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Stanisław Kłysz: Kierownictwo spółki 
zamiast podwyżek zamierza wprowadzić 
program antykryzysowy. Daliśmy 
zarządowi ostatnią szansę. » STRONA 3

Arkadiusz Malatyński: Warto byłoby 
skonfrontować wielkość produkcji 
z liczbą pracowników i zastanowić się 
nad zasadnością postoju. » STRONA 4

Reklama

IX WZD

Zapadną ważne 
decyzje
Problemy społeczno-gospo-
darcze na Śląsku i w Zagłębiu 
oraz plan działań NSZZ Soli-
darność dotyczących ochrony 
miejsc pracy w regionie – to 
najważniejsze tematy Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
które odbędzie się 27 września w 
Katowicach. Delegaci przygotowali 
kilka propozycji dotyczących akcji 
protestacyjnych na skalę regio-
nalną. Ich zdaniem spowolnienie 
gospodarcze jest coraz bardziej 
widoczne, ale rząd nie podejmuje 
żadnych działań zmierzających do 
poprawy sytuacji. » STRONA 3

J
uż za trzy miesiące, 
1 stycznia 2013 roku, 
wejdą w życie postano-
wienia unijnego pakietu 
klimatyczno-energety-

czego, które nakazują produ-
centom energii zakup upraw-
nień do emisji dwutlenku 
węgla. – Wejście w życie tych 
postanowień oznaczać będzie 
początek poważnych proble-
mów polskiej gospodarki. To 
będzie też ogromne obciąże-
nie dla budżetów domowych 
Polaków. Ale to nie jest tak, że 
klamka już zapadła ostatecz-
nie. Możemy doprowadzić do 
zawieszenia obowiązywania 
pakietu korzystając z Euro-
pejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej – mówi Dominik Ko-
lorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Czym jest EIO
EIO to nowy instrument, który 
umożliwia grupie obywateli 
Unii Europejskiej wezwanie 
Komisji Europejskiej do zapro-
ponowania zmiany przepisów 
lub wprowadzenia nowych roz-
wiązań legislacyjnych. Inicjaty-
wę obywatelską musi poprzeć 
co najmniej milion obywateli 
UE pochodzących z przynaj-
mniej 7 spośród 27 państw 
członkowskich. Pomysł, aby 
w celu uchronienia polskiej 
gospodarki i mieszkańców 
Polski przed skutkami pakietu, 
skorzystać z możliwości, jakie 
daje Europejska Inicjatywa 
Obywatelska wysunął Ludwik 
Dorn, inicjatywę wsparli przed-
stawiciele NSZZ Solidarność. 
Do akcji przyłączyli się repre-
zentanci innych polskich cen-
tral związkowych i organizacji 
pracodawców. Tworzą oni tzw. 
Polski Komitet akcji. 

W skład Komitetu Oby-
watelskiego (ogólnoeuropej-
skiego) obok przedstawicieli 
Polski weszli reprezentanci 
6 krajów UE: Austrii, Czech, 
Danii, Grecji, Litwy i Wielkiej 

Brytanii. Swój akces do Komi-
tetu Obywatelskiego rozważają 
reprezentanci kolejnych państw 
tzw. nowej Unii.

8 sierpnia 2012 roku Euro-
pejska Inicjatywa Obywatelska 

„Zawieszenie Pakietu Klimatycz-
no-Energetycznego Unii Euro-
pejskiej” została zarejestrowana 
przez Komisję Europejską. Od 
tego momentu Komitet Oby-
watelski tej inicjatywy ma 12 

miesięcy, aby zebrać wymaganą 
liczbę podpisów.

Zbiórka podpisów
Podpisy będą zbierane zarów-
no tradycyjnie, jak również 
drogą elektroniczną w całej 
Europie.

W Polsce akcję zbierania 
podpisów w zakładach pracy 
i na ulicach miast prowadzić 
będą przedstawiciele organiza-
cji związkowych wchodzących 
w skład Polskiego Komitetu 
EIO, a więc NSZZ Solidarność, 
a także OPZZ i FZZ. Na począt-
ku października wystartuje też 
strona internetowa, za pośred-
nictwem której można będzie 
złożyć podpis pod deklaracją. 
– Liczę na skuteczność struktur 
związku, szczególnie w naszym 
regionie, gdzie skutki wejścia w 
życie pakietu będą szczególnie 
odczuwane, nie tylko w postaci 
bolesnego wzrostu rachunków 
za prąd i ciepło, ale też likwida-
cji tysięcy miejsc pracy – mówi 
szef śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności. 

Akcja promocyjna 
Wraz z rozpoczęciem zbiórki 
podpisów ruszy też akcja pro-
mocyjno-edukacyjna. – Chce-
my uświadomić Polakom, jakie 
potencjalne zagrożenia kryją 
się pod tak z pozoru abstrak-
cyjnymi nazwami jak pakiet 
klimatyczno-energetyczny czy 
uprawnienia do emisji – wyjaś-
nia Dominik Kolorz. – Już samo 
hasło widniejące na logo naszej 
akcji powinno dać ludziom do 
myślenia. Tu nie chodzi o jakieś 
abstrakcyjne problemy, ale jak 
najbardziej realne – o domowe 
budżety i o miejsca pracy – do-
daje przewodniczący.

GRZEGORZ PODŻORNY

28 września w Warszawie zostanie zainaugurowana w Polsce Europejska Inicjatywa 
Obywatelska „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej”. 
Do akcji obok Polski przystąpiły Austria, Czechy, Dania, Grecja, Litwa, Rumunia i Wielka Brytania. 

Nie chcemy przepłacać za prąd

Skutki pakietu w Polsce
W 2013 roku ceny prądu wzrosną o 30 proc. 

W 2013 roku ceny ciepła wzrosną o 22 proc.

W kolejnych latach te ceny wzrosną o 60 proc.

Możemy stracić nawet 500 tys. miejsc pracy.

Jednym z głównych bene-
fi cjentów wdrożenia tego 
zabójczego dla polskiej 
gospodarki pakietu będzie 
wielki biznes. 
W forsowaniu rozwiązań pakie-
tu w obecnym kształcie, chodzi 
o zyski z handlu i spekulacji 
uprawnieniami do emisji CO2, 

a także o promocję gazu ziem-
nego, co oznacza zwiększenie 
wpływu Gazpromu na energe-
tykę UE. Chodzi też o promo-
cję oraz masowe zwiększenie 
sprzedaży złożonych i odpo-
wiednio drogich technologii: 
elektrowni wiatrowych, paneli 
fotowoltaicznych, biopaliw II 

generacji, urządzeń i materia-
łów dla energetyki jądrowej, a 
także wymuszenia stosowania 
drogich produktów o niższym 
zużyciu energii typu świetlówki 
energooszczędne. Sprzedawca-
mi mają być państwa starej UE, 
a kupcami kraje nowej UE, w 
tym oczywiście Polska.

Kto zyska, kto straci

PUBLICYSTYKA

Niedożywione 
dzieci
Zdaniem Jana Szczęśniew-
skiego, prezesa Śląskiego 
Banku Żywności od 30 do 
70 proc. uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
dotkniętych jest problemem 
niedożywienia. – Te statystyki 
inaczej wyglądają na wsi, inaczej 
w mieście, ale już sam fakt, że 
co trzecie polskie dziecko może 
być niedożywione, świadczy o 
skali tego zjawiska – mówi Jan 
Szczęśniewski.  Według Polskiej 
Akcji Humanitarnej aż 20 proc. 
dzieci w Polsce jest zagrożonych 
ubóstwem, ale z wielu powodów 
nie wszystkie są objęte programa-
mi dożywiania. » STRONA 5



Jesień musiała przyjść. Co roku przy-
chodzi, nieuchronnie jak komornik 
do zadłużonego. Mocno pożółkły 

liście na naszej zielonej wyspie, a farba 
z trawników malowanych przed Euro 
dawno już zeszła. W tym jesiennym 
nastroju chciałoby się zapytać premiera: 
Jak żyć?, ale trochę strach, bo facet do 
szczętu stracił poczucie humoru.

Po ciężkim półtorarocznym śledz-
twie 35 kibiców z Białegostoku zostało 
skazanych na grzywny za skandowanie 
„Donald matole, Twój rząd obalą kibole”. 
Przy innych kibicowskich przyśpiewkach 
trudno to hasło uznać za coś innego niż 
uprzejme wyrażenie przez miłośników 
piłki nożnej dojmującego poczucia nie-
zadowolenia z faktu zamknięcia waż-
nego dla nich obiektu sportowego. Ale 
niezawisły sąd uznał inaczej. Ciekawe, 
co by się stało, gdyby kibice operowali 
w ramach swojego zwykłego repertuaru, 
wykrzykując: ” „Donald! Co?.....” lub wy-
śpiewując „Donald, łobuzie...” Autorowi 
Antykomora.pl też sąd przysolił. Coś mi się 
wydaje, że teraz czas na autorów „Donald 
ma Tolę, Tola ma Donalda”. Nie będzie 
nikt podkpiwał z Bardzo Ważnych Ludzi. 
Nie po to brali na swe barki brzemię od-
powiedzialności za państwo, żeby im ktoś 
jakieś podśmiechujki serwował. 

