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Mieczysław Gil: Wprawdzie przy 
Okrągłym Stole stworzone zostały warunki 
dla demokracji, ale później popełnionych 
zostało wiele poważnych błędów. » STRONA 5

Lesław Ordon:  Kolejne reformy 
systemu oświaty doprowadziły do 
ogromnego chaosu na wszystkich 
etapach nauczania. » STRONA 4

P
odpisaliśmy poro-
zumienie, bo ono 
chociaż częściowo 
zabezpiecza podsta-
wowe interesy pra-

cowników Kompanii Węglo-
wej. To jednak nie oznacza, 
że zgadzamy się z programem 
restrukturyzacji przygotowa-
nym przez zarząd. Ten pro-
gram jest zły dla Kompanii 
Węglowej i jej pracowników. 
Skupia się wyłącznie na cięciu 
kosztów, natomiast nie ma 
w nim mowy o działaniu na 
rzecz zwiększenia przycho-
dów czy ekspansji spółki na 
nowe rynki zbytu, a właśnie 
na tym powinna się opierać 
restrukturyzacja – powiedział 
po zakończeniu rozmów Jaro-
sław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności.

Negocjacje w siedzibie 
Kompanii Węglowej trwały 
10 godzin. W podpisanym 
ok. godz. 21.00 porozumie-
niu zarząd KW zobowiązał 
się do rezygnacji z zamiaru 
zwolnienia 884 pracowni-
ków administracji w zamian 
za zawieszenie wypłaty tzw. 
czternastej pensji dla tej grupy 
zawodowej na trzy lata. Na 
ten okres pracownicy ad-
ministracji mają otrzymać 
gwarancje zatrudnienia. Na-
tomiast gwarancje dla pozo-
stałych pracowników spółki 
mają zostać wydłużone do 
2020 roku.

Nie będzie też zapowiadane-
go wcześniej łączenia kopalń. 
Zamiast tego możliwe będą 
przesunięcia pracowników 
jednak wyłącznie między tymi 
kopalniami, które według pier-
wotnej wersji programu miały 
być łączone. Alokacja będzie 
musiała być konsultowana 
ze związkami zawodowymi. 
– Łączenie kopalń to prosta 
droga do cichej likwidacji 
części z nich. Przesunięcia 
pracowników dokonywane 

po konsultacjach ze związkami 
zawodowymi to kompromi-
sowe rozwiązanie – podkreśla 
przewodniczący.

Zapis porozumienia dotyczą-
cy przesunięć górników między 
kopalniami będzie wymagał 
wprowadzenia korekt w umo-

wach o pracę pracowników 
kopalń odnoszących się do 
miejsca wykonywania pracy. 
Miejscem tym będzie nie jak 
dotychczas jedna kopalnia, 
ale dwa lub trzy zakłady. 

Zarząd Kompanii Węglo-
wej odstąpił też od likwidacji 

Zakładu Górniczych Robót In-
westycyjnych oraz przekształ-
cenia Zakładu Remontowo-
Produkcyjnego w samodzielną 
spółkę i wydzielenie jej poza 
struktury Kompanii Węglowej. 
W strukturach KW pozostaną 
również Konsorcjum Ochro-

ny Kopalń i Gliwicki Zakład 
Usług Górniczych, które we 
wcześniejszej wersji programu 
restrukturyzacji miały zostać 
sprzedane.

Zgodnie z porozumieniem 
deputat węglowy dla emery-
tów, rencistów oraz innych 

uprawnionych osób zostanie 
przez dwa najbliższe lata 
zmniejszony o jedną tonę 
rocznie. Jednocześnie do-
puszczono możliwość zmiany 
zapisów dotyczących wyso-
kości deputatu w przypadku 
poprawy kondycji fi nanso-
wej spółki. – Zarząd zamie-
rzał całkowicie zlikwidować 
emerycki deputat węglowy. 
Takie rozwiązanie było dla 
nas nie do zaakceptowania. 
Po długiej dyskusji stronie 
związkowej udało się wy-
negocjować kompromis w 
postaci czasowego zmniej-
szenia wymiaru bezpłatnego 
węgla – podkreśla Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący 
górniczej Solidarności.

Jedną z kwestii spornych, 
która nie została ujęta w pod-
pisanym porozumieniu, jest 
zamiar sprzedaży kopalni 
Knurów-Szczygłowice Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej. – Na 
to nie ma i nie będzie naszej 
zgody. Zawarte porozumienie 
nic w tej kwestii nie zmienia 
– mówi Jarosław Grzesik.

Po podpisaniu porozumie-
nia ze związkami zawodowymi 
zarząd KW przedstawi nową 
wersję programu restruktu-
ryzacji Radzie Nadzorczej 
spółki. Rada ma zająć się 
programem na najbliższym 
posiedzeniu, które odbędzie 
się najprawdopodobniej pod 
koniec lutego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Nie będzie łączenia kopalń, ani grupowych zwolnień w administracji Kompanii Węglowej. Związki zawodowe 
podpisały z zarządem spółki porozumienie w sprawie złagodzenia skutków programu restrukturyzacji KW na lata 2014-2020.

Porozumienie podpisane,
ale problemy pozostały

Podpisaliśmy 
porozumienie, bo ono 
chociaż częściowo 
zabezpiecza interesy 
pracowników 
Kompanii Węglowej
– zaznacza szef górniczej 
Solidarności.

Według związkowców zarząd powinien był w programie restrukturyzacji skupić się na działaniach na rzecz zwiększenia przychodów spółki
i ekspansji na nowe rynki zbytu. Tymczasem autorzy programu ograniczyli się prawie wyłącznie do cięcia kosztów

Foto: Marek Jurkowski
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N
ie wiem, czy wiecie, ale 17 lutego 
przypada Międzynarodowy Dzień 
Kota. Ja wiem, wyczytałem w necie. 

Ponoć to święto obchodzone jest w naszym 
kraju już od 8 lat. Jacyś wariaci organizują 
nawet kocie gale, gdzie wybierają Kota Roku, 
Kociarza Roku, itp. Nie byłem nigdy na takiej 
imprezie, ale podejrzewam, że mleko leje 
się tam strumieniami, a hostessy roznoszą 
whiskas na srebrnych tacach. 

Ja o kocim święcie wiem, ale mojego 
kota od tego typu informacji wolę trzymać 
z daleka. W mojej ocenie taka wiedza mo-
głaby mu tylko zaszkodzić. Dzisiaj żyjemy 
zgodnie w warunkach małej stabilizacji. 
Kiedyś różnie bywało. Gdy kot ze mną za-
mieszkał, był pełen młodzieńczych ideałów. 
Chciał chodzić własnymi ścieżkami, jeść z 
mojego talerza, zamiast ze swojej miski, spać 
w łóżku, zamiast na dywanie, decydować 
sam o sobie. Był hardy. Gdy nie dostał na 
czas michy, zrywał fi ranki, gdy zgoniłem 
go z łóżka, obdzierał tapetę. Pokazywał, 
że choć mniejszy i słabszy, to jednak jest 
podmiotem i trzeba się z nim liczyć. 

Z czasem spacyfi kowałem mojego kota. 
Kupując lepszą karmę, pozwalając spać 
na fotelu, pokazując za oknem bezdomne 
koty, które o tym wszystkim co on ma u 
mnie, mogą tylko pomarzyć. Mówiłem 
mu, że jak będzie siedział cicho i nie fi kał, 
to może nie on, ale jego dzieci to już na 
pewno, będą żyły jak koty na Zachodzie. 
Powoli dał się przekonać, że w zamian za 
dobrodziejstwo domowego ciepełka wy-
starczy, że poprzestanie na małym. Nie 
będzie się buntował, nie będzie żądał zbyt 
wiele, uzna moją dożywotnią zwierzch-
ność, a wtedy może kiedyś, gdy przyjdzie 
mi fantazja, rzucę mu ze swojego stołu 
coś lepszego niż kocia karma.

Udało mi się urobić mojego kota. Nie 
protestował, gdy z powodu kryzysu za-

miast lepszej karmy zacząłem kupować tę 
z blaszaka z owadem w logo. Nie buntuje 
się, gdy czasem zapomnę go nakarmić czy 
uzupełnić żwirek w kuwecie. Czasem po-
narzeka z innymi kotami z bloku, ale na 
tym koniec. Mam święty spokój. 

