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Krzysztof Pluszczyk: Kustosz Pamięci 
Narodowej to największa nagroda, jaką 
mogliśmy otrzymać. 
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Sebastian Kołodziej: Razem jesteśmy 
silniejsi i mamy mocniejszą pozycję 
negocjacyjną. 
» STRONA 4
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D
zięki poświęce-
niu przewodni-
czącego pracę 
zachowają wszy-
scy pracownicy, 

których planowano zwolnić 
w związku z ich udziałem w 
strajku ostrzegawczym 26 
maja. – To dla mnie bardzo 
ważne, że ci ludzie nie trafi ą 
na bruk za to, że mieli cy-
wilną odwagę domagać się 
lepszego traktowania. Suk-
cesem jest też to, że udało 
nam się dzięki zapisom po-
rozumienia osiągnąć więk-
szą stabilizację pracy dla 
załogi. I co bardzo ważne 
dla zatrudnionych w Ne-
xteer i ich rodzin, wreszcie 
wszyscy pracownicy będą 
mieli wolne w Wigilię i w 
Sylwestra – podkreśla Grze-
gorz Zmuda.

– Decyzja o podpisaniu 
porozumienia bez przywró-
cenia mnie do pracy nie 
oznacza, że składam broń. 
Po prostu sprawa trafi  teraz 
do sądu, bo zwolnienie mnie 
było bezprawne. Liczę, że sąd 
nakaże pracodawcy przywró-
cić mnie od pracy. To jednak 
trochę potrwa – dodaje szef 
Solidarności w Nexteer Au-
tomotive Poland.

Grzegorz Zmuda jest zało-
życielem i przewodniczącym 
Solidarności w tyskim zakła-
dzie Nexteer Automotive Po-
land. Dzięki jego działaniom 
pracownicy mają lepsze wa-

runki pracy i wyższe pensje. 
Załoga zakładu doceniła jego 
osiągnięcia. Dwukrotnie był 
laureatem konkursu „Czło-
wiek roku”, organizowanego 
przez lokalny tyski tygodnik 

„Echo”. W tym roku zajął 
drugie miejsce, rok temu 
trzecie. – Po tym co się stało 
w kolejnej edycji konkursu 
zajmę pierwsze miejsce – 
stara się uśmiechać Zmuda, 

ale wcale nie jest mu do 
śmiechu.

– Śląsko-Dąbrowska So-
lidarność będzie wspierać 
przewodniczącego Zmudę. 
Zapewniamy Grzegorzowi 
i jego rodzinie wsparcie ma-
terialne oraz pomoc praw-
ną. Jednocześnie bacznie 
przyglądamy się praktykom 
pracodawcy w Nexteer. Do 
prokuratury już trafi ło za-
wiadomienie dotyczące ła-
mania praw pracowniczych 
i związkowych w tym zakła-
dzie. Sprawą zajmie się też 
Komisja Krajowa – zapo-
wiada Sławomir Ciebiera, 
wiceszef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Przewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz zwrócił się 
do wojewody śląskiego o 
zwołanie specjalnego posie-
dzenia Wojewódzkiej Komi-

sji Dialogu Społecznego w 
sprawie sytuacji w Nexteer 
Automotive Poland.

Spór zbiorowy w spółce 
trwał od lutego tego roku. 
W przeprowadzonym w 
połowie maja referendum 
strajkowym, w którym wzięło 
udział 75 proc. zatrudnionych 
w spółce, za strajkiem opo-
wiedziało się 75 proc. głosu-
jących. 26 maja w zakładzie 
odbył się dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy, a 7 czerwca w 
zakładzie rozpoczęto pogo-
towie strajkowe. 16 czerwca 
związkowcy planowali roz-
poczęcie strajku generalnego. 
Na kilkanaście godzin przed 
rozpoczęciem akcji strajkowej 
w geście dobrej woli zapro-
ponowali prezesowi Nexteer 
podjęcie rozmów ostatniej 
szansy. Prezes pozytywnie 
odpowiedział na apel związ-
kowców. Rozmowy zostały 
zakończone podpisaniem 
porozumienia. 