Nerwowość rządzących będzie nara-
stać. Jedni powiedzą, że to dlatego, że 
grunt im się pali pod nogami, inni, że to 
raczej czapka gore. Jak zwał, tak zwał. 
Wiadomo, o co chodzi. Coraz mniej ludzi 
daje sobie wmawiać, że parówka jest 
krakowską podsuszaną. A gdy obywatel 
odzyskuje smak, to znaczy, że odzyska 
też wkrótce wzrok i słuch. 

Jesienny czas dobrze wpływa na 
zmysły. Te zwiastujące upadek zmia-
ny kolory liści, ten zapach butwiejącej 
ściółki, ten chłód poranno-wieczorny. 
A i kasztanem można w łeb oberwać, 
co podobno ma zbawienny wpływ na 

zahipnotyzowanych propagandą. Ale 
są tacy, których zmysły budzi tylko i 
wyłącznie uderzenie po kieszeni. Co 
prawda wielu uodporniło się na to, że 
państwo i wielki biznes regularnie i coraz 
częściej penetruje im kieszeń. Już nie 
odczuwają, gdy co chwilę zabierają im 
to piątkę, to dychę, to stówę, sprzedając 
w zamian marzenia. Ale kiedy marzenie 
o lepszej płacy zastępuje marzenie, żeby 
nie być wywalonym z roboty, to ludziom 
wracają zmysły.

U Tuwima (choć co niektórzy powie-
dzą, że u Niemena, ale to też jest niezła 

odpowiedź) jesień mimozami się zaczy-
na. Poezja życia na zielonej wyspie jest 
przyziemna. Tu jesień zaczyna się pod-
wyżkami. Parę dni temu jedna z gazet 
opublikowała informację, że 79 proc. 
lekarzy przepisuje pacjentom recepty 
płatne zamiast refundowanych. Jedno-
cześnie NFZ znów wraca z pomysłem 
wprowadzenia opłat za wizyty u lekarza. 
To na co, do jasnej cholery, idą składki 
zdrowotne z naszej wypłaty? Inna gaze-
ta zapowiada 10-procentowe podwyżki 
wędlin, mleka i serów. Według prognoz 
analityków, w październiku benzyna 
znów będzie kosztować 6 zł za litr. A tu 
jeszcze rząd przygotowuje kolejny VAT 
na dupę podatnika. VAT na kawę i her-
batę ma wzrosnąć z 8 do 23 proc. 

Ach, ta jesień. Zaduma, podwyżki, 
melancholia, expose i te wiewiórki uwi-
jające się, aby podpieprzyć z ogrodu 
ostatnie orzeszki. 

JEDEN Z DRUGĄ:) 

Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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LICZBA tygodnia

42 proc. 
ostatniej pensji – emerytury w takiej wyso-
kości otrzymają osoby wchodzące obecnie na 
rynek pracy – wynika z analiz fi rmy dorad-
czej Expander. Oznacza to, ze podwyższenie 
i zrównanie wieku emerytalnego wcale nie 
poprawi sytuacji przyszłych świadczeniobior-
ców. Analitycy Expandera wyliczyli progno-
zowaną wysokość świadczeń emerytalnych 
osób w wieku od 25 do 40 lat. I tak na emery-
turę wyższą niż 50 proc. ostatniego wynagro-
dzenia mogą liczyć tylko ci najstarsi. Obecny 
40 latek zarabiający 2 tys. zł netto otrzyma 
1120 zł emerytury, co stanowi 56 proc. jego 
ostatniej pensji. W pozostałych badanych 
grupach wiekowych wysokość przewidywa-
nych świadczeń jest znacznie niższa. 
W najgorszej sytuacji są najmłodsi pracownicy. 
Dzisiejszy 25 latek, również dostający wyna-
grodzenie w wysokości 2 tys. zł „na rękę”, na 
emeryturze może liczyć na zaledwie 840 zł. 

WIEŚCI z gospodarki
» STOPA BEZROBOCIA W SIERPNIU wyniosła 12,4 proc. 
wobec 12,3 proc. w lipcu. Jak poinformował GUS, pod ko-
niec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 
964,7 tys. osób. W tej grupie ponad połowę stanowiły kobie-
ty. Zdecydowana większość bezrobotnych, blisko milion 650 
tysięcy nie posiada nawet prawa do zasiłku. Ponad 40 proc. 
bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku to mieszkańcy 
wsi. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku bezrobocie 
zwiększyło się we wszystkich województwach i jeszcze bę-
dzie wzrastać. 488 tys. firm zapowiedziało, że w najbliższym 
czasie przeprowadzi zwolnienia. W ich wyniku zatrudnienie 
może stracić prawie 40 tys. osób.

» ZMNIEJSZA SIĘ LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY – 
wynika z badania GUS dotyczącego popytu na pracę. – Licz-
ba nowo utworzonych miejsc pracy w II kwartale 2012 roku 
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmalała 
o 18,4 proc. – poinformował GUS. W porównaniu z począt-
kiem roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmniejszyła 
się o 23,8 proc.
W II kwartale 2012 roku zlikwidowanych zostało 83,7 tys. 
miejsc pracy. Jak wynika z szacunków GUS na koniec II kwar-
tału liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 51,8 tys., głównie 
w sektorze prywatnym i w dużych przedsiębiorstwach.

» CZASOWO POZA GRANICAMI KRAJU przebywa ponad 2 
mln Polaków. Trzy czwarte dłużej niż rok. Z danych GUS wynika, 
że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej licz-
ba Polaków przebywających czasowo zagranicą zwiększyła się 
dwukrotnie. Większość wyjeżdża w celach zarobkowych. W ciągu 
ostatniego roku wzrosła liczba Polaków przebywających w Wiel-
kiej Brytanii i w Niemczech, ale zmalała liczba polskich imigran-
tów mieszkających w Irlandii i w Hiszpanii.

» O 5,2 PROC. SPADŁY W SIERPNIU NOWE ZAMÓWIENIA 
w przemyśle, po wzroście o 2,5 proc. w lipcu. W ujęciu miesięcz-
nym zamówienia spadły o 7,3 proc. Wskaźnik nowych zamó-
wień w przemyśle służy do oceny przyszłej produkcji.

» OD POCZĄTKU ROKU DO POLSKI sprowadzono 
444.224 używane samochody. W sierpniu było to 60.515 
pojazdów, a w lipcu 60.359. W porównaniu do sierpnia 
ubiegłego roku liczba samochodów sprowadzonych z zagrani-
cy wzrosła o ponad 3 tys.

» Z CORAZ WIĘKSZYM PESYMIZMEM oceniamy gospodar-
czą sytuację w kraju – wynika z badań CBOS. Do 19 proc. (o 3 
punkty) spadła liczba respondentów przekonanych, że sytuacja 
w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zda-
nia było aż 64 proc. ankietowanych. 44 proc. respondentów ne-
gatywnie oceniło sytuację gospodarczą, czyli o 2 punkty więcej 
niż w ubiegłym miesiącu. O tym, że sytuacja jeszcze się pogor-
szy przekonany był co drugi badany. Tylko co ósmy respondent 
zadeklarował, że liczy na poprawę sytuacji gospodarczej w ciągu 
najbliższych dwunastu miesięcy.

OPRAC. AGA

Foto: internet

TRZY pytania
Prof. Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ Solidarność

Na uczelniach brakuje spokoju i pieniędzy
Jaką formę będą miały akcje protestacyjne 
podczas inauguracji nowego roku akade-
mickiego, o których KSN NSZZ Solidarność 
zdecydowała na ostatnim WZD?

– Będą to akcje informacyjne, a nie pro-
testacyjne. Nasze ulotki będą zawierały 
bardzo krytyczne opinie wobec działań 
resortu szkolnictwa wyższego. Zawrze-
my w nich całą prawdę o jego fatalnym 
funkcjonowaniu fi nansowym i meryto-
rycznym. Cztery lata temu, kiedy mini-
ster Kudrycka obejmowała swój urząd, 
Uniwersytet Jagielloński był najlepszą 
polską uczelnią, plasującą się w świato-
wym rankingu na 300 pozycji. Teraz w 
tym samym rankingu najlepszą polską 
szkołą wyższą jest Uniwersytet Warszaw-
ski z 398 pozycją. Okazuje się, że lepsze 
od naszych są nawet uczelnie z Kolum-
bii, Argentyny, Indonezji czy Filipin. Ten 
ranking bardzo źle świadczy o jakości 
pracy pani minister. To bankructwo pew-
nej liberalnej ideologii, której elementy 
możemy obserwować w niekończącej się 
rywalizacji uczelni o różnego rodzaju 
granty. Już Maria Curie – Skłodowska, 

przekonując rząd do łożenia na naukę 
argumentowała, że ludziom, którzy zaj-
mują się działalnością naukową potrzeba 
trochę pieniędzy i dużo spokoju. Mam 
wrażenie, że ten przekaz nie dotarł do 
minister Kudryckiej.
Bo naukowcom brakuje obu tych rzeczy?