Międzynarodowy Dzień Kota nie jest 
mi do szczęścia potrzebny. Kot się dowie, 
zacznie drążyć, uświadomi sobie to i owo. 
Że choć jest tylko prostym dachowcem, ma 
swoje prawa. Że koty w innych blokach 
żyją inaczej. Że one za swoją kocią robotę, 
dostają porządną michę zamiast szaro-burej 

brei, że ich panowie pozwalają im współ-
decydować o własnym losie, mieć wpływ 
na to, co się dzieje w ich wspólnym, bądź 
co bądź, mieszkaniu. 

Dla mojego kota taka wiedza jest nie-
bezpieczna. Mogłaby zburzyć naszą małą 
stabilizację, którą z takim trudem stwo-
rzyliśmy. Żeby kot nie zauważył daty 
17 lutego, kupiłem mu w zoologu zabawkę 
za piątaka. Pluszowa mysz z grzechotką w 
środku. Kot gania z nią po domu jak opę-
tany. Nie interesuje go, co dzieje się wokół 
niego, wystarczy mu jego zabawka. Na kilka 
tygodni mam spokój. Potem wymyśli się 
coś innego. A teraz, gdy zapewniłem już 
spokój społeczny, mogę spokojnie zasiąść 
przed telewizorem i obejrzeć wieczorne 
dzienniki. A tam na zmianę olimpiada, 
Stoch, Trynkiewicz. Na parę tygodni wy-
starczy, potem wymyślą coś innego.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Mówiłem mu, że jak będzie 
siedział cicho i nie fi kał, to 
może nie on, ale jego dzieci 
to już na pewno, będą żyły 
jak koty na Zachodzie.

LICZBA tygodnia

3
tyle lat więzienia grozi byłemu ministrowi 
transportu i posłowi Platformy Obywatelskiej 
Sławomirowi Nowakowi za złożenie 
niezgodnych z prawdą oświadczeń 
majątkowych.12 lutego Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie skierowała do 
sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Byłemu 
ministrowi postawiono pięć zarzutów 
dotyczących złożenia pięciu nieprawdziwych 
oświadczeń majątkowych w okresie od 
listopada 2011 do marca 2013 roku. W tych 
oświadczeniach Nowak nie wykazał zegarka 
renomowanej fi rmy, o wartości – jak wynika 
z dwóch opinii biegłego – minimum 17 tys. 
zł. Zgodnie z prawem mienie o wartości 
powyżej 10 tys. zł powinno zostać ujęte w 
oświadczeniu. Zdaniem prokuratury Sławomir 
Nowak umyślnie pominął w oświadczeniu 
fakt, że posiada tak drogi zegarek. 

Foto: dem
otyw

atory.pl

» W STYCZNIU 2014 ROKU STOPA BEZROBOCIA wzrosła 
do 14,0 proc. z 13,4 proc. w grudniu 2013 – poinformowało 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Według szacunków re-
sortu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec 
stycznia dokładnie 2 mln 259,5 tys. osób, czyli o 101,6 tys. 
więcej niż w grudniu 2013 roku. Wzrost stopy bezrobocia MPiPS 
tłumaczy kończącymi się umowami terminowymi oraz warunka-
mi pogodowymi, które utrudniają prace w budownictwie.

» DZIENNIK GAZETA PRAWNA POWOŁUJĄC SIĘ na dane 
resortu pracy wyliczył, że od 2001 roku w urzędach pracy zareje-
strowało się w sumie ponad 8,3 mln Polaków. Szacuje się, że pra-
wie połowa Polaków czynnych zawodowo ma za sobą styczność z 
urzędem pracy. Wielu swój kontakt z rynkiem pracy musi zaczynać 
od wizyty w pośredniaku. W zeszłym roku w urzędach pracy zare-
jestrowało się 559 tys. bezrobotnych, dla których był to pierwszy 
kontakt z tą instytucją. To głównie absolwenci szkół.

» URZĘDY PRACY NIE DZIAŁAJĄ. ICH SKUTECZNOŚĆ jest 
wielokrotnie niższa, niż pokazują to ofi cjalne dane – alarmuje 
raport Najwyższej Izby Kontroli. Raport ośmiesza statystyki resor-
tu pracy, z których wynika że polskie urzędy pracy mają niezłą 
skuteczność w wyciąganiu ludzi z bezrobocia. Według MPiPS w 
latach 2010-12 efektywność aktywizacji zawodowej dla całego 
kraju wahała się między 54 a 61 proc. Wyniki analizy NIK ujaw-
niają, że faktyczna skuteczność urzędów pracy to nie ok. 60 
proc., ale raczej 10 proc. Autorzy analizy wskazują, że faktyczna 
skuteczność urzędów pracy jest wielokrotnie niższa, gdyż staty-
styki ministerstwa biorą jedynie pod uwagę sam fakt znalezienia 
pracy przez bezrobotnego, a nie analizują, jakie są jego dalsze 
losy. Autorzy raportu obliczyli też, że na aktywizację jednego 
bezrobotnego podatnicy wydają około 50-60 tys. zł, tymczasem 
według ofi cjalnych statystyk resortu pracy, koszt ten wynosił w 
latach 2010-12 średnio 9-13 tys. zł. 

» WEDŁUG NIK WIĘKSZOŚĆ RZĄDOWYCH PROGRAMÓW 
aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych z grupy 50+ jest nie-
skuteczna, bo nie spełniają one swojej podstawowej roli, jaką 
jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia. Raport 
NIK ujawnia m.in., że pracodawcy, którzy biorą udział w tych 
programach, nie przedłużają umów zatrudnionym, a urzędy 
pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, by wy-
egzekwować kontynuację zatrudnienia. Pracodawcy zyskują więc 
dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc żadnych kosztów. Osoby 
powyżej 50. roku to ponad jedna piąta ogółu bezrobotnych, za-
rejestrowanych w urzędach pracy. 

» „PRACOWNIK DO OBIERANIA CEBULI. Praca na dwie 
zmiany na umowie o dzieło. Wymagane chęci do pracy. Mile wi-
dziane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wynagro-
dzenie: 25 gr za kilo obranej cebuli” – ogłoszenie tej treści za-
mieszczone zostało na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wałbrzychu. Pracodawcy, którzy mówią, że praca w Pol-
sce jest, tylko ludziom nie chce się pracować, powinni skorzystać 
z tej oferty. Popracować tylko przez miesiąc przy obieraniu cebuli 
i spróbować wyżyć za to, co zarobili.

OPRAC. BEA

WIEŚCI z gospodarki

Kilka dni temu wróciłeś z kijowskiego 
EuroMajdanu, byłeś tam też w połowie 
stycznia. Jak zmieniło się w tym czasie 
to miejsce?

Na pewno Majdan jest znacznie więk-
szy, niż miesiąc temu. Coraz większa jest 
też determinacja ludzi, którzy tam prote-
stują. Oni są nieprawdopodobnie zorga-
nizowani i zdyscyplinowani. Wszystkie 
zadania są podzielone. Każdy wie, co ma 
robić. To jest już swego rodzaju państwo 
w państwie. 
Czy na Ukrainie możliwy jest jeszcze 
powrót do sytuacji sprzed Majdanu?

Nie ma takiej opcji. Nawet gdyby 
Majdan został zbombardowany i rozje-
chany czołgami, to ducha, który się tam 
narodził, nie da się stłamsić. Kula może 
zniszczyć materię, ale nie zniszczy ducha. 
Nawet gdyby nie daj Boże doszło tam do 
tragedii i Majdan zostałby spacyfi kowa-
ny siłą, to w mojej ocenie wywołałoby 
to po prostu wojnę domową.  
Czy ludzie na Majdanie wierzą jeszcze 
jakimkolwiek politykom?

Ja myślę, że czułem się wśród nich 
tak dobrze właśnie dlatego, ponieważ 
dokładnie zgadzamy się w jednej kwestii, 
że politycy zawsze chcą ugrać narodem 
swoje partykularne interesy. Dlatego tak 
bardzo zależy mi na współpracy z Soli-
darnością w kwestii oddania polskiego 
państwa obywatelom. 
W Kijowie brałeś udział w zebraniu 
Samoobrony Majdanu, w jego trakcie 
przekazałeś protestującym na prośbę 
Dominika Kolorza fl agę śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności...

Zareagowali ogromną owacją. Znaczek 
Solidarności kojarzy im się z wolnością. 