W Nexteer Automotive 
Poland w Tychach zatrudnio-
nych jest 980 osób. 60 proc. 
z nich należy do Solidarno-
ści. Firma produkuje układy 
kierownicze do samochodów 
m. in. Opla i Fiata.

GRZEGORZ PODŻORNY, ŁK

16 czerwca podpisano porozumienie w tyskim zakładzie Nexteer Automotive Poland. Zarząd spółki 
zgodził się na wszystkie najważniejsze postulaty zakładowej Solidarności, poza jednym. Nie przywrócił 
do pracy zwolnionego kilka dni wcześniej szefa „S” w Nexteer Grzegorza Zmudy. – Mimo to zdecydowałem 
się na podpisanie porozumienia, bo dobro załogi jest dla mnie najważniejsze – mówi Grzegorz Zmuda. 

TO JESZCZE NIE KONIEC

27 maja podczas posiedze-
nia prezydium Sekcji Krajo-
wej Kolejarzy zapadną de-
cyzje dotyczące rozpoczęcia 
akcji protestacyjno-strajko-
wych we wszystkich spół-
kach kolejowych. Powodem 
podjęcia tak drastycznych 
kroków jest wypowiedzenie 
przez Związek Pracodawców 
Kolejowych Ponadzakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy.
Kolejarskie centrale związkowe 
podkreślają, że wypowiedze-
nie układu jest pogwałceniem 
podstawowych zasad dialogu 

społecznego. Bezpośrednią 
przyczyną wypowiedzenia 
układu był spór dotyczący ulg 
na przejazdy dla pracowników 
kolei i ich rodzin oraz eme-
rytów i rencistów. Przewozy 
Regionalne, których właścicie-
lem są samorządy nie wyraziły 
zgody na utrzymanie ulg w 
dotychczasowym kształcie. 
Jednak zdaniem związkowców 
jest to tylko pretekst do po-
zbawienia tej grupy zawodo-
wej pozostałych świadczeń wy-
nikających z zapisów układu.
» STRONA 3

Zdaniem związkowców z 
Wojskowego Przedsiębior-
stwa Remontowo-Produk-
cyjnego, w tym Wojskowych 
Zakładów Mechanicznych 
S.A. w Siemianowicach 
Śląskich trudno racjonalnie 
wytłumaczyć decyzję Minister-
stwa Skarbu Państwa o włą-
czeniu tych dobrze prosperują-
cych fi rm do Grupy Bumar.
Zbigniew Wodecki, przewod-
niczący „S” w WPRP podkre-
śla, że jednym celem takiego 
działania jest dofi nansowanie 
Bumaru, który w ostatnich 

latach boryka się z coraz więk-
szymi problemami. – Za cięż-
ko pracowaliśmy na to żeby 
zakład był w dobrej kondycji. 
Jeżeli rząd przeforsuje decyzję 
o fuzji nie wykluczamy strajku 
okupacyjnego – zapowiada 
Wodecki.
W maju przed Urzędem Rady 
Ministrów przeciwko rządo-
wym planom pikietowali pra-
cownicy ze wszystkich WPRP, 
a siemianowicka Rada Miasta 
podjęła uchwałę, w której do-
maga się odstąpienia od fuzji.
» STRONA 3

14 czerwca przed siedzibą zakładu przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych w Nexteer 
pikietowali związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Sprawą zajmie 
się teraz sąd, 
bo zwolnienie 
przewodniczącego 
Grzegorza Zmudy 
było bezprawne.

