którym brakuje 
pieniędzy na wakacje. W 
sezonie letnim najdroższe 
wczasy krajowe organizo-
wane przez nas kosztują 
1100 zł. Wszystkie ośrodki, 
z których korzystamy mają 
bardzo wysoki standard – 
mówi Irena Kania, sekretarz 
RSEiR. Wśród emeryckich 
ofert zagranicznych znaleźć 
można m.in. wczasy w Chor-
wacji, w Hajduszoboszlo na 
Węgrzech i w słowackich 
Turcianskich Teplicach. – To 
również bardzo atrakcyj-
ne i niedrogie wyjazdy. W 
Turcianskich Teplicach nasi 
wczasowicze w cenie poby-
tu mają zagwarantowane 4 
sauny, 4 wejścia do parku 
wodnego, masaż klasyczny 
i okład borowinowy – infor-
muje Irena Kania.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Ośrodki wczasowe o wysokich standardach w znanych miejscowościach turystycznych, zagwarantowane prze-
jazdy i całodzienne wyżywienie, a przede wszystkim konkurencyjne ceny turnusów. Takie oferty letniego wypoczynku 
przygotowują każdego roku dla członków Solidarności organizacje związkowe w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Warto wypoczywać z Solidarnością

Wkrótce przestaną obowią-
zywać zapisy ustawy anty-
kryzysowej, która zmieniła 
zasady zawierania umów 
na czas określony. Związ-
kowcy obawiają się, że 
pod tym pretekstem pra-
codawcy lekką ręką będą 
pozbywać się pracowników, 
którym wygasają umowy 
na czas określony, zatrud-
niając w ich miejsce fi rmy 
zewnętrzne lub korzysta-
jąc z pośrednictwa agencji 
pracy tymczasowej.

W sosnowieckiej spółce 
Bitron produkującej podze-
społy dla przemysłu samo-
chodowego i sprzęt AGD od 
maja trwa spór zbiorowy. 
Jednym z postulatów zgło-
szonych przez zakładową 
Solidarność są gwarancje 
zatrudnienia dla osób za-
trudnionych na podstawie 
umów na czas określony. 

Od kilku miesięcy pra-
codawca zastępuje pracow-
ników, którym wygasają 
umowy czasowe pracowni-
kami z agencji pracy tym-
czasowej. Zdaniem Izabeli 
Będkowskiej, przewodni-
czącej Solidarności w spół-

ce, nie można wykluczyć, 
że takie działanie zarządu 
fi rmy ma związek z ustawą 
antykryzysową.

Stefania Penkała, prze-
wodnicząca Solidarności w 
Hucie Batory w Chorzowie 
z niepokojem obserwu-
je przedstawicieli agencji 
pracy tymczasowej, którzy 
coraz częściej pojawiają się 
na terenie zakładu. – W 
ciągu najbliższych trzech 
miesięcy umowy o pracę 
wygasną aż 25 proc. pra-
cowników. Obawiam się, 
że nowe umowy nie zo-
staną z nimi podpisane, 
tylko zostaną zatrudnieni 
za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej – mówi 
Stefania Penkała. Podkreśla, 
że wśród pracowników za-
grożonych wygaśnięciem i 
nieprzedłużeniem umowy 
o pracę są osoby, które prze-
pracowały w hucie nawet 
5 lat. Obawa o przyszłość 
pracowników zakładu stała 
się jednym z powodów za-
planowania pikiety przed 
siedzibą dyrekcji spółki.

Ustawa o łagodzeniu skut-
ków kryzysu, która stanowiła 

główny element rządowego 
pakietu antykryzysowego, 
zmieniła zasady zawierania 
kolejnych umów o pracę na 
czas określony, zawieszając 
(w okresie od 22 sierpnia 
2009 roku do 31 grudnia 
2011 roku) art. 251 par. 1 
Kodeksu pracy. To właśnie 
ten zapis mówił o tym, że 
zawarcie trzeciej umowy na 
czas określony jest równo-
znaczne w skutkach praw-
nych z podpisaniem umowy 
o pracę na czas nieokreślony. 
Po wejściu w życie ustawy 
antykryzysowej istotna stała 
się nie ilość kolejnych umów 
na czas określony, a łączny 
okres ich trwania, który nie 
może przekroczyć 24 miesię-
cy. Zapisy ustawy odnosiły 
się również do umów na czas 
określony już trwających 
w dniu wejścia ustawy, ale 
okres 24 miesięcy zaczynał 
biec dopiero od momentu 
obowiązywania nowych 
przepisów.