Oni tam bardzo czekają na wizytę ludzi z 
Solidarności. Jeśli delegaci „S” przywiozą 
ze sobą z Kijowa tego ducha rewolucji – 
wygramy Polskę. Ja bardzo liczę, że oprócz 
przedstawicieli władz związku, do Kijowa 
pojadą też górnicy ze Śląska.
Słuchając tego, co mówi o protestujących 
na Majdanie część polskich mediów, na-
leżałoby zapytać, jak to możliwe, że ci 
nacjonaliści i banderowcy wpuścili faceta 
z Polski na swoje zebranie, a na koniec 
jeszcze bili mu brawo?

Kwestia naszej wspólnej bardzo skom-
plikowanej historii to temat na odrębną 
rozmowę. My nie możemy oczywiście 
zapominać o tym, co działo się na Woły-
niu. Sam o tym mówiłem w wywiadzie 
dla opozycyjnej ukraińskiej Espreso TV. 

Mówiłem tam, że musi przyjść czas, kiedy 
oba nasze narody uderzą się w piersi i 
wyspowiadają się przed sobą nawzajem. 
Musi też przyjść czas, kiedy pozdejmu-
je się tablice upamiętniające bandytów. 
Te słowa nie zostały wycięte przy monta-
żu. To świadczy o tym, jak wiele Polacy 
robią dzisiaj dla Ukraińców i jak bardzo 
jest to przez nich doceniane. Chrześci-
jańska zasada: zło dobrem zwyciężaj. 
Jestem przekonany, że im więcej damy 
teraz Ukraińcom dobra, im więcej damy 
im z siebie, tym prędzej oni sami z włas-
nej woli pozdejmują tablice upamiętnia-
jące bandytów, którzy mordowali ludzi 
na Wołyniu. 

Z PAWŁEM KUKIZEM 
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ KARCZMARZYK

Solidarność kojarzy im się z wolnością

Paweł Kukiz przekazał protestującym na Majdanie fl agę śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Foto: Bianka Zalew
ska/fb/Stow
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T
o krok w dobrym 
kierunku. Plan sprze-
daży przez samo-
rząd województwa 
śląskiego udziałów 

w spółce Megrez, która zarzą-
dza tyskim szpitalem, budził 
ogromny niepokój. Placówka 
zabezpiecza potrzeby zdro-
wotne ponad 200 tys. miesz-
kańców Tychów i okolicznych 
powiatów. Jej komercjalizacja 
mogłaby pozbawić tych ludzi 
możliwości korzystania z bez-
płatnych usług medycznych 
– tak Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność komentuje 
zapowiedź prezydenta Tychów 
Andrzeja Dziuby, dotyczącą 
fi nansowego zaangażowania 
samorządu w działalność Wo-
jewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Tychach.

Koncepcję dotyczącą funk-
cjonowania szpitala prezydent 
Dziuba przedstawił 6 lutego 
podczas posiedzenia tyskiej 
Rady Miasta. Działalność szpi-
tala mają dofinansować sa-
morządy Tychów, starostwa 

bieruńsko-lędzińskiego oraz 
gmin wchodzących w skład 
tego powiatu. Podczas po-
siedzenia Rady prezydent 
podkreślił, że samorządy nie 
zamierzają kupować udziałów 
w spółce Megrez, ale chciałyby 
ją dokapitalizować. – Cieszę 
się, że pan prezydent dał się 
przekonać, że warto w ten 
szpital inwestować – dodaje 
Halina Cierpiał.

Tyscy radni zaapelowali 
do marszałka województwa 
śląskiego Mirosława Sekuły o 
rezygnację z planów sprzeda-
ży udziałów w spółce Megrez. 
Ten temat zostanie poruszony 
podczas najbliższego posiedze-
nia Sejmiku Samorządowego 
Województwa Śląskiego.

Przyszłości tyskiego szpitala 
poświęcony został „okrągły stół” 
zorganizowany 5 lutego przez 

lokalne Stowarzyszenie „Tychy 
Naszą Małą Ojczyzną”. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele 

partii politycznych, stowarzy-
szeń społecznych i związków 
zawodowych. Śląsko-dąbrowską 

Solidarność reprezentowali prze-
wodniczący Dominik Kolorz 
oraz Halina Cierpiał.

W maju ubiegłego roku ze 
względu na ogromne długi, 
kontrakt i zarządzanie Wo-
jewódzkim Szpitalem Spe-
cjalistycznym nr 1 im. prof. 
Gasińskiego w Tychach, de-
cyzją radnych sejmiku wo-
jewódzkiego przejęła spółka 
Megrez. Jest to spółka w 100 
proc. należąca do samorządu 
województwa śląskiego. W 
grudniu marszałek Mirosław 
Sekuła poinformował, że za-
rząd województwa zamierza 
sprzedać udziały w Megrezie. 
Wówczas ani Tychy, ani władze 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
nie brały pod uwagę przeję-
cia spółki. Zainteresowanie 
nią, jak podkreślał marszałek 
Sekuła, wyrażały natomiast 
„grupy biznesowe działające 
na rynku usług medycznych”. 
Zadłużenie tyskiego szpitala 
sięgało 68 mln zł. Pod koniec 
ubiegłego roku samorząd wo-
jewództwa spłacił ok. 35 mln 
zł z tej kwoty.

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność z Nadwiślań-
skiej Spółki Energetycznej 
wynegocjowała i podpisała 
umowę społeczną w związku 
z przygotowywanym prze-
jęciem zakładu ciepłowni-
czego Silesia przez spółkę 
Mining Services and Engine-
ering, należącą do właścicieli 
Przedsiębiorstwa Górnicze-
go Silesia w Czechowicach-
Dziedzicach. 

Pracownicy ZC Silesia przej-
dą do nowego właściciela na 
zasadzie art. 231 Kodeksu 
pracy. – W umowie społecznej 
udało nam się wynegocjo-
wać, że pracownicy czecho-
wickiego zakładu otrzymają 
30-miesięczne gwarancje 
zatrudnienia i 30-miesięcz-
ne gwarancje zachowania 
wszystkich uprawnień wy-
nikających z Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy 
oraz innych porozumień spo-
łecznych obowiązujących w 
naszej spółce – mówi Dariusz 
Gierek, wiceprzewodniczący 
Solidarności w NSE. 

Negocjacje w sprawie prze-
jęcia zakładu ciepłownicze-
go Silesia trwały blisko dwa 
lata. – PG Silesia chciało kupić 
zakład ciepłowniczy i jedno-
znacznie dawało do zrozumie-
nia, że jeśli do transakcji nie 
dojdzie, to wybuduje własną 
ciepłownię. Oznaczałoby to 

de facto likwidację zakła-
du ciepłowniczego Silesia i 
zwolnienie załogi. Dlatego 
sprzedaż zakładu była najko-
rzystniejszym rozwiązaniem, 
a wynegocjowane zapisy 
umowy społecznej są suk-
cesem związku – podkreśla 
Dariusz Gierek.

5 lutego zarząd NSE pod-
pisał warunkową umowę 
sprzedaży zakładu, równo-
legle została też podpisana 
umowa społeczna pomiędzy 
reprezentantami nowego 
właściciela a stroną związ-
kową. Formalne przejęcie 
czechowickiego zakładu 
ciepłowniczego przez nową 
spółkę powinno nastąpić w 
ciągu najbliższych 2-3 miesię-
cy, po spełnieniu wszystkich 
wymogów formalno-praw-
nych związanych m.in. z 
uzyskaniem przez nabywcę 
koncesji od Urzędu Regula-
cji Energetyki. Wówczas na-
stąpi podpisanie ostatecznej 
umowy sprzedaży oraz prze-
jęcie pracowników i mająt-
ku zakładu ciepłowniczego 
Silesia przez spółkę Mining 
Services and Engineering

W skład NSE wchodzi 6 
zakładów ciepłowniczych (po 
fi nalizacji transakcji zostanie 
ich 5). Właścicielem spółki 
jest Węglokoks. 

NY

Prezydent Tychów zapowiedział dokapitalizowanie spółki zarządzającej dawnym Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym im. prof. Gasińskiego. Działalność tej placówki mają również dofi nansować samorządy z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego.

Przełom w sprawie tyskiego szpitala

Szefem Solidarności w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym nr 3 w Rybniku na 
kadencję 2014-2018 został 
Piotr Rajman, dotychczasowy 
wiceprzewodniczący komisji 
zakładowej. W styczniu 2012 
roku wygrał proces z praco-
dawcą i prawomocnym wyro-
kiem sądu został przywrócony 
do pracy.