– Trudno o spokój, gdy ewentualna 
skala redukcji etatów na polskich uczel-
niach może objąć nawet 5-6 tys. miejsc 
pracy. Nie mamy też pieniędzy. Nasze 
pensje są takie same jak siedem lat temu. 
Wciąż spadają w stosunku do średniej 
krajowej. Mamy niepotwierdzoną in-
formację, że rząd planuje przeznaczyć 
rezerwę celową na podwyżki płac dla 
pracowników szkół wyższych, ale na 

pewno nie całą. Według naszych wyliczeń 
fi nansowanie szkolnictwa wyższego w 
przyszłym roku będzie niższe o około 300 
mln zł, a zatem bardzo możliwe, że jeśli 
uczelnie rzeczywiście otrzymają środki z 
rezerwy na podwyżki, to rektorzy będą 
przeznaczać je na uzupełnienie braków 
w budżetach szkół. Związki zawodowe 
nie będą mogły nic zrobić, bo kierujący 
uczelniami mogą postawić warunek: albo 
mniejsze podwyżki i brak zwolnień, albo 
większe podwyżki i zwolnienia. 
Z czego wynikają opory środowiska aka-
demickiego do organizowania bardziej 
zdecydowanych protestów? 

– Rzeczywiście nasze środowisko jest 
bierne. Być może dlatego, że pięć lat 
temu w większości dało rządowi kre-
dyt zaufania. Teraz swoim wyborem 
jest rozczarowane. Sądzę, że protest na 
uczelniach jest możliwy pod warunkiem 
spontanicznego rozwoju wydarzeń. Ale 
przypominam, że pracownicy wyższych 
uczelni praktycznie pozbawieni są prawa 
do strajku. 

BG

Skala redukcji etatów 
na polskich uczelniach 
może objąć nawet 5-6 
tys. miejsc pracy.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Ach, ta jesień. Zaduma, 
podwyżki, melancholia, expose
i te wiewiórki uwijające się, 
aby podpieprzyć z ogrodu 
ostatnie orzeszki.



S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 38/2012 |  KATOWICE 26.09.2012 3
Gimplast
» W SOSNOWIECKIEJ spółce Gim-
plast udało się dzięki staraniom Soli-
darności przywrócić Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych. 
– Gdyby w spółce nie działał związek 
zawodowy, na pewno nie doszłoby do 
przywrócenia tego funduszu. Nasze 
plany na październik to utworzenie 
kasy zapomogowo-pożyczkowej i wybo-
ry Społecznego Inspektora Pracy, który 
będzie miał realny wpływ na warunki 
BHP w zakładzie. Jednak nasz główny 
cel to dbanie o coraz lepsze warunki 
pracy i poziom płac pracownikom – 
mówi Izabela Będkowska, przewodni-
cząca MOZ NSZZ Solidarność Bitron, 
która w lutym 2012 roku objęła zasię-
giem swojego działania pracowników 
spółki Gimplast.
Środki z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych mogą być przeznaczo-
ne m.in. na dofinansowanie wczasów 
pracowniczych, paczki świąteczne oraz 
finansowe i rzeczowe zapomogi dla pra-
cowników.

ZC Silesia
» ROZPOCZĘTE PRZEZ CZESKI kon-
cern Energetický a průmyslový holding 
a.s.j. procedury kupna czechowickiego 
Zakładu Ciepłowniczego nr 5 „Silesia” 
od Nadwiślańskiej Spółki Energetycz-
nej w Brzeszczach są powodem poważ-
nych obaw związkowców z Solidarności 
o przyszłe gwarancje pracy i płacy dla 
pracowników spółki. 
– Z przyszłym pracodawcą chcemy wy-
negocjować jak najkorzystniejszy pa-
kiet społeczny, bo zaproponowane przez 
Czechów przejęcie załogi na zasadzie 
art. 231 Kodeksu pracy daje zatrudnio-
nym tylko 12-miesięczną ochronę ukła-
du zbiorowego pracy – mówi Dariusz 
Gierek, przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Ciepłownictwa i NSZZ Solidar-
ność.
Związkowcy wskazują, że czeski kon-
cern chce mieć wyłączność na wszyst-
kie podmioty znajdujące się na terenie 
kopalni. – Dlatego zwrócił się do NSE 
z ofertą kupna ZC „Silesia” wraz z całą 
załogą i układem zbiorowym pracy. W 
rozmowach Czesi wysunęli argument, 
że jeśli nie będzie zgody NSE na sprze-
daż firmy, to Przedsiębiorstwo Górnicze 
Silesia w najbliższej przyszłości urucho-
mi własne źródło ciepła oraz sieci cie-
płownicze – mówi Dariusz Gierek. 

GOPS Zbrosławice
» DO KOŃCA WRZEŚNIA pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbrosławicach otrzymają nagrody 
średnio po 2 tys. zł brutto. Porozumie-
nie w tej sprawie podpisane zostało 
pomiędzy dyrekcją placówki a związ-
kowcami z Solidarności ze Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach. 
– Pracownicy ośrodka są oczywiście bar-
dzo zadowoleni. Po raz pierwszy otrzy-
mają tak wysokie nagrody. W zeszłym 
roku nie dostali żadnych premii – mówi 
Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidar-
ności w tarnogórskim starostwie.
Pieniądze na podwyżki dla pracowni-
ków pochodzą z oszczędności w planie 
finansowym placówki, wynikających 
m.in. z urlopów macierzyńskich i zwol-
nień lekarskich. 
– O wypłaceniu załodze nagród z ewen-
tualnych oszczędności zdecydowaliśmy 
wspólnie z dyrektorem ośrodka jesz-
cze w grudniu, kiedy zasięgiem swoje-
go działania objęliśmy nowo powstałą 
komisję zakładową w OSP – informuje 
Elżbieta Susek.

BEA, AK

KRÓTKO 

Fiaskiem zakończyła się kolejna 
runda negocjacji pomiędzy za-
rządem Kompanii Węglowej a 
działającymi w spółce związkami 
zawodowymi w sprawie wzrostu 
wskaźnika wynagrodzeń. Jeśli 
podczas planowanego na przy-
szły tydzień spotkania nie dojdzie 
do pozytywnych rozstrzygnięć 
w tej sprawie, to związkowcy 
zapowiadają rozpoczęcie sporu 
zbiorowego. 

– W negocjacjach na temat 
wzrostu wskaźnika wynagrodzeń 
kierownictwo spółki twierdzi, 
że nie przewiduje żadnych ru-
chów płacowych i zasłania się 
kryzysem. Zamiast podwyżek 
zamierza wprowadzić program 
antykryzysowy. Dziś daliśmy 
zarządowi ostatnią szansę. Po-
stawiliśmy warunek, że w ciągu 
tygodnia chcemy spotkać się z 
kierującą spółką Joanną Strzelec
-Łobodzińską. Jeżeli podczas 
tego spotkania nie dojdziemy 

do porozumienia, to rozpocznie-
my spór zbiorowy – informuje 
Stanisław Kłysz, wiceprzewod-
niczący Solidarności w Kompani 
Węglowej. 

Związkowcy przypominają, 
że w porozumieniu zawartym 
16 lutego tego roku pomiędzy 
zarządem spółki a stroną związ-
kową, pracodawca zobowiązał 
się, że w drugiej połowie roku, 
po przeanalizowaniu wyników 
fi nansowych fi rmy, strony przy-
stąpią do kolejnych negocjacji 
płacowych. – W tamtym poro-
zumieniu wskaźnik infl acji został 
określony na poziomie 2,8 proc., 
a obecnie przewidywana infl acja 
sięga już blisko 4 proc. Dlatego 
żądamy korekty porozumienia 
płacowego z lutego do poziomu 
faktycznej infl acji oraz dodatkowo 
1 proc. wzrostu wynagrodzeń – 
wyjaśnia Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności. 

BEA

P
rzed debiutem gieł-
dowym JSW za-
warte zostało po-
rozumienie, które 
mówi, że zgodnie 

z postanowieniami Strategii 
działalności górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce w latach 
2007-2015, upublicznienie 
zostanie przeprowadzone w 
sposób gwarantujący utrzy-
manie przez Skarb Państwa 
większościowego pakietu akcji 
spółki, czyli 50 proc.+1 akcja. 
Jednocześnie w porozumieniu 
znalazł się zapis mówiący o 
tym, że po upublicznieniu 
akcji spółki postanowienia 
strategii będą w pełni prze-
strzegane. Odpowiedni zapis 
w tej sprawie znalazł się też w 
statucie spółki – przypomina 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej „S”.

– Pierwszym krokiem do 
złamania tego porozumienia 
było umieszczenie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A.w 
„Planie Prywatyzacji na lata 
2012-2013”. Teraz pojawiają 
się kolejne informacje o tym, 
że rząd w ramach uzgodnień 
miedzyresortowych chce 
doprowadzić do stworzenia 
warunków, które umożliwią 
sprzedaż kolejnych akcji JSW 
i w konsekwencji pozbycie 
się większościowego pakie-

tu akcji gwarantowanego w 
porozumieniu i zapisanego 
w strategii dla górnictwa – 
mówi Jarosław Grzesik, szef 
górniczej „S”. 

– Chcemy z całą stanow-
czością podkreślić, że wszelkie 
kroki zmierzające do złamania 
tej gwarancji spotkają się nie 
tylko ze zdecydowaną reakcją 
sygnatariuszy porozumienia 
z ramienia strony społecznej 
JSW, ale również przedstawi-
cieli struktur związkowych 
NSZZ Solidarność, którzy 
wspierali stronę społeczną 
JSW S.A. podczas negocjacji 
przed debiutem giełdowym 
spółki – napisali w liście do 
ministra Dominik Kolorz i 
Jarosław Grzesik.