Nowe zasady zawiera-
nia umów o pracę na czas 
określony dotyczą wszyst-
kich pracodawców, a nie 
tylko tych, którzy zdecy-

dowali się na skorzystanie 
z zapisów ustawy anty-
kryzysowej dotyczących 
np. pomocy finansowej i 
wypłaty wynagrodzeń ze 
środków Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

Rządowa ustawa wpro-
wadziła również możliwość 
wydłużania okresów rozli-
czeniowych czasu pracy, co 

miało pozwolić na bardziej 
elastyczne gospodarowanie 
czasem pracowników. Umoż-
liwiła także pracodawcom 
stosowanie różnych godzin 
rozpoczynania i kończenia 
pracy przez pracowników, 
przy założeniu, że ponowna 
praca w tej samej dobie nie 
zostanie potraktowana jako 
zatrudnienie w godzinach 
nadliczbowych.

Zdaniem związkowców 
ustawa antykryzysowa 
była chybiona i stanowiła 
jedynie zabieg wizerun-
kowy rządu. Mimo to, w 
Komisji Trójstronnej pro-
wadzone są rozmowy na 
temat wprowadzenia do 
Kodeksu pracy niektó-
rych rozwiązań w niej 
zawartych.

AGNIESZKA KONIECZNY

13 lipca przed siedzibą 
dyrekcji Huty Batory w 
Chorzowie przeprowadzona 
zostanie pikieta zorgani-
zowana przez wszystkie 
organizacje związkowe 
działające w zakładzie. 
Związkowcy będą doma-
gać się m.in. przekształ-
cenia umów zawartych 
z pracownikami na czas 
określony w umowy na 
czas nieokreślony. 

– Zaprotestujemy też 
przeciwko zatrudnianiu 

pracowników za pośredni-
ctwem agencji pracy tym-
czasowej – mówi Stefania 
Penkała, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności.  

Kolejnym powodem 
przeprowadzenia pikiety 
jest brak podwyżek wyna-
grodzeń oraz lekceważenie 
partnera społecznego i po-
zorowanie dialogu. – Roz-
poczęliśmy negocjacje na 
temat podwyżek płac, od-
było się kilka spotkań, ale 
rozmowy nie są kontynu-

owane – dodaje Stefania 
Penkała.

Huta Batory wchodzi 
w skład grupy Alchemia 
S.A. Zakład jest jednym z 
największych w Polsce pro-
ducentów rur bez szwu o 
dużych przekrojach wykony-
wanych ze wszystkich rodza-
jów stali wykorzystywanych 
w przemyśle energetycznym 
i chemicznym. Huta pro-
dukuje również ponad 300 
gatunków wlewek.

AK

Związkowcy z Huty Batory będą pikietować

Pozbędą się niechcianych pracowników?

Nie dość, że 
koszty wczasów 
są niewysokie, 
to dodatkowo 
płacić za letni 
wypoczynek można 
w ratach przez cały 
następny rok.

Związkowcy z kopalni Kazimierz Juliusz mogli spędzić dwa tygodnie w Złotych Piaskach w Bułgarii 
w czterogwiazdkowym hotelu z opcją all inclusive za 1850 zł

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.

Kodeks pracy:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2011 r.):   1.386,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2011 r.):  3.466,33 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł

M
amy młodą 
pracowni-
c ę ,  k t ó r a 
publicznie, 
przy innych 

pracownikach i przy rodzi-
cach, w sposób ironiczny i 
obraźliwy odnosi się do swo-
jej przełożonej (ta, notabene, 
jest osobą w słusznym wieku i 
chociażby z tego tytułu należy 
się jej szacunek). Co w takim 
przypadku można zrobić?