– W Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach toczy się jeszcze 
proces o wypłatę zaległego 
wynagrodzenia za czas po-
zostawania przeze mnie bez 
pracy – mówi Piotr Rajman. 
Zaznacza, że zwolnienie go z 
pracy miało związek z działal-
nością w Solidarności, chociaż 
ofi cjalny powód podany przez 
pracodawcę był inny. – Zostałem 
zwolniony przez poprzedniego 
dyrektora, który zarzucił mi, 
że nie chciałem podjąć pracy. 
W rzeczywistości zaproponował 
mi pracę w pokoju bez okna i 
wentylacji. Przepisy BHP mówią, 
że w takich warunkach praco-
wać nie można – podkreśla. 
Piotr Rajman jest osobą niepeł-
nosprawną, posiadającą I grupę 
inwalidzką ze względu na słaby 
wzrok. W rybnickim szpitalu zo-
stał zatrudniony na stanowisku 
starszego technika masażysty. – 
Upomniałem się o swoje prawa 
i zostałem wyrzucony – mówi. 
Mimo przywrócenia przez sąd 
do pracy, dyrekcja szpitala nie 
chciała dopuścić Rajmana na 
zajmowane wcześniej stanowi-

sko. – Dopiero po interwencjach 
wielu osób: przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza oraz radnych 
Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Śląskiego Bożeny 
Borys-Szopy i Urszuli Grzon-
ki, to stanowisko odzyskałem 
– dodaje.

Zdaniem Piotra Rajmana 
rozpoczynająca się kadencja 
związkowa będzie bardzo trud-
na. – Musimy zrobić wszystko, 
żeby nie dopuścić do likwidacji 
szpitala lub jego prywatyzacji. 
Pojawiają się pewne sygnały, 
które mogą świadczyć o zamia-
rze przekształcenia placówki 
w spółkę prawa handlowego 
– mówi. Pracowników szpitala 

niepokoją zapowiedzi dyrekcji 
dotyczące zmian w regulaminie 
pracy, obniżenia wynagrodzeń i 
zamrożenia funduszu socjalne-
go. – Nasze wątpliwości budzi 
też zamiar likwidacji oddziału 
laryngologii dziecięcej. Jeżeli do 
niego dojdzie, pozbędziemy się 
najlepszych specjalistów. Ten 
oddział to ważny atut naszej 
placówki. W województwie ślą-
skim są tylko dwa takie oddziały 
– dodaje Piotr Rajman.

Nowy przewodniczący ma 
nadzieję, że w walce o utrzyma-
nie szpitala i prawa pracowni-
cze pomoże mu silna komisja 
zakładowa „S”. – Tylko w ciągu 
kilku dni do związku zapisało 
się 18 osób, a kolejne deklaru-

ją, że zrobią to w najbliższym 
czasie – mówi.

W rybnickim szpitalu pracu-
je ponad 1200 osób. Wcześniej 
placówka zatrudniała ok. 1700 
pracowników, ale większość 
usług została oddana fi rmom 
zewnętrznym. Są to min. kuch-
nia, pralnia oraz utrzymanie 
szpitala w czystości. Zdaniem 
związkowców poważnym błę-
dem dyrekcji było przekazanie 
pogotowia ratunkowego do 
Katowic. – Niepokoją także za-
powiedzi wyprowadzenia poza 
struktury placówki transportu 
zewnętrznego, czyli dowożenia 
pacjentów na dializy – dodaje 
Piotr Rajman.

AK

Umowa społeczna 
w ZC Silesia

Zmiany w rybnickim szpitalu

Lokalna społeczność i Solidarność przekonują samorządowców, że warto zainwestować w tyski szpital

Tyski szpital 
zabezpiecza 
potrzeby zdrowotne 
ponad 200 tys. 
mieszkańców 
miasta i okolicznych 
powiatów.

W rybnickim szpitalu pracuje ponad 1200 osób
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C
ieszymy się, że jest 
wreszcie reakcja. 
Liczymy, że mini-
sterstwo potrak-
tuje to spotkanie 

poważnie i pojawi się na nim 
szef resortu, pan Marek Bier-
nacki. Dotychczas, nawet je-
żeli dochodziło do rozmów 
z przedstawicielami mini-
sterstwa, byli to zazwyczaj 
urzędnicy niższego szczebla, 
bez żadnych umocowań do 
podejmowania wiążących 
decyzji. Takie spotkania nas 
nie interesują – mówi Edyta 
Odyjas, przewodnicząca MOZ 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Sądownictwa.

Akcja „Zrzuta” trwa od 23 
stycznia. Pracownicy sądów z 
całej Polski wysyłają na adres 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści groszówki. Jak tłumaczą 
związkowcy, uzbieraną w 
ten sposób kwotę szef re-
sortu powinien przeznaczyć 
na szkolenia z komunikacji. 
Podkreślają, że choć Marek 
Biernacki kieruje MS od maja 
zeszłego roku, do tej pory nie 
znalazł nawet kilku minut, 
aby spotkać się ze stroną 
społeczną i wysłuchać jej 
postulatów. 

Groszówkowy happening 
to kolejny etap protestów or-
ganizowanych przez sądow-
niczą Solidarność. W grudniu 
ubiegłego roku urzędnicy są-
dowi wysyłali do ministerstwa 
ponad 2 tys. pasków ze swoimi 
wynagrodzeniami. 3 miesią-
ce wcześniej przed siedzibą 
resortu stanęło namiotowe 
miasteczko. – We wrześniu 
2013 roku złożyliśmy również 
skargę do Trybunału Konsty-
tucyjnego odnośnie prawa do 
strajku. Obecnie jako pracow-
nicy sądów nie mamy prawa 
do tej formy protestu, co w 
naszej ocenie jest zupełnie 
nieuzasadnione – zaznacza 
przewodnicząca. 

Pracownicy sądownictwa 
domagają się od resortu spra-
wiedliwości przede wszystkim 
waloryzacji wynagrodzeń za-

mrożonych od pięciu lat. – Z 
roku na rok realna wartość 
naszych wynagrodzeń spada. 
Przeciętny urzędnik zatrudnio-
ny w sądzie zarabia realnie o 
około 27 proc. mniej niż 5 lat 
temu – mówi Odyjas. 

Kolejna sprawa to dyspro-
porcje w wynagrodzeniach 
pracowników zatrudnionych 
na tych samych stanowiskach 
w poszczególnych sądach. – 
Urzędnik sądowy, pracownik 
obsługi czy asystent sędziego 

w sądzie „A” może zarabiać 
nawet kilkaset zł więcej, niż 
taki sam pracownik w sądzie 
„B”. Przy naszych zarobkach 
to jest ogromna kwota. Znacz-
na część szeregowych pra-
cowników sądów zarabia w 

granicach 1200-1300 zł netto 
– zaznacza przewodnicząca 
sądowniczej „S”.

Powodem akcji protestacyj-
nych organizowanych przez 
pracowników sądownictwa 
jest również chęć uzyskania 
wpływu na to, co dzieje się w 
sądownictwie powszechnym. 
Zdaniem związkowców, gdyby 
kolejni ministrowie konsulto-
wali swoje pomysły z pracow-
nikami sądów, wymiar spra-
wiedliwości funkcjonowałby 
znacznie sprawniej. – Zamiast 
tego mamy pasmo kompromi-
tacji, jak chociażby zamiesza-
nie z korespondencją sądową. 
Podmiotem bezpośrednio od-
powiedzialnym za tę aferę jest 
Centrum Zakupów dla Sądow-
nictwa, które zajmuje się rów-
nież m.in. zakupem artykułów 
biurowych dla sądów. Od kiedy 
tak jest, dostajemy nieklejące 
się koperty, połamane ołówki i 
papier tak cienki, że nie da się 
na nim niczego wydrukować. 
To z pozoru błahe rzeczy, ale 
każda taka drobnostka wpływa 
negatywnie na efektywność 
naszej pracy i wydłuża czas 
rozpatrywania spraw – tłuma-
czy Edyta Odyjas. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

25 lutego w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się spotkanie członków kierownictwa resortu 
ze związkami zawodowymi. Zdaniem sądowniczej Solidarności zaproszenie na rozmowy to efekt prowadzonej od kilku 
tygodni akcji „Zrzuta”, polegającej na wysyłaniu do ministra Marka Biernackiego jednogroszówek. 

Jest „Zrzuta”, będzie spotkanie
Akcja „Zrzuta” trwa 
od 23 stycznia. 
Pracownicy sądów 
z całgo kraju 
wysyłają na adres 
ministerstwa 
jednogroszówki.