Zaznaczyli, że pracowni-
cy Kompanii Węglowej S.A. 
oraz Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. uważnie ob-
serwują sytuację w JSW S.A. 
– Złamanie umów i gwarancji 
danych stronie społecznej JSW 

S.A. doprowadzi do całkowitej 
utraty wiarygodności strony 
rządowej jako uczciwego part-
nera dialogu społecznego. W 
konsekwencji doprowadzi 
to do sytuacji, w której ja-
kiekolwiek próby upublicz-
nienia akcji bądź sprzedaży 
tych spółek spotkają się z 
czynnym sprzeciwem strony 
społecznej. Świadomość po-
litycznych, ekonomicznych 
i społecznych skutków tego 
sprzeciwu powinna skło-
nić resort Skarbu Państwa 

do zrewidowania swojego 
postępowania i konsultacji 
planów wobec wszystkich 
spółek węglowych ze stro-
ną społeczną – podkreślili 
przewodniczący w liście do 
ministra.

W miniony poniedziałek 
wicepremier, minister gospo-
darki Waldemar Pawlak po-
wiedział, że zmiany strategii 
dla górnictwa, które umożli-
wiałby sprzedaż przez Skarb 
Państwa ponad 50 proc. akcji 
górniczych spółek byłyby 

przedwczesne. Zastrzegł, że 
przygotowanie takich roz-
wiązań wymagałoby naj-
pierw dialogu z partnerami 
społecznymi.

Zdystansował się tym 
samym od słów swojego 
zastępcy Tomasza Tomczy-
kiewicza, który w ubiegły 
piątek poinformował, że resort 
gospodarki w porozumieniu 
z ministerstwem skarbu przy-
gotował już projekt stosow-
nych zmian w strategii 

POD

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i szef górniczej Solidarności prote-
stują przeciwko próbom złamania porozumienia gwarantującego, że Skarb Państwa 
zachowa większość akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wysłali list do ministra skarbu 
Mikołaja Budzanowskiego, w którym ostrzegają przed skutkami złamania umowy. 

Solidarność ostrzega 
ministra skarbu

Trzeba zadać sobie pytanie, ile  wart jest uścisk dłoni ministra po podpisaniu porozumienia

Ocena sytuacji społeczno
-gospodarczej na Śląsku 
i w Zagłębiu  oraz plan 
działań NSZZ Solidarność 
dotyczących ochrony 
miejsc pracy w regionie 
i złagodzenia skutków 
spowolnienia gospodar-
czego będą głównymi 
tematami zbliżające-
go się Walnego Zebra-
nia Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. 27 
września ponad 200 
delegatów WZD będzie 
obradować w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej So-
lidarności. 

- Pogarszająca się sy-
tuacja gospodarstw do-
mowych, spowodowa-
na rosnącymi kosztami 
utrzymania, zwolnienia 
w kolejnych sektorach 
gospodarki, pogarsza-

jąca się sytuacja przed-
siębiorstw energochłon-
nych to bardzo wyraźny 
sygnał, że nasza gospo-
darka weszła w okres 
spowolnienia. To, jak 
głębokie będą skutki tego 
spowolnienia i jak długo 
ten kryzys będzie trwał 
w dużej mierze zależy od 
działań państwa - mówi 
Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności. - Nasz związek 
już od dłuższego czasu 
postuluje wprowadzenie 
różnego rodzaju rozwią-
zań, które mają ochronić 
polski przemysł i miejsca 
pracy przed skutkami 
kryzysu. Jednak rząd 
te postulaty ignoruje. 
Działa tak, jakby zupeł-
nie nie widział, co dzieje 
się z polską gospodarką 
i budżetami domowymi 

Polaków.  My domaga-
my się od rządzących 
realnych działań. Nie 
można już dłużej cze-
kać licząc, że sytuacja 
sama się poprawi. Po-
trzebny jest silniejszy 
nacisk społeczny na 
rządzących. Delegaci 
mają kilka propozycji 
dotyczących akcji pro-
testacyjnych na skalę 
regionalną – dodaje szef 
śląsko-dąbrowskiej So-
lidarności.  

Podczas WZD dele-
gaci będą też omawiać 
m.in. kwestię form po-
parcia zainicjowanej 
przez Pawła Kukiza akcji 
zbierania podpisów w 
sprawie wprowadzenia 
w Polsce jednomanda-
towych okręgów wy-
borczych.

POD

W czwartek zapadną ważne decyzjeFiasko negocjacji

Pierwszym krokiem do 
złamania porozumienia 
było umieszczenie 
JSW S.A. w „Planie 
Prywatyzacji na 
lata 2012-2013”. 

Foto: TŚD
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Piknik urodzinowy
w Rybniku
» BLISKO 200 ZWIĄZKOWCÓW z 
oświatowej Solidarności w Rybniku 
wzięło udział w związkowym pikniku, 
zorganizowanym w miejscowym Ośrodku 
pod Żaglami.
– Dla naszych członków i ich rodzin 
przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. 
zabawy dla dzieci i całych drużyn, w 
tym quiz o Rybniku. Ale powodem 
największych emocji wśród uczestników 
pikniku była loteria fantowa, w której 
rozlosowano aż 100 nagród. Główną 
nagrodą była dwuosobowa wycieczka do 
wybranej stolicy europejskiej – mówi
Hanna Grzelec, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności w Rybniku.
Podczas pikniku związkowcy mieli 
też okazję obejrzeć występ kabaretu 
„Przybyli” z gimnazjum nr 1 im. A. 
Mickiewicza oraz popłynąć w rejsie 
zorganizowanym przez VI Drużynę 
Harcerską z Rybnika.

Piknik urodzinowy
w Zawierciu
» W ATMOSFERZE ZABAWY 32. 
urodziny Solidarności świętowało 
wspólnie w zawierciańskiej karczmie 
„Czarci Młyn” dziewięć organizacji 
związkowych z Zawiercia, Poręby oraz 
Siewierza. Uczestnicy pikniku rywa-
lizowali m.in. w konkursie wiedzy o 
Solidarności i w licznych zawodach 
sprawnościowych. 
– W najbardziej prestiżowym konkursie 
przeciągania liny zwyciężyły dziewczyny 
z zawierciańskiej Solidarności Służby 
Zdrowia, najliczniej reprezentowanej 
podczas pikniku. Ale ich finałowi 
rywale, jak na dżentelmenów przystało, 
zgodzili się na większą liczebność 
ekipy pielęgniarek. Wygraną beczką 
piwa dziewczyny podzieliły się ze 
wszystkimi uczestnikami pikniku – 
mówi Małgorzata Benc, kierownik Biura 
Terenowego w Zawierciu.

OPRAC. BG

KRÓTKO 

21 września w tyskiej fabryce 
Fiata rozpoczęła się kolejna w tym 
roku przerwa w pracy. Postojowe 
potrwa do końca miesiąca. Postój 
był zapowiedziany przez dyrekcję 
fabryki na początku roku, ale zda-
niem związkowców, ze względu na 
trwające od czerwca zwolnienia, 
produkcja powinna zostać rozłożo-
na na wszystkie dni robocze.

– Każdego miesiąca z pracy od-
chodzi ok. 34 osób. Przed przerwą 
pracownicy mieli bardzo dużo 
pracy i trudno im było wykonać 
narzucone normy. Skarżyli się, 
że muszą wykonywać zbyt wiele 
operacji – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności w 
Fiat Auto Poland. – Przy tym po-
ziomie zamówień i zmniejszającej 
się liczbie pracowników produkcja 
powinna być prowadzona normal-
nie – dodaje.

– Warto byłoby skonfronto-
wać wielkość produkcji z liczbą 

zatrudnionych pracowników i 
zastanowić się nad zasadnością 
tego postoju – mówi Arkadiusz 
Malatyński, przewodniczący Re-
gionalnej Sekcji Przemysłu Mo-
toryzacyjnego NSZZ Solidarność. 
Jego zdaniem wprowadzając tego 
typu rozwiązania, pracodaw-
cy próbują wykorzystywać kry-
zys oraz atmosferę strachu i wy-
wierają presję na pracowników. 
– W rzeczywistości pracownicy 
pracują więcej, przykładem może 
być właśnie fabryka Fiata, w któ-
rej wielkość produkcji nie spada, 
a co miesiąc zwalniane są kolejne 
osoby – dodaje.

Za dni postojowe pracownicy 
spółki otrzymują 82 proc. wynagro-
dzenia. Może się jednak okazać, że 
wrześniowa przerwa w pracy nie 
będzie ostatnią w tyskiej fabryce. 
Kolejne postoje planowane są na 
październik, listopad i grudzień.

AGA

Połączenie organizacji związ-
kowych z wszystkich zakła-
dów należących do spółki oraz 
przygotowania do negocja-
cji jednolitego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy były 
głównymi punktami Walnego 
Zebrania Delegatów Solidar-
ności w Tauron Ciepło. 