KOLEJ

W najbliższą sobotę nasz 
solidarnościowy mistrz 
Damian Jonak stoczy 
jedną z najtrudniejszych 
walk w swojej bokser-
skiej karierze. Podczas gali 
boksu zawodowego „Wojak 
Boxing Night” w hali Pod-
promie w Rzeszowie stanie 
naprzeciwko Senegalczyka 
Mamadou Thiama.
Swojego przeciwnika porów-
nuje do Jose Luisa Cruza, z 
którym stoczył walkę pod 
koniec ubiegłego roku. Da-
mian podkreśla, że pojedy-

nek z Senegalczykiem jest 
dla niego dużym wyzwa-
niem i zapewnia o dobrym 
przygotowaniu do walki.
– Ćwiczyłem akcje, które, 
mam nadzieję, przyniosą 
mi sukces – mówi Damian 
Jonak.
W Rzeszowie nie zabraknie 
związkowców ze Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
którzy wiernie kibicują 
Damianowi i zapewniają, że 
wierzą w zwycięstwo soli-
darnościowego mistrza.
» STRONA 8

Trudny rywal 
Damiana Jonaka

SPORT

Kolejarze zapowiadają 
strajk w wakacje

Irracjonalna decyzja 
Ministerstwa Skarbu

ZBROJENIÓWKA

Foto: TŚD
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Moja nowa funkcja wzmocni handlową Solidarność
W ubiegłym tygodniu podczas zjazdu 
Uni-Europa Commerce w Madrycie, 
organizacji zrzeszającej związki 
zawodowe pracowników handlu ze 
wszystkich krajów Europy, przez 
aklamację powierzono Panu funk-
cję jej wiceprzewodniczącego. Jako 
Pan odebrał tę nominację?

– Nie odbieram jej indywidualnie. 
Moim zdaniem to uhonorowanie 
całej Solidarności. Nasz związek zo-
stał doceniony i obdarzony dużym 
zaufaniem, którego postaram się nie 
zawieść. Mój wybór na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Uni-Europa 
Commerce świadczy o tym, że dzia-
łalność handlowej Solidarności w 
Polsce została zauważona i dostrze-
żona przez konfederację. My cały 
czas zaznaczamy naszą obecność 
w sieciach handlowych, skutecznie 
prowadzimy walkę o wyższe płace 
w handlu i godne warunki zatrud-
nienia.

Czy stanowisko wiceprzewodniczącego 
Uni-Europa Commerce zwiększy możli-
wości handlowej Solidarności?

– Z pewnością zwiększy możliwości 
jej oddziaływania na działalność kon-
federacji. Nominacja jest dla mnie po-
ważnym wyzwaniem, bo konfederacja 
działa w dobrze zorganizowanym kapitale 
międzynarodowym, świetnie przygo-
towuje akcje związkowe. Zadaniem jej 
kierownictwa jest m.in. negocjowanie 
z sieciami handlowymi na poziomie 
transgranicznym i opiniowanie prawa 
europejskiego. W Polsce często jeste-

śmy lekceważeni przez zarządzających 
sieciami handlowymi. Nie chcą z nami 
rozmawiać, wykorzystują swoją silniejszą 
pozycję. Mam nadzieję, że moja nowa 
funkcja wzmocni handlową Solidar-
ność w negocjacjach z pracodawcami, 
że będziemy mogli jeszcze skuteczniej 
walczyć o poprawę warunków pracy i 
płacy pracowników handlu.
Jakie zadania powierzyła Panu konfe-
deracja?

– Na pewno będę zajmował się ko-
ordynacją działań konfederacji w Euro-
pie Środkowej i w krajach bałkańskich. 
Naszym podstawowym zadaniem jest 
zwiększanie liczebności handlowych 
związków zawodowych w Europie oraz 
pozyskiwanie nowych członków. Nie 
obawiam się żadnych zadań wynikają-
cych z mojej nowej funkcji, bo dobrze 
znam problemy pracowników handlu, 
które są identyczne we wszystkich kra-
jach Europy. 

BEA

Powierzenie mi funkcji 
wiceprzewodniczącego 
Uni-Europa Commerce, 
to uhonorowanie całej 
Solidarności. 