Jak wyliczyli związkowcy, przeciętny urzędnik sądowy zarabia realnie o ok. 27 proc. mniej niż 5 lat temu

Walka o utrzymanie Karty Na-
uczyciela i protest przeciwko 
niekorzystnym dla nauczycieli 
zapisom w projekcie ustawy o 
systemie oświaty – to najważ-
niejsze działania oświatowej 
Solidarności w 2013 roku.

– Wycofanie się rządu z nie-
korzystnych dla nauczycieli 
zmian w Karcie Nauczyciela 
oraz rezygnacja z części zapisów 
w projekcie ustawy o systemie 
oświaty oraz odwołanie minister 
edukacji Krystyny Szumilas to 
były postulaty zgłoszone przez 
oświatową Solidarność podczas 
demonstracji prowadzonych 
przed siedzibą MEN w czerwcu 
i we wrześniu ubiegłego roku. 
W całej Polsce organizowane 
były też spotkania z posłami, 
w trakcie których informowali-
śmy ich o problemach w szkol-
nictwie – mówi Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Oświaty i Nauki 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Zdaniem związkowców 
szczególnie groźne dla nauczy-
cieli i uczniów były dwa zapisy 
forsowane przez rządzących 
do ustawy o systemie oświaty. 
Pierwszy dotyczył możliwości 
zatrudniania w przedszkolach 
osób bez przygotowania peda-
gogicznego, drugi – możliwości 
przekazywania przedszkoli i 

szkół samorządom, bez względu 
na liczbę uczących się w nich 
dzieci. – Po naszych protestach 
pojawił się pomysł, by samo-
rządy mogły przejmować tylko 
te szkoły, w których jest mniej 
niż 80 uczniów – zaznacza Le-
sław Ordon. Podkreśla jednak, 
że ubiegły rok był bardzo trud-
ny dla pracowników oświaty, 
uczniów i rodziców. – Kolej-
ne reformy systemu oświaty 
doprowadziły do ogromnego 
chaosu na wszystkich etapach 
nauczania. Od pierwszych klas, 
gdzie wciąż trwa zamieszanie 
z sześciolatkami, po szkoły 
ponadgimnazjalne, w któ-
rych zmieniona została pod-
stawa programowa – dodaje 
przewodniczący oświatowej 
Solidarności.

Wychowawcy bez Karty
1 stycznia wychowawcy za-
trudnieni w domach dziecka 
stracili uprawnienia wyni-
kające z Karty Nauczyciela 
m.in. możliwość skorzystania 
z urlopu zdrowotnego i stali 
się pracownikami samorzą-
dowymi. Od tego momentu 
o wysokości ich wynagrodzeń 
decydują gminy. – Nauczyciel 
dyplomowany w zależności od 
miejscowości, w której pracu-
je, mógł stracić od kilkuset do 

ponad tysiąca złotych – mówi 
Ordon.

Karta Nauczyciela regulowa-
ła stosunek pracy nauczycieli 
zatrudnionych w domach dzie-
cka przed 1 stycznia 2004 roku. 
Wychowawcy i opiekunowie 
przyjęci do pracy później, byli 
już traktowani jak pracownicy 

samorządowi. Jednak osoby 
zatrudnione na wcześniejszych 
zasadach czują się przez państwo 
oszukane – Straciliśmy nabyte 
wcześniej uprawnienia. Prawo 
nie powinno działać wstecz – 
mówi Aleksander Sędzik, wy-
chowawca w Domu Dziecka 
w Bytomiu.

Będą kolejne zwolnienia
Wojewódzki Urząd Pracy po-
informował, że pod koniec 
2013 roku w powiatowych 
urzędach pracy w wojewódz-
twie śląskim zarejestrowanych 
było ponad 3300 pracow-
ników oświaty. – Dla tych 
ludzi w ciągu najbliższych 

lat nie będzie pracy. Szans na 
zatrudnienie w placówkach 
oświatowych nie mają też 
absolwenci wyższych uczelni. 
Za kilkanaście lat w szkołach 
powstanie luka pokoleniowa 
– ocenia Lesław Ordon. Jego 
zdaniem w tym roku należy się 
spodziewać dalszych zwolnień 
pracowników oświaty. Będą 
one spowodowane likwida-
cją kolejnych szkół i przed-
szkoli przez samorządy oraz 
zmianami programowymi w 
szkołach ponadgimnazjalnych. 
Część etatów ratowały jeszcze 
obecne trzecie klasy liceów, 
które uczą się według starej 
podstawy. – Po ostatniej re-
formie uczniowie liceów już 
od drugiego poziomu wybie-
rają rozszerzone przedmioty 
i fakultety, a to powoduje, że 
nauczyciele np. historii czy 
geografii mają coraz mniej 
godzin – zauważa. Na zmia-
nę programową narzekają 
też rodzice. – Moja córka jest 
w drugiej klasie liceum. Do 
historii i języka angielskiego 
nie ma jednego podręcznika, 
nauczyciele korzystają z kilku. 
Nie mogę kupić wszystkich 
książek, więc ciągle coś muszę 
kserować – mówi ojciec jednej 
z licealistek.

AGNIESZKA KONIECZNY

Nauczycielom brakuje stabilizacji

10 tysięcy członków oświatowej Solidarności protestowało we wrześniu ubiegłego roku w Warszawie

Foto: TŚD
Foto: TŚD
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 Nazwa i logo NSZZ Solidarność 
są własnością związku i bez 
zgody władz statutowych nie 
wolno ich wykorzystywać – 
przypomina ministrowi spraw 
zagranicznych Radosławowi 
Sikorskiemu przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

W związku z przypadającą 
w tym roku 25. rocznicą pierw-
szych po II wojnie światowej 
częściowo wolnych wybo-
rów i rozpoczęcia przemian 
demokratycznych w Polsce 
szef MSZ Radosław Sikorski 
wystąpił z inicjatywą ustano-
wienia Nagrody Solidarności 
w wysokości 1 mln euro. Na-
grodę mieliby otrzymywać 4 
czerwca, w rocznicę wyborów, 
ludzie szczególnie zasłużeni 
dla szerzenia demokracji. Ini-
cjatywa Sikorskiego wywołała 
szereg kontrowersji związa-

nych zarówno z wysokością 
nagrody, jak i sposobem wy-
łaniania laureatów. Również 
sposób, w jaki ta inicjatywa 
została przyjęta i ogłoszona, 
spotkał się z krytyką wśród 
członków NSZZ Solidarność 
i przedstawicieli środowisk 
weteranów antypeerelow-
skiej opozycji. 

Piotr Duda napisał do Ra-
dosława Sikorskiego list, w 
którym podkreśla, że ustano-
wienie nagrody imienia Soli-
darności bez powiadomienia 
związku o takiej inicjatywie 
i uzyskania zgody organiza-
cji na wykorzystanie nazwy 
i logo NSZZ Solidarność sta-
nowi naruszenie zarówno 
dobrych obyczajów, jak i 
prawa. W liście Duda zazna-
cza też, że o tym, iż w składzie 
kapituły nagrody ma zasiąść 

piętnaście zasłużonych osób 
ze świata kultury i polityki 
związek dowiedział się z me-
diów. – Jakie to będą osoby 
i dlaczego nie skierował Pan 
propozycji wskazania przez 
nas kogokolwiek ze strony 
NSZZ Solidarność – nie wia-
domo. Takie działanie jest 
niedopuszczalne, dalekie od 
standardów dyplomacji i – po 
ludzku – zwyczajnie nieele-
ganckie – zwraca uwagę szef 
Solidarności.

– Proszę wyobrazić sobie 
sytuację, w której Solidarność 
ogłasza przyznanie nagrody im. 
Ministra Spraw Zagranicznych 
dla najbardziej zasłużonych 
dla polityki międzynarodowej, 
wybierając według własnego 
uznania członków do komi-
sji decydującej o przyznaniu 
nagrody. Czy wyraziłby Pan 

zgodę na takie wykorzystanie 
swojego stanowiska oraz re-
prezentowanego przez Pana 
urzędu do nagradzania ludzi, 
na wybór których nie miałby 
Pan żadnego wpływu? – pyta 
w liście do ministra przewod-
niczący NSZZ Solidarność.