– Podczas WZD nastąpiło 
oficjalne połączenie organiza-
cji związkowych Solidarności z 
wszystkich zakładów wchodzą-
cych w skład Tauron Ciepło po 
przejęciu przez spółkę EC Tychy 
oraz EC Nowa. Odbyły się rów-
nież wybory uzupełniające skład 
komisji zakładowej o przedstawi-
cieli nowych zakładów – mówi 
Justyna Latos przewodnicząca 
Solidarności w Tauron Ciepło 
a zarazem wiceprzewodnicząca 
śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Spółka Tauron Ciepło przejęła 
elektrociepłownie z Tychów i z 

Dąbrowy Górniczej na przeło-
mie kwietnia i maja tego roku. 
W najbliższych miesiącach 
związkowcy rozpoczną nego-
cjacje dotyczące ujednolicenia 
zakładowego układu zbioro-
wego pracy. – Zapisy układów 
zbiorowych w EC Tychy i EC 
Nowa są diametralnie różne 
od układu obowiązującego w 
„starych” zakładach spółki, 
które są firmami zajmującymi 
się wyłącznie dystrybucją ciepła 
– tłumaczy Justyna Latos.

Tauron Ciepło jest drugim 
pod względem wielkości przed-
siębiorstwem ciepłowniczym 
w Polsce. Grupa Tauron, do 
której należy spółka, jest jed-
nym z największych podmio-
tów gospodarczych w Polsce i 
największym dystrybutorem 
energii elektrycznej w naszym 
kraju. 

ŁK

P
rzed Urzędem Skar-
bowym związkow-
cy ustawili kukłę 
naczelnika sosno-
wieckiej „skarbów-

ki” Jerzego Kroka z pod-
pisem „O jeden Krok za 
daleko”. 

– Instytucje rządowe są 
od tego, żeby bezwzględnie 
przestrzegać prawa. Ten urząd 
prawa nie przestrzega, bo jak 
inaczej nazwać działania na-
czelnika Kroka, który świado-
mie zwalnia z pracy działaczkę 
Solidarności. Może chodzi o 
to, że jak mamy Solidarność 
w urzędach skarbowych, to 
możemy wiele odkryć – mówił 
podczas pikiety Dominik Ko-
lorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Józefa Warchala, prze-
wodnicząca Regionalnej 
Sekcji Pracowników Urzę-
dów Skarbowych NSZZ 
Solidarność poinformowała, 
że naczelnik już od dwóch 
lat szukał sposobów, by po-
zbyć się z urzędu Grażyny 
Welon. – Ona nie ulegała 
naciskom i presjom, więc 
zwolnił ją dyscyplinarnie. 
Ale żeby zwolnić należy 
najpierw, zgodnie z proce-
durami o służbie cywilnej, 
przeprowadzić postępowa-
nie wyjaśniające, a później 
dyscyplinarne. Naczelnik 
tego nie zrobił, bo wcześ-
niej już trzy razy z bardzo 
błahych powodów wytoczył 
wobec przewodniczącej po-
stępowanie dyscyplinarne i 
trzy razy przegrał – mówiła 
Józefa Warchala. 

W petycji do naczelni-
ka związkowcy zażądali 

natychmiastowego przy-
wrócenia Grażyny Welon 
do pracy, argumentując, 
że zdecydowana więk-
szość zarzutów ma charak-
ter oceny jej działalności 
związkowej.

– Zwolnienie dyscy-
plinarne Grażyny Welon, 

pracownika o nieposzlako-
wanej opinii, jest niczym 
innym, jak odbieraniem 
prawa do swobodnego wy-
rażania poglądów – napisali 
związkowcy w petycji.

Podczas przekazywania 
petycji w urzędzie doszło 
do krótkiego spotkania 

delegacji związkowej z 
naczelnikiem. 

4 września Grażyna 
Welon otrzymała rozwią-
zanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. Ofi cjal-
nym powodem jej dyscy-
plinarnego zwolnienia 
było „wielokrotne, ciężkie 

naruszenie obowiązków 
pracowniczych oraz obo-
wiązków członka korpusu 
służby cywilnej, skutku-
jące utratą zaufania”. Od 
decyzji pracodawcy Gra-
żyna Welon odwołała się 
już do sądu pracy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

25 września kilkudziesięciu związkowców z Solidarności protestowało przed 
Urzędem Skarbowym w Sosnowcu, żądając przywrócenia do pracy zwolnionej 
dyscyplinarnie Grażyny Welon, przewodniczącej związku w sosnowieckim urzędzie. 

O jeden krok za daleko

Postojowe w Fiacie Łączenie w Tauronie

Foto: TŚD

Związkowcy na pikietę przynieśli kukłę naczelnika sosnowieckiej „skarbówki” Jerzego Kroka
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Solidarność z Domu Małego 
Dziecka w Sosnowcu sprzeciwia 
się redukcji zatrudnienia w pla-
cówce. Zdaniem związkowców 
oszczędzanie na najmniejszych 
dzieciach i ich opiekunkach jest 
niesprawiedliwe i nieetyczne. 
W placówce przebywa ponad 
trzydzieści małych dzieci oraz 
pięć małoletnich matek.

Jolanta Szota, przewodni-
cząca zakładowej Solidarności 
podkreśla, że w ciągu ostatnich 
lat koszty działalności ośrodka 
znacznie wzrosły. Najpierw 
zreorganizowano wszystkie 
centra opiekuńcze w mieście 
powołując w każdym osobnego 
dyrektora, następnie w grupie 
wychowawców zatrudnio-
no kilka nowych osób. Teraz 
dyrekcja domu dziecka chce 
oszczędzać na pozostałych 
grupach zawodowych. – Kilka 
dni temu dziewięć opiekunek 
otrzymało informację o za-
miarze obniżenia im wymiaru 
etatu do 75 proc. Pracę może 

stracić dietetyczka obsługują-
ca kuchnię mleczną, jedna z 
pań zatrudnionych w pralni 
oraz pokojowa – mówi Jolanta 
Szota. Dodaje, że konsekwen-
cje oszczędności najdotkliwiej 
odczują podopieczni, którym 
trudno będzie zapewnić pra-
widłową opiekę. – Wszystkie 
opiekunki ukończyły średnią 
szkołę medyczną, posiadają 
kwalifi kacje do pracy z małymi 
dziećmi oraz ogromne doświad-
czenie zawodowe – podkreśla. 
Jej zdaniem, redukcje etatów 
mogą zagrozić funkcjonowa-
niu domu dziecka. – Ograni-
czenie wymiaru etatów w gru-
pie opiekunek zdezorganizuje 
pracę ze względu na skrócenie 
dobowej normy czasu pracy – 
dodaje Szota.

Małgorzata Ochęduszko-
Ludwik, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej w sosno-
wieckim magistracie nie zgadza 
się z zarzutem związkowców 
dotyczącym dezorganizacji 

pracy ośrodka. Podkreśla, że 
redukcje etatów nie mogą za-
grozić bezpieczeństwu dzieci, 
ale przyznaje, że oszczędności 
są związane z planem budżetu 
na przyszły rok i zmniejszają-
cymi się wpływami do kasy 
miasta. – Wszystkie jednostki 

w mieście muszą troszeczkę 
zacisnąć pasa. To dotyczy rów-
nież centrów opiekuńczych – 
mówi Małgorzata Ochędusz-
ko-Ludwik. Przyznaje też, że 
wszyscy dyrektorzy domów 
dziecka otrzymali już infor-
macje dotyczące wielkości 

środków, które będą mieli do 
dyspozycji w przyszłym roku 
i muszą zastanowić się, gdzie 
szukać oszczędności.

Związkowcy podkreślają, 
że oszczędności władz mia-
sta zbiegły się z reorganizacją 
placówki wynikającą z usta-
wy z 9 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Zgodnie z 
ustawą w ośrodku docelowo 
przebywać będzie trzydziestu 
podopiecznych, wśród nich 
małoletnie matki z dziećmi. 
Tyle tylko, że na spełnienie 
tych wymagań placówka ma 
kilka lat. – W ośrodku jeszcze 
nie ma starszych dzieci, a pani 
dyrektor planując oszczędności 
w ogóle nie wzięła pod uwagę 
grupy wychowawców, mimo 
że posiadają umowy na czas 
określony. Opiekunki zostały 
potraktowane niesprawiedli-
wie, tym bardziej że kilka pań 
podnosi kwalifi kacje i już za 
kilka miesięcy będzie mogło 

świadczyć pracę na stanowi-
sku wychowawcy – dodaje 
Jolanta Szota.

Oszczędnościami władz 
miasta oburzeni są opozy-
cyjni radni. – Najłatwiej jest 
oszczędzać na najmniej za-
rabiających pracownikach i 
na dzieciach. Dlaczego pan 
prezydent nie zastanowi się, 
gdzie tak naprawdę powinien 
szukać pieniędzy – mówi Ali-
cja Skarbińska-Poznańska, 
radna miasta Sosnowca oraz 
przewodnicząca Solidarności 
w sosnowieckiej służbie zdro-
wia. Przyznaje, że wpływy 
maleją, ale wydatki związane 
z utrzymaniem budynków 
i pracowników magistratu 
rosną. Jej zdaniem trudno zro-
zumieć politykę kadrową urzę-
du, do którego z roku na rok 
przyjmowane są nowe osoby. 
W ostatnim czasie na potrzeby 
magistratu wyremontowano 
kolejny budynek. 