Pracownik ma prawo do 
racjonalnej i słusznej kryty-
ki działań pracodawcy lub 
przełożonych, ale powinien 
przedstawiać swoje opinie 
w kulturalny sposób, we 
właściwej formie i odpo-
wiednich okolicznościach. 
Krytyce nie może jednak 
podlegać osoba pracodawcy 
lub przełożonego, a jedynie 
sprawy dotyczące pracy, np. 
jej organizacja.

Ponadto krytyka nie może 
być prowadzona w sposób 
obraźliwy, nie może też po-
legać na deprecjonowaniu 
w sposób obraźliwy umie-
jętności pracodawcy czy 
przełożonych. Pracownik, 
dopuszczając się takich dzia-
łań, niewątpliwie w sposób 
ciężki narusza pracowniczy 
obowiązek dbałości o dobro 
zakładu pracy i przestrze-
gania zasad współżycia 
społecznego. Pracownik, 
który świadomie obraża i 
ośmiesza osobę pracodawcy 
lub przełożonego, powinien 
więc liczyć się z konsekwen-
cjami, nawet takimi jak roz-
wiązanie umowy bez wypo-
wiedzenia. Nawet troska o 
interesy zakładu pracy nie 
może bowiem usprawiedli-
wiać nagannego zachowania 
pracownika, polegającego 
na obrażaniu pracodawcy i 
przełożonych, przypisywa-
niu im cech poniżających 
w opinii publicznej. Takie 
postępowanie pracownika, 
który w ewidentny sposób 
lekceważy dobre obyczaje 
i szkodzi dobremu imieniu 
pracodawcy, stanowi naru-
szenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych. Jest 
ono tym samym przyczyną 
uzasadniającą wypowiedze-
nie takiemu pracownikowi 
umowy o pracę (wyrok 

SN z 13 października 1999 
r., I PKN 296/00, OSNP 
2001/4/114).

Ponadto według wy-
roku Sądu Najwyższego 
z dnia 28 lipca 1976 r. (I 
PRN 54/76, LEX nr 14319): 
„Nawet uzasadniona kryty-
ka stosunków istniejących 
w zakładzie pracy powin-
na mieścić się w granicach 
porządku prawnego, nie 
dezorganizować pracy i 
umożliwiać normalną rea-
lizację społecznych funkcji 
krytykowanego zakładu 
pracy. Za ciężkie naruszenie 
przez pracownika podsta-
wowych obowiązków pra-
cowniczych w rozumieniu 
przepisu art. 52 § 1 K.p. 
mogą być jednak uznane 
tylko przejawy nacechowa-
ne złą wiarą nadużywania 
pracowniczego prawa do 
krytyki stosunków istnie-
jących w macierzystym 
zakładzie pracy”.

W jednym z orzeczeń 
Sąd Najwyższy przyjął, że 
pracownik, który starannie 
i sumiennie wykonuje swe 
obowiązki, nie może być 
pozbawiony możliwości 
otwartego i krytycznego 
wypowiadania się w spra-

wach dotyczących organi-
zacji pracy, takich jak np. 
kolejność czynności czy 
podział zadań. Pracownik 
ma prawo tak długo wyra-
żać otwarcie, krytycznie i 
we właściwej formie swoją 
opinię na temat spraw do-
tyczących pracy, jak długo 
jego zachowanie nie bę-
dzie godzić w osobę prze-
łożonego. Jeśli krytyczne 
uwagi będą przez cały czas 
odnosiły się wyłącznie do 
spraw dotyczących samej 
pracy, zachowanie pra-
cownika nie będzie mogło 
być uznane za naruszanie 
jego podstawowych obo-
wiązków, a tym samym nie 
będzie uzasadniało wypo-
wiedzenia umowy o pracę 
(wyrok SN z 7 września 
2000 r., I PKN 11/00, OSNP 
2002/6/139).