– Niezwykle ciekawa i godna 
uwagi idea Nagrody Solidarno-
ści, zamiast łączyć, może stać się 
przedmiotem konfl iktu. Spór 
wokół nagrody może zakoń-
czyć się międzynarodowym 
skandalem, a przecież najlep-
szym sposobem uhonorowa-
nia weteranów walki o wolną 
i niepodległą Rzeczpospoli-
tą byłoby szybkie przyjęcie 
ustawy o pomocy dla byłych 
działaczy opozycji, bo wielu 
z nich żyje w skrajnej nędzy 
– napisał Piotr Duda.

DIKK, NY

Duda przypomina Sikorskiemu

25. rocznica rozpoczęcia obrad 
Okrągłego Stołu to kolejna 
data z najnowszej historii Pol-
ski, która zamiast łączyć dzieli 
Polaków. Dlaczego rocznica 
porozumień Okrągłego Stołu 
nie dla wszystkich jest powo-
dem do świętowania?

– Ta rocznica dzieli i będzie 
dzielić. I sądzę, że nie należy 
robić z niej wielkiego święta, 
bo wprawdzie przy Okrągłym 
Stole stworzone zostały warunki 
dla demokracji, ale też później 
popełnionych zostało wiele po-
ważnych błędów i zaniechań. 
Największym było to, że obóz 
solidarnościowy, który zwycię-
żył w wyborach 4 czerwca 1989 
roku, dał komunistom przyzwo-
lenie na dalsze sprawowanie 
władzy, na współrządzenie. My 
to fi rmowaliśmy, oni sprawo-
wali władzę w dominujących 
resortach. I to już wkrótce się 
zemściło. Bo to oni, a nie ludzie 
Solidarności byli benefi cjenta-
mi zmian przeprowadzonych 
w III RP. Uwłaszczenie nomen-
klatury komunistycznej to był 
przysłowiowy skok na majątek 
państwa, na gospodarkę. Trzeba 
też szczerze przyznać, że przy 
Okrągłym Stole nie potrafi li-
śmy przewidzieć konsekwencji 
innych niekorzystnych zmian 
ekonomicznych, m.in. planu 
Balcerowicza. A ten bezwzględ-
nie uderzył w przedsiębiorstwa 
i zatrudnionych tam pracow-
ników. To oni i ich rodziny są 
jego największymi ofi arami. 
Od lat płacą wysoką cenę 
za prywatyzację przemysłu, 
likwidację zakładów pracy i 
wysokie bezrobocie.
Z zatem w Pana ocenie obrady 
Okrągłego Stołu przyniosły 
więcej sukcesów czy porażek? 
Czy obóz solidarnościowy 
ugrał wszystko, co wtedy było 
możliwe do ugrania?

– Na pewno wielkim suk-
cesem ludzi Solidarności jest 
otworzenie drzwi do demokra-
tycznych przemian w kraju. 
Pierwsze częściowo wolne 
wybory do parlamentu były 
ewenementem w tzw. bloku 
wschodnim. Kluczowe dla 
przemian ustrojowych były też 
uzgodnienia o tworzeniu wol-
nych związków zawodowych i 
wolnych mediów. Ale obóz soli-
darnościowy dopuścił się wielu 
zaniechań, z którymi do dziś 
nie potrafi ę się pogodzić. M.in. 
nie zostały rozliczone komu-
nistyczne zbrodnie i działania 
przeciwko opozycji. Zabrakło 
stanowczości, by upomnieć 

się o ukaranie ich sprawców. 
Wręcz przeciwnie: niebawem 
Jaruzelskiego i Kiszczaka obda-
rzono mianem ludzi honoru, 
a Zbyszek Bujak na aukcji u 
pani Kiszczakowej wystawił 
swoją legitymację Solidarno-
ści. Nieprzyzwoite jest to, że 
zupełnie nie zadbano o ludzi 
walczących z komunizmem, że 
wszelkie próby uregulowania 
ich sytuacji były skutecznie tor-
pedowane. Dodajmy, że przez 
establishment o opozycyjnym 
rodowodzie. Dopiero teraz, pod 
presją zbliżającej się rocznicy 
poczyniono pewne, nieznacz-
ne, ale jednak kroki. Dobre i 
to, bo wielu byłych działaczy 

Solidarności żyje w skrajnie 
trudnych warunkach. Wracając 
do Okrągłego Stołu, wstyd się 
przyznać, ale w negocjacjach 
zapomnieliśmy o kwestii reje-
stracji Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów. A przecież ci 
młodzi ludzie ogromnie dużo 
zrobili dla walki z komuną. 
Byli wsparciem i zapleczem 
Solidarności. 
Czym Pan tłumaczy wyjątko-
wą spolegliwość ludzi z soli-
darnościowego obozu wobec 
niedawnych prześladowców 
opozycji. Odpuścili im zbrodnie, 
oddali część władzy...

– Często członkowie ich 
rodzin byli w przeszłości w 

obozie władzy. Mam tu na 
myśli m.in. ludzi wywodzą-
cych się głównie z Komitetu 
Obrony Robotników. To oni 
mieli bardzo duży wpływ na 
to, że cały dawny układ pozo-
stał nadal aktywny i w dużej 
części wciąż sprawował wła-
dzę. Tak, jak gdyby nigdy nic 
się nie stało. Często były to też 
kontakty towarzyskie sprzed 
Solidarności. Nie lekceważył-
bym też obawy przed prawi-
cowym skrzydłem opozycji, 
co skutkowało budowaniem 
więzi z bardziej elastyczną 
częścią ancien regime.
„Oni” to znaczy kto? Kto tak 
naprawdę rozdawał karty przy 
Okrągłym Stole? 

– Z naszej strony najwięk-
szy wpływ na negocjacje mieli 
Adam Michnik, Bronisław Ge-
remek, Jacek Kuroń, Tadeusz 
Mazowiecki i Jan Lityński. 
Głównym rozgrywającym ze 
strony rządu był Kiszczak, ale 
nie mam złudzeń, że on działał 
w porozumieniu z Jaruzelskim. 
Sam generał nie brał udziału 
w obradach. To była wygodna 
i skuteczna taktyka.
Jak z perspektywy ćwierćwiecza 
ocenia Pan przygotowanie obu 
stron do tych rozmów?

– Strona rządowa wiedziała 
doskonale, co chce osiągnąć i 
jak to skutecznie przeprowa-
dzić. Wcześniej specjalnie po-

wołany zespół w składzie Jerzy 
Urban, Stanisław Ciosek i gen. 
Władysław Pożoga opracowy-
wał różne symulacje rozwoju 
sytuacji w Polsce, bo komuniści 
już wtedy wiedzieli, że system 
się załamał. My w pierwszej 
fazie rozmów skupiliśmy się 
głównie na problemie legali-
zacji Solidarności. Wówczas, 
przy Okrągłym Stole, abso-
lutnie nie przewidywaliśmy 
układu „wasz prezydent, nasz 
premier”. 
Ktoś szczególnie naciskał, by 
to właśnie Jaruzelski został 
prezydentem? 

– Na tym bardzo zależało 
Amerykanom, ale do dziś o 
tym mało się mówi. Uważali, 
że jeśli generał-komunista bę-
dzie głową państwa, to trans-
formacja w Polsce będzie miała 
spokojny przebieg. Obawiali 
się buntu w szeregach wojska, 
służb specjalnych, w szeregach 
PZPR. Argumentowali, że Ja-
ruzelski będzie gwarantem 
bezpieczeństwa. Byłem prze-
ciwny takiemu rozwiązaniu, 
nie głosowałem za Jaruzelskim, 
choć dziś przyznaję, że wtedy 
faktycznie nie mieliśmy ekipy 
przygotowanej do rządzenia 
państwem według nowych 
reguł. 
Dziś ktoś musiałby się wsty-
dzić tego, co stało się przy 
Okrągłym Stole?

– Inna jest optyka dzisiej-
szego dnia, inna tamtych dni 
sprzed ćwierćwiecza. Proszę 
pamiętać, że to była pionier-
ska robota, to my podłoży-
liśmy lont pod kruchy, bo 
kruchy, ale zwarty mur tzw. 
bloku wschodniego. Potem 
był efekt domina i socjalizm 
posypał się jak domek z kart. 
Czy można było to zrobić le-
piej? Oczywiście, że tak. Do 
dzisiaj próbujemy!

Z Mieczysławem Gilem, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku rozmawia Beata Gajdziszewska

Ta rocznica dzieli i będzie dzielić

Negocjacje przy Okrągłym Stole były prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku

Nazwa i logo NSZZ Solidarność są własnością związku

Wprawdzie przy 
Okrągłym Stole 
stworzone zostały 
warunki dla demokracji, 
ale później 
popełnionych 
zostało wiele 
poważnych błędów.