AGA

W
iadomo, że 
głodne dzieci 
są, tylko nie 
zawsze wiado-
mo gdzie – po-

wiedziała niedawno w jednym 
z programów telewizyjnych 
szefowa Polskiej Akcji Huma-
nitarnej Janina Ochojska. Już 
samo oszacowanie liczby niedo-
żywionych dzieci nasuwa pewne 
trudności. – Nikt nie prowadzi 
dokładnych badań. Państwo 
nie zajmuje się precyzyjnie tym 
problemem i nie ma sposobu, 
żeby go rozwiązać. Chodzi nie 
tylko o to, żeby karmić dzieci, 
ale żeby znaleźć przyczyny tego 
zjawiska i z nimi walczyć – mówi 
Jan Szczęśniewski, prezes Ślą-
skiego Banku Żywności. 

Jego zdaniem problemem 
niedożywienia dotkniętych 
jest od 30 do 70 proc. uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. – Te statystyki inaczej 
wyglądają na wsi, inaczej w 
mieście, ale już sam fakt, że co 
trzecie polskie dziecko może 
być niedożywione, świadczy 
o skali tego zjawiska – dodaje 
Szczęśniewski. Jak twierdzi 
Magdalena Szymczak z Polskiej 
Akcji Humanitarnej, ponad 20 
proc. dzieci w Polsce zagro-
żonych jest ubóstwem. – To 
problem, który rzeczywiście 
istnieje i to problem bardzo 
poważny. Dziecko niedoży-
wione rozwija się tylko do 

niewielkiego poziomu swoich 
realnych możliwości. Nigdy nie 
będzie tak sprawne intelektu-
alnie i fi zycznie, jakby mogło 
być. Nigdy też nie zrealizuje 
swoich marzeń, bo nie będzie 
miało do tego sił i determinacji 
– dodaje Szczęśniewski.

O tym, jak wiele dzieci w 
wieku szkolnym potrzebuje 
wsparcia, wie Krzysztof Siu-
dziński, dyrektor ośrodka św. 
Jacka działającego przy Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. Tylko 
w tej diecezji funkcjonuje ponad 
100 świetlic środowiskowych 
i opiekuńczych związanych z 
parafi ami lub prowadzonych 
bezpośrednio przez Caritas. 
Z każdej korzysta ponad 30 
uczniów. – Dzieci, które do 
nas przychodzą, każdego dnia 
mogą zjeść ciepły posiłek, czę-
sto jest to dwudaniowy obiad 
i podwieczorek lub kolacja – 
mówi Krzysztof Siudziński. 
W Katowicach istnieją cztery 

takie placówki, otaczają opieką 
ponad 130 dzieciaków.

Zdaniem Magdaleny Szym-
czak najbardziej przykre jest to, 
że ok. 4 proc. uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
zagrożonych ubóstwem nie jest 
objętych żadnym programem 
dożywiania. Przyczyny tego 
zaniedbania są złożone, czę-
sto wina leży po stronie rodzi-
ców, którzy nie zwrócili się do 

ośrodków pomocy społecznej 
z wnioskami o dofi nansowa-
nie szkolnych posiłków. – W 
grupie uczniów dożywianych 
przez Polską Akcję Humanitar-
ną znajdują się dzieci z rodzin 
patologicznych z terenów po-
pegerowskich, gdzie stopień 
patologii jest bardzo duży – 
dodaje Szymczak. Podkreśla, że 
szkoły również mogą składać 
wnioski do ośrodków pomocy 

społecznej o dożywianie dzieci, 
ale rzadko korzystają z tej moż-
liwości. – Szkoły nie robią tego z 
niewiedzy lub sądzą, że potrzebna 
jest zgoda rodziców – wyjaśnia 
Szymczak. O dodatkowe środki 
na dożywianie dzieci mogą ubie-
gać się także gminy. Żeby jednak 
mogły skorzystać z rządowego 
programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”, muszą 
wyłożyć przynajmniej 40 proc. 

środków własnych. – Jeśli gmina 
jest biedna, to tych pieniędzy 
nie ma – podkreśla Szymczak. 
Zdaniem Jana Szczęśniewskie-
go często problem tkwi w zbyt 
niskich progach dochodowych 
uprawniających do pomocy 
instytucjonalnej. Wystarczy 
że rodzina przekroczy próg 
dochodowy o 1 zł na osobę i 
już ośrodek pomocy społecznej 
nie może objąć jej programem 
dożywiania.

To jednak nie wszystko. 
Kolejną barierą do pokonania 
jest brak aktywności szkół i biu-
rokracja, szczególnie uciążliwa 
podczas współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. – Na 
Śląsku zarejestrowanych jest 
ok. 2 tys. szkół podstawowych 
i gimnazjów, a naszą ofertą za-
interesowanych jest tylko 100 
placówek, czyli 5 proc.– mówi 
Szczęśniewski. Ta oferta to 15 
świeżych produktów do bezpłat-
nego przekazania m.in. mleko, 
dżem, masło i płatki. – W tym 
roku zagospodarowaliśmy 200 
ton żywności, ale jak zajdzie 
taka potrzeba może być jeszcze 
więcej, chodzi tylko o to, żeby 
szkoły chciały się do nas zgła-
szać – podkreśla prezes Śląskiego 
Banku Żywności. Akcja organi-
zowana przez tę instytucję nosi 
nazwę „Napełniamy talerzyk” 
i jest prowadzona wspólnie ze 
Śląskim Kuratorium Oświaty. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Ponad połowa polskich szkół boryka się z problemem niedożywienia dzieci – alarmuje Polska Akcja Humanitarna.

Niedożywienie wśród 
dzieci to realny problem

Sosnowiec oszczędza na małych dzieciach?

Wzrost liczby pracowników sosnowieckiego magistratu w latach 2008-2011

Wystarczy że 
rodzina przekroczy 
próg dochodowy 
o 1 zł na osobę
i już ośrodek pomocy 
społecznej nie może 
objąć jej programem 
dożywiania.

Co dwudziesty uczeń zagrożony ubóstwem nie jest objęty żadnym programem dożywiania

Foto: internet
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Zamrażanie części środków 
Funduszu Pracy przez mini-
stra fi nansów przynosi więcej 
strat niż korzyści. 21 września 
partnerzy społeczni przedsta-
wili na forum Zespołu Komisji 
Trójstronnej ds. gospodarki i 
rynku pracy nowy sposób za-
rządzania tymi pieniędzmi.

– Obecnie to minister fi-
nansów decyduje o urucho-
mieniu środków z Funduszu 
Pracy. Robi to niechętnie, 
żeby nie powiększać defi cy-
tu – mówi Jarosław Lange, 
członek zespołu ds. polityki 
gospodarczej i rynku pracy 
Komisji Trójstronnej.

Sytuacja jest paradoksalna, 
bo przybywa bezrobotnych a 
pieniędzy na szkolenia, kursy 
czy staże jest coraz mniej. – 
Minister finansów traktuje 
te środki jako pozycję w bu-
dżecie, nie licząc się z potrze-
bami, jakie wynikają z coraz 
trudniejszej sytuacji na rynku 
pracy – dodaje Lange. 

Zgodnie z propozycjami 
przygotowanymi przez part-
nerów społecznych nadzór 
nad Funduszem przejęłaby 
ośmioosobowa Rada przy 
ministrze pracy. W jej skład 
weszliby przedstawiciele re-
prezentatywnych związków 

zawodowych i pracodawców 
oraz przedstawiciel resortu 
pracy.

Rada zajęłaby się m.in. przy-
gotowaniem rekomendacji 
rocznego planu fi nansowania 
aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu, wydatków na 
rzecz służb zatrudnienia, opi-
niowaniem i zatwierdzaniem 
rocznego planu fi nansowego 
przygotowanego przez ministra 
pracy. Do kompetencji Rady 
należałaby również decyzja w 
sprawie uruchomienia rezerwy 
dodatkowej Funduszu. 

Do zadań Rady należałoby 
też analizowanie i ocena pro-
wadzonej w Polsce polityki 
rynku pracy oraz wykorzystania 
i skuteczności instrumentów 
rynku pracy fi nansowanych ze 
środków Funduszu. Przygoto-
wany w Komisji Trójstronnej 
projekt podkreśla również 
znaczenie efektywności wy-
datków z Funduszu Pracy. Ich 
oceny Rada dokonywałaby 
na podstawie raportów zle-
canych niezależnej instytucji 
badawczej. Wnioski płynące 
z tych badań byłyby podsta-
wą przy ustalaniu struktury 
wydatków Funduszu Pracy 
na następny rok.

DIKK, AND

Budżet bez perspektyw
Przyszłoroczny budżet pań-
stwa nie daje perspektyw na 
stabilizację i rozwój. Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” negatywnie 
ocenia projekt budżetu pań-
stwa na 2013 rok.

Związkowcy skrytykowali 
nadmierny optymizm pro-
gnoz dotyczących głównych 
wskaźników gospodarczych, 
spadek inwestycji publicz-
nych, zmniejszenie środków 
na pomoc społeczną, oświa-
tę, szkolnictwo wyższe czy 
ochronę zdrowia oraz zakoń-
czenie programu „Rodzina 
na swoim”.

– Wzrost konsumpcji na 
poziomie 2 proc. jest zbyt 
optymistyczny. Przy progno-
zowanym wysokim pozio-
mie bezrobocia, zamrożeniu 
płac w sferze budżetowej, a 
także niskim wzroście płac 
w sektorze przedsiębiorstw 
osiągnięcie takiego poziomu 
spożycia indywidualnego jest 
niemożliwe – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

Podobne zastrzeżenia budzi 
prognozowany poziom in-
fl acji. – Już od kilku lat rząd 
opiera wyliczenia budżetowe 

na błędnych założeniach, 
co jest powodem realnego 
zmniejszania poziomu wy-
datków i ograniczania moż-
liwości rozwojowych kraju 
– tłumaczy Nakonieczny.