W przypadku opisanym 
w pytaniu nie jest możliwe 
stwierdzenie, czego dotyczą 
krytyczne uwagi pracowni-
cy (czy samej osoby przeło-
żonej, czy też jej działań i 
spraw dotyczących pracy), 
ale na pewno nie została 
zachowana odpowiednia 
forma zgłaszanej krytyki. Z 
tego też względu pracodaw-

ca może wobec pracownika 
zastosować sankcje wyni-
kające z odpowiedzialno-
ści porządkowej, takie jak 
kara upomnienia lub naga-
ny (art. 108 § 1 K.p.) , a w 
przypadku braku poprawy 
zachowania ze strony pra-
cownika, pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę z 
tym pracownikiem nawet 
w trybie dyscyplinarnym 
(art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

Należy jednak pamiętać 
o tym, iż w piśmie rozwią-
zującym umowę o pracę 
należy przedstawić okolicz-
ności świadczące o tym, że 
pracownik naruszył podsta-
wowe obowiązki pracow-
nicze (bez względu na to, 
czy zastosowany zostanie 
okres wypowiedzenia, czy 
też nie). W przypadku za-
stosowania trybu dyscypli-
narnego należy też wykazać 
rażące i negatywne skutki 
stosowanej przez pracow-
nika w sposób nieprawid-
łowy krytyki, np. znaczne 
pogorszenie wizerunku za-
kładu pracy, uwidocznione 
w opiniach klientów.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wyśmiewanie i obrażanie 
pracodawcy przez pracownika

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

oferuje do wynajmu powierzchnię biurową, 

składającą się z trzech pomieszczeń o łącznym metrażu133,85 
m2. Do wszystkich pomieszczeń jest doprowadzona 
sieć telefoniczna i internetowa. Znajdują się one na 
parterze budynku Zarządu Regionu przy ul. Floriana 7 
w Katowicach. Blisko centrum, wygodny dojazd, własny 
parking. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Biurem 
Administracyjnym ZR, tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
podaje do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze 

sprzedaży nieruchomości 
w Bytomiu 

przy ulicy Strzelców Bytomskich

składającej się z trzech działek gruntowych niezabudo-
wanych o łącznej powierzchni 15710 m2:
– działka 2318/187 o pow. 3322 m2

– działka 2319/187 o pow 11747 m2

– działka 220/187 o pow. 641 m2

Nieruchomość jest położona w świetnej lokalizacji, 
ok. 3 km od centrum Bytomia i doskonale skomuniko-
wana. Dojazd zarówno od ulicy Strzelców Bytomskich, 
jak i od ul. Cegielnianej.

Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media. 
Przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-usługową. 
Bezpośrednimi sąsiadami są m.in. stacja paliw, stacja 
kontroli pojazdów i po przeciwnej stronie ul. Strzelców 
Bytomskich salon samochodowy.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Admini-
stracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność lub skarbnikiem ZR. Osobiście w siedzibie ZR 
w Katowicach przy ul. Floriana 7 lub telefonicznie. 

Biuro Administracyjne ZR: tel. 32 353-84-25 wew. 199, 
skarbnik ZR: tel. 32 253-73-73.

Pracownik ma prawo do racjonalnej i słusznej krytyki działań pracodawcy lub przełożonych, ale powinien 
przedstawiać swoje opinie w kulturalny sposób, we właściwej formie i odpowiednich okolicznościach

Foto: internet
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A MNIE to pasjonuje

311 zawodników i 50 dru-
żyn wzięło udział w XIV 
Mistrzostwach Polski Gór-
ników w Skacie o Puchar 
Przewodniczącego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność.

W kategorii ogólnej zwy-
ciężył Piotr Kurzaczek z 
Klubu Skatowego „Barbara 
Chorzów”, wśród kobiet 
mistrzynią Polski w skacie 
została Małgorzata Kubicka 
z „Silesii Tarnowskie Góry”, 
a w kategorii juniorów 
pierwsze miejsce zajął Alek-
sander Frysztacki, aktualny 
mistrz świata startujący w 
barwach Klubu Skatowego 
„Amicus”, działającego przy 
katowickiej kopalni Staszic. 
Drużynowo najlepsi okazali 
się zawodnicy z „Barbary 
Chorzów”. Wszystkie skato-
we pojedynki były zacięte, 
ale prowadzone w duchu 
sportowej rywalizacji.

Mistrzostwa tradycyjnie 
zorganizowane zostały w 
Domu Kultury w Katowi-
cach-Giszowcu przez Klub 

Skatowy „Amicus”. W 1995 
r. założyli go zafascyno-
wani skatem związkowcy 
z Solidarności z kopalni 
Staszic.