Foto: wikipedia.pl/Erazm Ciołek
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Doroczna karczma piwna śląsko-dąbrowskiej „S” to okazja do podziękowania członkom związku za ich pracę i poświęcenie. Szefowie służb porządkowych zostali uhonowani przez przewodniczących Piotra Dudę i Dominika Kolorza

Król Piwny może być tylko jeden, ale udział w wyborach Króla może wziąć każdy. 

Rockowe granie zapewnił Paweł Kukiz z zespołem

Uczestnicy zabawy ostro rywalizowali w konkursie na najlepszego globtrottera

No to po kuśtyczku i wracamy do wspólnego śpiewania

Wielu będzie przechowywać wspomnienia z karczmy w domowym archiwum

Wykonawcy i bohater niezapomnianej interpretacji hitu „Nie płacz, kiedy odjadę”
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§

Monika Weingärtner, 
CDO24

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła kalendarz 
wyborczy na kadencję 2014 – 2018. Zgodnie z tym kalendarzem 
wybory władz organizacji zakładowych, międzyzakładowych, 
zakładowych organizacjach koordynacyjnych odbywają się 
w terminie od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 
roku. W tym terminie wybierani są również delegaci 
na Walne Zebranie Delegatów Regionu, również w 
okręgach łączonych (tzw. elektorskich).

Termin i miejsce zebrania wyborczego należy zgłaszać 
do Regionalnej Komisji Wyborczej najpóźniej 14 dni przed 
zebraniem. Również najpóźniej 14 dni przed zebraniem 
członkowie lub delegaci na zakładowe/międzyzakładowe 
zebranie powinni być poinformowani o terminie i 
miejscu zebrania. Informacja powinna być przekazana 
w sposób przyjęty w danej organizacji zakładowej/
międzyzakładowej.

Władze regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych 
będą wybierane w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 roku. 
Natomiast władze regionów będą wybierane w okresie od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2014 roku.

UWAGA! Wszystkie dokumenty, druki i formularze potrzebne 
do przeprowadzenia wyborów są dostępne do pobrania z 
www.solidarnosckatowice.pl z zakładki Dokumenty 
i druki wyborcze.

Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem o 
nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie miesiące, gdyż może 
spowodować to niemożność obsługi zebrania przez RKW.

Wybory należy zgłaszać w Biurach Terenowych ZR 
oraz u Jerzego Półtoraka
tel./fax 32 206 85 20; 
e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl

Wybory na kadencję 2014-2018
Komunikat

Moja żona miała wypadek 
samochodowy ze swojej winy. 
Naprawialiśmy samochód 
w ramach ubezpieczenia AC 
i okazało się, że w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia 
mieliśmy bardzo niską staw-
kę roboczogodziny, o czym 
nie wiedzieliśmy. Czym są 
te warunki, kiedy należy je 
otrzymać i co mogą ustalać 
? (Tadeusz K.)

Ogólne warunki ubezpie-
czenia (dalej OWU) są bardzo 
istotnym dokumentem okre-
ślającym prawa i obowiązki 
ubezpieczyciela i ubezpieczo-
nego. Choć OWU są ustalane 
przez ubezpieczyciela i nie 
mogą być każdorazowo do-
wolnie modyfi kowane przez 
klienta, to jednak muszą być 
one zgodne z prawem oraz 
być napisane w sposób jasny 
i przystępny. Ubezpieczyciel 
powinien przedstawić OWU 
klientowi jeszcze przed zaku-
pem ubezpieczenia. Wiele osób 
zwraca tylko uwagę na polisę, 
natomiast nie czyta OWU, choć 
zawierając umowę każdego 
ubezpieczenia, wymagane jest 
podpisanie potwierdzenia o 
otrzymaniu i zaznajomieniu 
się z treścią OWU. Niestety 
właśnie najważniejsze treści 
ubezpieczenia będą zawarte 

w OWU, gdzie przykładowo 
określone będą szczegółowe 
warunki ubezpieczenia, włą-
czając w to przedmiot i zakres 
ubezpieczenia, sposób usta-
lenia wysokości szkody, czy 
sytuacje w których wyłączo-
na będzie odpowiedzialność 
ubezpieczyciela.

Proszę pamiętać, że przy 
podejmowaniu decyzji o wy-
borze i porównywaniu ubez-
pieczeń należy zwrócić uwagę 
nie tylko na ich cenę, ale prze-
de wszystkim na OWU, czyli 
dokładną analizę zdarzeń, za 
jakie ubezpieczyciel będzie po-
nosił odpowiedzialność, a jakie 
będą przez niego wyłączone. 
Wcześniejsze zapoznanie się i 
uważne czytanie OWU pomo-
że uniknąć późniejszych roz-
czarowań zaistniałych w razie 
odmowy wypłaty odszkodo-
wania przez ubezpieczyciela, 
czy wypłaty ale w ograniczonej 
wysokości. Natomiast bardzo 
ważne jest, żeby jeszcze przed 
podpisaniem umowy wyjaśniać 
nasuwające się wątpliwości u 
przedstawiciela zakładu ubez-
pieczeń, agenta lub brokera 
ubezpieczeniowego, z którego 
usług korzystamy. 

Układ OWU podzielony 
jest na rozdziały i rozpoczyna 
się zazwyczaj od postanowień 

ogólnych, w których przed-
stawione będę podstawowe 
informacje określające stro-
ny umowy oraz warunki jej 
zawarcia. Następnie zdefi nio-
wane są pojęcia, które będą 
wykorzystywane w dalszej 
części. Nie warto bagatelizo-
wać ważności defi nicji, gdyż 
to właśnie w tym miejscu 
ubezpieczyciel będzie mógł 
dowolnie zdefi niować poję-
cia i to nie zawsze zgodnie z 
potocznym ich rozumieniem. 
Kolejnym rozdziałem OWU 
będzie przedmiot i zakres ubez-
pieczenia, w którym opisane 
zostaną zdarzenia, w których 
ubezpieczyciel będzie ponosił 
odpowiedzialność oraz takie, 
w przypadku zaistnienia któ-
rych będzie ją wyłączał– czyli 
takie zdarzenia, które nie będą 
uprawniały do wypłaty od-
szkodowania. Przykładami 
wyłączeń najczęściej stosowa-
nych przez ubezpieczycieli są 
nietrzeźwość kierowcy, brak 
prawa jazdy lub ważnego ba-
dania technicznego, szkody 
wyrządzone z winy umyśl-
nej lub rażącego niedbalstwa 
właściciela pojazdu, czy też 
w przypadku kradzieży sa-
mochodu pozostawienie w 
nim dowodu rejestracyjnego 
lub brak kompletu oryginal-

nych kluczyków. Następnym 
rozdziałem OWU będzie za-
zwyczaj przedstawienie praw 
i obowiązków stron umowy, a 
na zakończenie wskazane będą 
postanowienia końcowe.

Reasumując należy pod-
kreślić, że każdy powinien 
potwierdzić zapoznanie się z 
warunkami OWU dopiero po 
uważnym ich przeczytaniu 
oraz zawsze należy zadbać o 
to, by posiadać polisę wraz 
z OWU.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bie-
żąco zasięgnąć dodatkowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod nu-
merem telefonu 801 00 31 
38, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zaintereso-
wane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do za-
poznania się z ofertą CDO24 
na stronie internetowej www.
cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? 
Napisz do nas: gazeta@cdo24.
pl. Odpowiedzi na najciekaw-
sze i najczęściej pojawiające 
się Państwa pytania, będzie-
my zamieszczali w naszych 
artykułach.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
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Czym są ogólne warunki ubezpieczenia?