Związkowcy wyrażają 
również wątpliwości zwią-
zane z przewidywanym na 
13 proc. przyszłorocznym 
poziomem bezrobocia. Ich 
zdaniem tak optymistycznej 
prognozie przeczy ogranicza-
nie zatrudnienia w przed-

siębiorstwach, wysyłanie 
pracowników na urlopy 
przymusowe czy zapowiedzi 
zwolnień pracowników.

Solidarność krytycznie 
ocenia też propozycje zwią-
zane z podziałem środków 
z Funduszu Pracy. Projekt 
wydatków Funduszu nie 
przyczyni się ani do za-
powiadanej modernizacji 
publicznych służb zatrud-
nienia, ani do zwiększenia 
skuteczności aktywizacji 

bezrobotnych. Co więcej z 
Funduszu Pracy, kolejny raz 
fi nansowane będą szkolenia 
dokształcające dla lekarzy 
i pielęgniarek, co jest nie-
zgodne z ustawą o promocji 
zatrudnienia.

Związkowcy w swojej 
opinii wskazują, iż przewi-
dziane w ustawie budżetowej 
środki na pomoc społeczną 
nie pokryją potrzeb wynika-
jących ze wzrostu wysokości 
świadczeń oraz zwiększającej 
się liczby uprawnionych do 
nich osób i rodzin oraz całko-
witym brakiem środków na 
wsparcie rodzin zagrożonych 
ubóstwem energetycznym 
w związku z wzrostem cen 
energii i gazu.

Niepokój NSZZ Solidar-
ność budzi także niewystar-
czający wzrost części subwen-
cji oświatowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Niedoszacowanie środków 
na oświatę z budżetu pań-
stwa zmusi samorządy do 
pokrycia braków z własnych 
dochodów kosztem innych 
zadań. W przypadku szkol-
nictwa wyższego związkow-
cy przewidują nawet realny 
spadek nakładów.

DZIAŁ INFORMACJI KK

Czy wyniki pierwszej tury były 
dla Pana zaskoczeniem?

Te wyniki pokazały mądrość 
mieszkańców Bytomia. To my 
zainicjowaliśmy referendum, 
które doprowadziło do odwo-
łania dotychczasowej ekipy 
rządzącej miastem. Naturalną 
konsekwencją było założenie 
przez nas komitetu wyborcze-
go. Bardzo się cieszymy, że 
nasza propozycja programowa 
i personalna uzyskała takie 
duże poparcie. Serdecznie 
za to bytomianom dziękujemy. 
Liczymy również, że wszystkie 
partie polityczne i organizacje, 
które wsparły referendum, będą 
konsekwentne i poprą nasze 
starania na rzecz prawdziwej 
zmiany Bytomia. 
Co będzie oznaczało dla By-
tomia zwycięstwo Damiana 
Bartyli w II turze? 

Nie ma co udawać, że Bytom 
jest miastem rozwijającym 
się i pełnym perspektyw, ale 
to nie oznacza, że nie może 
stać się takim miastem. Bytom 
potrzebuje zmian w wielu ob-
szarach, przede wszystkim w 
kwestiach gospodarczych, w 
oświacie i w służbie zdrowia, w 
kulturze i sporcie. Jeśli będzie 
to wymagać podjęcia odważ-
nych decyzji, to jestem gotów 
je podjąć. Odważne decyzje, 
jeśli przynoszą pozytywne 

efekty, są akceptowane i pozy-
tywnie oceniane przez opinię 
publiczną. 
Z kim wejdziecie w koali-
cję?

Nie zamierzamy tworzyć 
koalicji w typowym rozumie-
niu, ale raczej porozumienie 
programowe. Chcemy zapew-
nić Bytomiowi stabilną władzę, 
bez charakterystycznych dla 
typowych koalicji targów po-
litycznych i personalnych. 
Warunkiem współpracy jest 
realizacja naszego progra-
mu. Już przeprowadziliśmy 
odpowiednie rozmowy i mogę 
powiedzieć, że na pewno bę-
dziemy mieli w Radzie Miejskiej 
zdecydowaną większość. Na 
pewno naszymi partnerami nie 
będą: Platforma Obywatelska 
i stowarzyszenie „Bytom Przy-
jazne Miasto”, które rządziły 
naszym miastem przez ostat-
nie dwa lata. 
Najpierw oświata. Czy opo-
wiada się pan za odtworze-
niem „Elektronika”?

„Elektronik” to jedna z wizytó-
wek naszego miasta. Uważam, 
że trzeba pilnie podjąć dzia-
łania formalno-prawne, dzięki 
którym zostanie reaktywowana 
działalność tej zasłużonej dla 
miasta placówki. 
A teraz służba zdrowia. Co 
z zadłużonym Szpitalem 

Specjalistycznym nr 1 na 
ul. Żeromskiego? Macie 
pomysł, jak ratować tę pla-
cówkę?

Najpierw trzeba przepro-
wadzić audyt, aby poznać 
rzeczywistą sytuację fi nan-
sową szpitala. Następnie 
trzeba opracować program 
naprawczy. Jestem przekona-
ny, że uda nam się opracować 
i wdrożyć mechanizmy, które 
pozwolą wyprowadzić szpital 

na prostą i podnieść jakość 
usług medycznych. 
Wymienił Pan sport jako 
jedną z dziedzin wymaga-
jących zmian. Tymczasem 
Pana przeciwnicy utrzy-
mują, że zajmuje się Pan 
głównie wspieraniem Polo-
nii Bytom kosztem innych 
dziedzin. 

Przeciwnicy opowiadają 
różne rzeczy, które nie mają 
nic wspólnego z faktami. Ja 

mam pełną świadomość tego, 
jakie są priorytety dla Bytomia, 
jakie są największe bolączki 
naszego miasta i od czego 
trzeba zacząć. Ale doceniam 
i będę doceniał znaczenie, 
jakie ma dla mieszkańców 
miasta i dla jego rozwoju 
sport. I nie wyobrażam sobie, 
żeby miasto nie wspomaga-
ło tej często niedocenianej, 
ale bardzo ważnej dziedzi-
ny życia. 

A co zrobicie z „podatkiem 
deszczowym”?

Podkreśliliśmy to w na-
szym programie. Wprowa-
dzony przez poprzednie 
władze podatek deszczowy 
jest nie do zaakceptowania. 
Uchwa ły wprowadzające 
opłatę za odprowadzenie 
wód opadowych i roztopo-
wych została zaskarżona do 
Sądu Administracyjnego, ale 
pragnę zapewnić, że nawet 
jeśli w wyniku orzeczenia 
sądu uchwały te pozostaną 
w obrocie prawnym, to jako 
prezydent miasta podejmę 
odpowiednią, korzystną dla 
mieszkańców, inicjatywę w 
tym zakresie.
Dlaczego bytomianie mają 
postawić na Damiana Bar-
tylę?

Bo jest skuteczny i kom-
petentny. Jego atutem jest 
fakt, iż nie jest związany z 
żadną partią, a to oznacza, 
że będzie rządził w imieniu 
i w interesie bytomian, a nie 
określonej opcji politycznej. 
Bo kocha swoje rodzinne 
miasto i zrobi wszystko, aby 
mieszkańcy Bytomia, nawet 
ci jeszcze nieprzekonani, już 
za dwa lata mogli powiedzieć, 
że Bartyla wraz ze swoją 
ekipą zrobił kawał naprawdę 
dobrej roboty.

Tekst sponsorowany

Odważne decyzje, pozytywne efekty
Rozmowa z Damianem Bartylą, kandydatem na prezydenta Bytomia.

Zdaniem związku już od kilku lat rząd opiera wyliczenia budżetowe 
na błędnych założeniach

Fundusz Pracy
Foto: DIKK



Marsze w obronie 
wolnych mediów na terenie 

województwa śląskiego
7 października (niedziela)
Sosnowiec, godz. 15:00, msza św. w Katedrze 
Sosnowieckiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, po mszy św. marsz ulicami Sosnowca.

7 października (niedziela)
Cieszyn, godz. 15:00, msza św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Cieszyńskiej przy parafii   św. Marii 
Magdaleny, po mszy św. marsz ulicami Cieszyna.
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Ogłoszenie

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2012 r.):  3.496,82 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2012 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  794,20 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  623,60 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Urlop macierzyński:

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie,  20 tygodni
– w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym 
porodzie,  31 tygodni
– w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym 
porodzie,  33 tygodni
– w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 
porodzie,  35 tygodni
– w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci 
przy jednym porodzie  37 tygodni

R
achunki bankowe 
mogą być prowa-
dzone dla jednej 
osoby fi zycznej lub 
prawnej, ale także 

dla kilku osób.
Oznacza to, że właściciela-

mi jednego rachunku może 
być kilka osób bez względu 
na to, czy są one rodziną 
albo czy są małżeństwem. 
Generalnie nie ma limitu 
ilościowego, jeśli chodzi o 
właścicieli rachunku banko-
wego. Niemniej w praktyce 
najczęściej właścicieli może 
być trzech, co wynika z kart 
wzorów podpisów, którymi 
dysponuje bank.