- Ta gra kulturowo osa-
dzona jest w górniczej tra-
dycji, a Solidarność sku-
tecznie przyczynia się do 
jej popularyzacji. Wkrótce 

rozpoczynamy przygoto-
wania do przyszłorocznych 
mistrzostw. Zależy nam, by 
ta jubileuszowa impreza 
była wyjątkowa – mówi 
Piotr Czypionka, prezes 
Amicusa a zarazem prze-
wodniczący Solidarności 
w kopalni Staszic.

BEA

Solidarność popularyzuje „szkata”

D
o każdego spły-
wu trzeba się 
przygotować, 
a najważniej-
szy jest odpo-

wiedni ubiór i opanowanie 
emocji. Na wodzie nie na-
leży wpadać w panikę, bez 
nerwów można wyjść z 
każdej sytuacji – opowiada 
pan Tomasz.

Najbardziej lubi spływy 
po czeskiej rzece Moravica, 
ale pływa też po Pliszce, 
Dobrzycy i Warcie. Na 
wyprawy umawia się z 
kolegami przez internet. 
– Wiele spływów organizo-
wanych jest spontanicznie. 
Mamy swój klub miłośni-
ków zimowych spływów 
kajakowych zrzeszający 
ludzi z całej Polski. Od 
Gdańska po Kraków – 
opowiada.

Jego zdaniem ekstremal-
ne kajakarstwo jest sportem 
nie tylko dla odważnych, 
ale i wytrwałych, bo na-
uczenie się utrzymywania 
równowagi na rwącej rzece 
wymaga czasu i cierpliwo-
ści. – Koledzy udzielili mi 
kilku rad, reszty musiałem 
nauczyć się sam, chociaż na 
początku trochę się bałem, 
myślałem, że nie dam rady 
– podkreśla.

Na kajak przesiadł się 
z roweru górskiego, na 
którym zaczął jeździć jako 
nastolatek. Pod koniec 

szkoły podstawowej zapi-
sał się do sekcji kolarstwa 
górskiego działającej w 
Miejskim Ośrodku Sportu 
i Młodzieży w Tychach. 

Jako zawodnik tego klubu 
bardzo szybko zaczął zaj-
mować czołowe miejsca w 
różnego rodzaju zawodach 
lokalnych, a w ogólnopol-
skich niejeden raz ocierał 
się o pudło. – Podczas za-
wodów o Puchar Polski w 
Żywcu wywróciłem się i 
uszkodziłem kręgosłup, 
co uniemożliwiło mi dal-
szy start w zawodach. Na 
rowerze jeżdżę do tej pory, 
ale przy dłuższym wysiłku 

ból staje się bardzo dokucz-
liwy – opowiada.

Nie lubi stagnacji, dlatego 
kilka tygodni temu wybrał 
się z kumplami z klubu na 
rejs żeglarski po otwartym 
morzu. Przez kilka dni pły-
nęli z Gdyni na wyspę Born-
holm. – Po drodze przycu-
mowaliśmy do niewielkiej 
szwedzkiej wysepki, na której 
mieszka zaledwie 80 osób, 
trudniących się połowem 
ryb – dodaje.

Pan Tomasz podkreśla, 
że na większość spływów 
kajakowych jeździ bez żony 
i sześcioletniej córki Magda-
leny, dlatego we wrześniu 
chciałby zabrać rodzinę na 
rejs żeglarski po Mazurach. 
Na tę wyprawę chciałby 
również namówić znajo-
mych. – Moja córka bardzo 
lubi wodę, mam nadzieję, 
że polubi również sporty 
wodne – mówi.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zawodnik Rybek Rybnik, 
Kacper Woryna zajął wy-
sokie czwarte miejsce w 
rozgrywanych  na stadionie 
mini żużlowym w Rybniku
-Chwałowicach zawodach  
FIM Speedway Youth Gold 
Trophy 80cc . To najlepszy 
wynik polskiego zawodnika 
w całej 11-letniej historii 
tych zawodów.  Jednym 
z patronów i sponsorów 
zawodów była Śląsko-Dą-
browska Solidarność.