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł

»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(w III kwartale 2013 r.):  3.809,81 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2013 r.):  831,15 zł

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
i renta rodzinna (od 1 marca 2013 r.):  831,15 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2013 r.):  637,92 zł

»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta 
rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2013 r.):  997,38 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2013 r.):  765,50 zł
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» KTÓREGO TO DZISIAJ 
MAMY? Ano właśnie. Tymcza-
sem do Polski sfruwają bociany. 
Pierwsze boćki już na począt-
ku lutego zaobserwowano w 
Bydgoszczy. Interpretacje tego 
faktu mogą być różne, w zależ-
ności od tego, pod wpływem 
jakiej linii medialnej jesteśmy. 
Oglądacze całodobowych ka-
nałów informacyjnych i bizne-
sowych mogą przypuszczać, że 
to efekt wspaniałych rządów 
obecnej ekipy i jej programu 
GdMB, czyli Gniazda dla Mło-
dych Boćków. Zwolennicy 
pism niepokornych, niezależ-
nych itd. będą utrzymywać, że 
boćki są ofi arami propagandy 
o zielonej wyspie. Uwierzy-
ły w rychłą wiosnę, obfi tość 
myszy i gryzoni oraz inne 
probocianie obietnice rządu, 
a jak spadnie śnieg i przyjdą 
mrozy, to rząd zwali wszystko 
na klimat. Miłośnicy kanałów 
przyrodniczych będą neutralnie 
przypuszczać, że narodził nam 
się nowy trzeci obok białego 
i czarnego gatunek bociana, 
czyli bociek śnieżny. 

» A CO O TYM MYŚLĄ zwo-
lennicy linii redakcyjnej Tygo-
dnika Śląsko-Dąbrowskiego? 
Zdaniem Podróżnego już nawet 
bociany dostrzegły fatalną 
sytuację demografi czną nad 
Wisłą  i podczas sejmików w 
Afryce uchwaliły zmasowane 
osiedlanie się w Polsce w celu 
wzmożenia postaw prorodzin-
nych wśród miejscowej spo-
łeczności. Gospodzki, który 
w przeciwieństwie do boćków 
i do Podróżnego, zawsze stoi 
obiema nogami na ziemi, twier-
dzi, że nie ma tu co roztrząsać. 
Reporterzy telewizyjni kończąc 
materiał na temat zjawiska, 
którego nie rozumieją, używa-
ją chytrego wybiegu. Brzmi to 
tak: Czy bociany przyleciały za 
wcześnie? Czy jednak miały 
rację? Czas pokaże.   

» SĄ BOCIANY, KTÓRE
z różnych względów (wątłe 
zdrowie, złamane skrzydło, NFZ 
czy kolejki do specjalistów) nie 
mogły skorzystać z doroczne-
go czarteru z Polski do Afryki 
i z powrotem. Postanowiły 
przezimować u nas i mają się 

dobrze. Super Express opisał 
niedawno przypadek bocia-
na Bartka, który zimę spędza 
w jednym z gospodarstw pod 
Krasnymstawem. W zamian za 
wikt (opierunku nie potrzebuje) 
pilnuje porządku w kurniku. 
Gospodyni wyraża się o nim 
z wielkim uznaniem. Podob-
no dzięki Bartkowi skończyły 
się swary pomiędzy kurami. 
Gdy tylko dochodziło do ku-
rzych sprzeczek o miejsce na 
grzędzie czy o ziarno, bocian 
szybko robił porządek. Gdy 
kury chciały zrobić zadymę, 
dziobem po głowie przywracał 
ład w kurniku. Jak podkreśla 
gospodyni, robił to delikatnie, 
„po ojcowsku”, ale stanowczo 
i skutecznie. Teraz wystarczy, 
że zamacha skrzydłami i kury 
stoją w dwuszeregu.  Gdyby 
Bartek Bocian wystartował w 
wyborach z naszego okręgu, na 
pewno oddalibyśmy na niego 
swoje głosy.

» MACIE PROBLEM Z po-
rannym wstawaniem, nie 
lubicie wynosić śmieci, nie 
lubicie zmywać naczyń? Nie 

przejmujcie się. Rząd znalazł 
na to sposób, a jeszcze nie 
opatentował, więc można 
skorzystać. Kiedy pojawia się 
problem, wystarczy powołać 
pełomocnika, przepraszamy, 
pełnomocnika i sprawa zała-
twiona. Śmieci niewyniesio-
ne? W tej sprawie proszę się 
zwrócić do mojego pełno-
mocnika. W zlewie piętrzą się 
gary? Pełnomocnik nad tym 
pracuje. Proste? Proste.

» JAK WYLICZYŁA RZECZ-
POSPOLITA, premier i rząd 
mają już w sumie aż 18 pełno-
mocników do różnych zadań 
m.in. do spraw  estetyki wnętrz 
budynków, równego traktowa-
nia w służbach mundurowych 
czy ruchu rowerowego. Aż 
pięciu powołano w ostatnich 
dwóch latach. Pełnomocnik ds. 
problemu wynoszenia śmieci 
czy pełnomocnik ds. poran-
nego wstawania z łóżka brzmi 
równie mądrze, jak rządowy 
pełnomocnik MSZ ds. estetyki 
wnętrz budynków czy rządowy 
pełnomocnik ds. programu in-
formacji o nieruchomościach. 

Dziennik opisując, czym zaj-
mują się pełnomocnicy, cytuje 
m. in. Łukasza Puchalskiego, 
rowerowego pełnomocnika 
resortu transportu, który ubo-
lewa, że wciąż mamy za mały 
udział ruchu rowerowego w 
ruchu ogólnym i wyjaśnia, że 
pracuje m.in. nad „zalegalizo-
waniem jazdy na rowerze pod 
prąd na ulicach o spokojnym 
ruchu”. 

» PRZYPOMINACIE SOBIE 
posła peło Zbigniewa Ryna-
siewicza, który podczas po-
siedzenia sejmowej komisji 
infrastruktury w brawurowy 
sposób dyscyplinował kolegów 
lekceważąco podchodzących 
do swoich poselskich obowiąz-
ków? To właśnie on wówczas 
użył pamiętnej frazy: „Ten Bo-
rowiak, k...s, podniesie łapę, 
czy mu przy...ć?”.  Otóż poseł 
Rynasiewicz został  pełnomoc-
nikiem rządu ds. zarządzania  
infrastrukturą. To trafny wybór. 
Już nikt będzie czepiał stanu 
infrastruktury, bo będzie się 
bał że dostanie „z liścia”.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 

– Zygmunt! Mam tego dość. 
Jesteś bez przerwy pijany. Chcę 
rozwodu!
– Boże! Kiedy ja się ożeniłem?!

***
Jasiu mówi do mamy:
– Mamo, dzisiaj rano, kiedy je-
chałem autobusem, tata kazał 
mi wstać i ustąpić miejsca ko-
biecie.
– To bardzo ładnie z jego strony 
syneczku.
– Ale mamo, ja siedziałem na 
taty kolanach. 

***
Mamo, a co bocian robił potem, 
jak już ci mnie przyniósł?
– Trzy dni pił z kolegami, a potem 
dwa dni chrapał...

Pijany facet wraca do domu. 
Żona zaczyna awanturę i wy-
mownie pokazuje palcem na 
zegarek.
Na co facet: 
– Wielkie halo, zegarek! Jak mój 
ojciec wracał do domu, to matka 
na kalendarz pokazywała!

***
Co jest najtrudniejsze w zawodzie 
lekarza okulisty?
– Przekonać pacjentkę, żeby się 
rozebrała.

***
Moja żona mówi, że mam dwie 
wady: 
Pierwsza: że jej nie słucham.
Druga: i coś tam jeszcze mó-
wiła... 

Dlaczego w wojsku jest pobudka 
o 6:00?
– Bo jedyne, co się chce o tej 
porze, to zabijać.

***
W przedszkolu Jasiu siedzi na noc-
niczku i płacze.
– Dlaczego płaczesz? – pyta pani 
wychowawczyni.
– Bo pani Zosia powiedziała, że 
jak ktoś nie zrobi kupki, to nie 
pójdzie na spacerek...
– I co? Nie możesz zrobić...?
– Ja zrobiłem, ale Wojtek mi 
ukradł! 

***
Idzie kondukt pogrzebowy. Kara-
waniarze niosą trumnę przekrę-
coną na bok.

– Kogo chowają? – pyta prze-
chodzień.
– Moją teściową – odpowiada 
jeden z żałobników.
– A czemu trumnę niesiecie bo-
kiem?
– Bo jak ją przekręcić na plecy, to 
zaczyna chrapać. 

***
Polityk siedząc w restauracji, zauważył 
przy innym stoliku samotnie siedzą-
cą atrakcyjną, młodą kobietę, więc 
zdecydował się podejść do niej:
– Cześć. Mam na imię Marcin, 
mam 40 lat, zajmuję się polityką i 
jestem uczciwym człowiekiem.
– Cześć skarbie. Ja mam na imię 
Sara, mam 40 lat, zajmuję się pro-
stytucją i nadal jestem dziewicą. 

ZE ZBIORÓW Sławka
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