Jeśli rachunek jest włas-
nością kilku osób, to osoby 
te mogą samodzielnie wpła-
cać i wypłacać środki. Co 

więcej każda z tych osób 
może samodzielnie zamknąć 
rachunek. Może się jednak 
tak zdarzyć, że powyższe za-
sady zostaną inaczej uregu-
lowane w umowie. Umowa 
taka będzie ważna.

Umowa rachunku banko-
wego jest zawierana na piśmie 
i powinna zawierać:
1)  strony umowy,
2)  rodzaj otwieranego ra-

chunku,
3)  walutę rachunku,
4)  czas trwania umowy,
5)  o ile strony zastrzegają 

oprocentowanie środków 
pieniężnych zgromadzo-
nych na rachunku – wyso-
kość tego oprocentowania 
i przesłanki dopuszczal-
ności jego zmiany przez 
bank, a także terminy 

wypłaty, postawienia do 
dyspozycji lub kapitaliza-
cji należnych odsetek,

6)  wysokość prowizji i opłat 
za czynności związane z 
wykonywaniem umowy 
oraz przesłanki i tryb ich 
zmiany przez bank,

7)  formy i zakres rozliczeń 
pieniężnych dokonywa-
nych na polecenie po-
siadacza rachunku oraz 
terminy ich realizacji,

8)  przesłanki i tryb dokony-
wania zmian umowy,

9)  przesłanki i tryb rozwią-
zania umowy rachunku 
bankowego,

10)zakres odpowiedzialno-
ści banku za terminowe 
i prawidłowe przepro-
wadzenie rozliczeń pie-
niężnych oraz wysokość 

odszkodowania za prze-
kroczenie terminu realiza-
cji dyspozycji posiadacza 
rachunku.
W razie zawarcia rachunku 

wspólnego, najczęściej zo-
staną wydane dwie karty z 
kodami do autoryzacji prze-
lewów, dwie karty debetowe 
itp. Przy rachunkach tego 
rodzaju można wprowadzić 
różne ograniczenia, np. li-
mity wypłacanych środków. 
Wspólne rachunki są bardzo 
wygodne dla osób prowa-
dzących wspólny budżet. 
Jednak rachunek taki może 
także okazać się pułapką 
dla osób, które popadną w 
konflikt.

Forum Pokrzywdzonych 
Przez Państwo

tel. (+48) 781 729 460

Wspólny rachunek bankowy

Obudź się Polsko
Wolność dla mediów i zgromadzeń, pod-

wyższenie płacy minimalnej oraz wycofanie 
się z ustawy wydłużającej wiek emerytal-
ny i ograniczenie patologii na rynku pracy 
– to hasła ogólnopolskiego Marszu „Obudź się 
Polsko”, który odbędzie się 29 września w War-
szawie. W proteście weźmie udział wiele organi-
zacji społecznych. Wśród nich, decyzją Komisji 
Krajowej, również NSZZ Solidarność.

Przyjazd do Warszawy planowany jest na 
godz. 11.00. Członkowie Solidarności będą gro-
madzić się w trzech miejscach. Dla związkow-
ców z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego miejscem 
zbiórki jest pomnik Armii Krajowej znajdujący 
się przy ulicy Matejki.

Program marszu:
godz. 11.00 –  zbiórka w wyznaczonych miejscach 

i przejście na Plac Trzech Krzyży
godz. 12.00 –  Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny 

program słowno-muzyczny oraz 
msza św. w intencji Ojczyzny

godz. 14.00 –  przemarsz na Plac Zamkowy. Kon-
cert patriotyczny i wystąpienia

godz  18.00 –  planowane zakończenie Marszu 
„Obudź się Polsko”.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim 
z powodu tragicznej śmierci przy pracy

naszego Kolegi

KRZYSZTOFA OBRZUTA,

członka Solidarności z Kopalni Wujek Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej

w imieniu

koleżanek i kolegów z Komisji Zakładowej związku

składa

przewodniczący Piotr Bienek  
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZA OKNEM ZŁOTA JE-
SIEŃ, A W POLSKIM PO-
WIECIE ZŁOTA SERIA 
WYMIARU SPRAWIEDLI-
WOŚCI. Trudno się dziwić 
ministrowi Gowinowi, że ma 
już dosyć tej prawniczej sitwy. 
W ostatnich tygodniach leci 
strzał za strzałem i wszystkie 
w stopę. A to prokuratura nie 
przymknie w porę aferzysty 
z Amber Gold, a to sędzio-
wie uniewinnią „Słowika”, 
„Parasola”, „Bola” i innych 
smutnych panów z Pruszko-
wa, a to skażą autora bloga 
antykomor.pl. Niedługo w 
naszym państewku prawka 
Temida będzie nie tylko ślepa, 
ale i kulawa. 

» WYROK ZA „ANTYKO-
MORA” SKRYTYKOWAŁA 
OBWE na co stanowczo za-
reagował minister Radosław 
Sikorski. – Niektóre rzeczy 
nie mogą cieszyć się immu-
nitetem tylko dlatego, że są 
w sieci – powiedział szef MSZ 
w „Kropce nad i”. Ma pan 
rację, panie ministrze, my też 
brzydzimy się chamstwem 
panoszącym się w sieci. Trze-
ba raz na zawsze dorżnąć tę 
internetową watahę. 

» O TYM, ŻE Z INTERNE-
TOWYM PROSTACTWEM 
WALCZYĆ TRZEBA, a wojnę 
najlepiej prowadzić na terenie 
przeciwnika, wie doskonale 
prezydent stolicy zwana też 
Bufetową. W 2011 i 2012 roku 
na promocję miasta za pomocą 
facebooka władze Warszawy 
wydały grubo ponad pół mi-
liona zł. Po wejściu na stronę 
główną tego popularnego por-
talu społecznościowego wita 
nas napis „To jest (i zawsze bę-
dzie) darmowe!” Okazuje się 
jednak, że dla prawdziwych 
fachowców od gospodarowa-
nia publicznymi pieniędzmi 
to żadna przeszkoda. 

» MOŻNA MARNOWAĆ 
PIENIĄDZE PODATNIKÓW 
NOWOCZEŚNIE JAK PANI 
HGW, można tradycyjnie jak 
rząd. Tylko przez pierwszych 
6 miesięcy tego roku premier 
i jego ministrowie wydali na 
nagrody dla swoich urzędni-

ków blisko 20 mln zł. Co wię-
cej, choć Donek i Jacek-Vicek 
od dawna zapowiadają, że 
trzeba oszczędzać bo kryzys, 
bo Grecja, bo recesja itd. w 
projekcie przyszłorocznego 
budżetu już teraz zaklepano 
milion zł na premie dla kie-
rownictwa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Wiedzie-
liśmy, że urzędnicy Donal-
da to fachowcy najwyższej 
próby i że skąpienie grosza 
na nagrody dla nich to po 
prostu zbrodnia. Ale, żeby 
z rocznym wyprzedzeniem 
szykować dużą bańkę na pre-
mie za pracę, której jeszcze 
nie wykonali, to chyba już 
drobna przesada. 

» TYM BARDZIEJ, ŻE NIE-
KTÓRZY NIE MOGĄ SIĘ 

DOPROSIĆ ZAPŁATY ZA 
PRACĘ, którą wykonali 
wiele miesięcy temu. Bli-
sko 80 podwykonawcom, 
którzy budowali Stadion 
Narodowy, do dzisiaj nie 
zapłacono faktur na kwotę 
90 mln zł. Są jednak tacy, 
którzy o wypłatę należnych 
pieniędzy martwić się nie 
muszą. Takich problemów 
nie ma np. Piotr Kalbarczyk 
warszawski radny Peło i za-
razem prezes Aluglass-Rea-
lizacja. Według „Dziennika 
Gazety Prawnej” otrzymał 
on już niemal całą należną 
sumę, czyli ponad 40 mln 
zł. Proponujemy wszystkim 
budowlańcom oszukanym 
na Euro, aby zapisali się do 
Peło, wtedy kasa na pewno 
się znajdzie. 

» PARTIA RZĄDZĄCA 
JUŻ NIE RAZ UDOWOD-
NIŁA, że nawet w kryzy-
sowych czasach o swoich 
dbać potrafi . Tak np. nowym 
konsulem RP w Helsinkach 
został niegdysiejszy poseł 
partii jedynie słusznej, nie-
jaki Michał Marcinkiewicz, 
który w szerszych kręgach 
zasłynął wyłącznie tym, że 
przed ostatnimi wyborami 
został skreślony z list Peło 
za machloje przy własnej 
kampanii wyborczej. Z chło-
piną trzeba coś było jednak 
począć, bo to działacz wierny 
i zasłużony. A że w naszym 
polskim powiecie wszyst-
kie państwowe posadki już 
dawno obsadzone, pozostał 
tylko eksport. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: memegenerator.net

Powstanie organizacji związkowej 
to  korzyść  n ie  ty lko  d la 
pracowników, ale również dla 
samej fi rmy. Związek stanowi 
pomost pomiędzy pracodawcą 
a pracownikami. Związkowcy 
poprzez informacje zebrane od 
pracowników mogą doradzać 
przełożonym w sprawach 
istotnych dla przedsiębiorstwa 
i jego pracowników – mówi Joanna 
Fajerska, przewodnicząca Solidarności 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rudzie Śląskiej.
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