W zawodach wystąpiło 54 
najlepszych miniżużlowców 
świata z takich krajów jak 
Dania, Norwegia, Szwecja, 
Finlandia, Australia,  Rosja 
i oczywiście Polska. Na 
rybnickim torze pojawiło 
się ośmiu reprezentantów 
naszego kraju, w większości 
zawodników Młodzieżowe-
go Klubu Mini Żużlowego 
Rybki Rybnik. Do półfina-
łów awansowało dwóch 
rybniczan Kacper Woryna 
i Krzysztof Wojaczek. W fi-
nale wystąpił tylko Woryna, 
aktualny lider  Indywidu-

alnych Mistrzostw Polski 
w mini żużlu.

Kacper Woryna jest wnu-
kiem zmarłego przed 10 laty 
słynnego żużlowca z Rybnika 
Antoniego Woryny.  Dzia-
dek Kacpra był pierwszym 
w historii polskim medalistą 
Indywidualnych Mistrzostw 
Świata, stawał na podium 

IMŚ dwukrotnie. Dwukrot-
nie zdobywał złote medale w 
drużynowych mistrzostwach 
świata i dwukrotnie zdoby-
wał Złoty Kask. Wygląda na 
to, że wnuk odziedziczył ta-
lent po dziadku i należy mieć 
nadzieję, że będzie nadal ten 
talent rozwijał. 

NY

Członkowie Związku Więź-
niów Politycznych Okresu 
Stanu Wojennego wzięli 
udział w XIX spotkaniu w 
Centrum Kultury w Tar-
nowskich Górach. Gościem 
uroczystości był Mirosław 
Truchan, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

– Nasz teren ma swoją 
ważną kartę w historii po-
wstania i działalności NSZZ 
Solidarność. To przecież 
w tarnogórskim „Fazosie” 
w sierpniu 1980 roku roz-
począł się pierwszy strajk 
na terenie Śląska. Tutej-
sze struktury i organiza-
cje związku znane były w 
kraju z bojowości i rady-
kalizmu. Dlatego też nie 
przypadkowo spadły na 
naszych działaczy masowe 
i dotkliwe represje w okresie 
stanu wojennego – mówił 
podczas spotkania Jan Jelo-
nek, przewodniczący Tere-
nowej Sekcji Problemowej 
NSZZ Solidarność Powiatu 
Tarnogórskiego.

Podkreślił, że Solidarność 
była gwałtownie rozbudzoną 
nadzieją na normalne ludzkie 
życie. – Na naszych oczach 
i w nas tę nadzieję zabijano. 
Byliśmy wtedy młodymi 
ludźmi. Chcieliśmy lepiej 
i dostatniej, ale też godniej 
żyć – powiedział.

Jan Jelonek zwrócił się 
do uczestników spotkania 
z propozycją spisania wspo-
mnień z tamtego okresu. – To 
jest nie tylko nasze prawo, 
ale i nasz obowiązek. Musi-
my dać świadectwo praw-
dy o czasie Solidarnos ci i 
stanu wojennego. Tak, by 
dla mówiących po polsku  
podłość wciąż była podłością, 
a honor honorem – przeko-
nywał Jan Jelonek.

ANY

Pasja trochę ekstremalna

Tomasz Fidziński, kierowca autobusu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Jaworznie 
i członek zakładowej Solidarności uwielbia sporty ekstremalne. Od kilku sezonów 
regularnie bierze udział w zimowych i górskich spływach kajakowych, w młodości 
uprawiał kolarstwo i wspinaczkę.

Spotkanie 
Więźniów 
Politycznych

– Do każdej wyprawy trzeba się przygotować, najważniejszy jest odpowiedni ubiór i opanowanie – mówi Tomasz Fidziński

Sukces rybnickiego mini żużlowca

Dobre występy w zawodach mini żużlowych powinny zaowocować 
sukcesami w „dorosłym" żużlu

Wszyscy zwycięzcy Mistrzostw Polski Górników w Skacie 
prezentują swoje puchary

Ekstremalne 
kajakarstwo jest 
sportem nie tylko 
dla odważnych, 
ale i wytrwałych.
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