Kaj jedziesz 
pieronie? 
Nawigacja 
po śląsku

K
aj jedziesz pieronie?” albo „Czymu 
stoisz zakamufl owano opcjo nie-
miecko”. Na rynku pojawiła się 

pierwsza w historii nawigacja samocho-
dowa po śląsku. Głosu użyczył aktor, 
satyryk i instruktor nauki jazdy Grze-
gorz Stasiak. Jak się jeździ po Śląsku z 
GPS-em po śląsku?

Zamiast stacji benzynowej tankszte-
la. I nie korek a frup. Do celu po śląsku 
prowadzi Grzegorz Stasiak. Krzysztof 
Hołowczyc może już czuć oddech na 
plecach. – Nowy hit – tak mi się wyda-
je. Tym bardziej jest to dla mnie sukces, 
bo jo z tym chodził od dwóch lat, jak 
ino nawigacja weszła na wielkie fale. 
Wtedy tako myśl jo już mioł – infor-
muje Grzegorz Stasiak, śląski aktor i 
kabareciarz.

I to nie jedną myśl. W końcu zebrał je 
wszystkie, napisał scenariusz i został lek-
torem nawigacji mobilnej. – Dla Ślązoka 
to kożdy kąsek śląskiego w czymkolwiek 
nawet na biksie z mięsem, czy napojach 
to jest dobry pomysł – stwierdza Marek 
Szołtysek, śląski pisarz i dziennikarz.

– Jo je richtich blank gorol. Uro-
dził żech się w Kielcach, mieszkom w 
Sosnowcu, a kocham godać po Śląsku 
– stwierdza Dariusz Niebudek, aktor. 
Godać lubi i Grzegorz Stasiak. Pytanie, 
czy jego godki będą w aucie chcieli 
słuchać. Konkurencja duża – Krzysztof 
Hołowczyc czy Dżoanna. – Ten subtel-
ny głos kobiecy, melancholijny. Takim 
przekazem niejednokrotnie potrafi 
wprowadzić kierowców w bardzo dobry 
nastrój – mówi nadkom. Włodzimierz 
Mogiła, KWP w Katowicach.

Ale i Grzegorz Stasiak potrafi  o to za-
dbać. – Kto mnie lubi i nie lubi, niech se 
to weźmie. Ten kto mnie lubi, to mnie 
jeszcze bardziej polubi, a kto mnie nie 
lubi, to może się do Stasiaka przekono – 
stwierdza. Tak jak do śląskiej gwary. – Już 

starożytni godali, że bawiąc uczyć, więc 
nawet jak będzie ktoś używoł w GPS-ie 
tej śląskiej wersji, bo to będzie do zmie-
nianio, i będzie się z tego śmioł to też 
dobrze – stwierdza Marek Szołtysek.

Przy całej zabawie pamiętać należy, by 
za bardzo na niej się nie skupiać. – Jeżeli 
ktoś będzie jeździł z nawigacją, nawet z 
najlepszą mapą, zdając się tylko na nią, 
przestając myśleć, to może wylądować 
w jeziorze, może wylądować w lesie i się 
zakopać – mówi Michał Barszczewski, 
nawigacja satelitarna MIO. A wtedy na 
gratulacje nie ma co liczyć. 

 » TVS.pl, 10 czerwca 2011,
Tomasz Brzoza

Gigantyczna kara 
dla Carrefoura za 
zaniżanie pensji

F
rancuski sąd skazał sieć hipermar-
ketów Carrefour na zapłacenie ich 
pracownikom odszkodowania w 

wysokości blisko 3,7 mln euro – podały 
w środę media. Według sędziów, kon-
cern zaniżył pensje 1200 zatrudnionym 
osobom. 

Sąd w podparyskim Evry uznał we 
wtorek, że Carrefour złamał prawo, 
płacąc swoim pracownikom w 12 hiper-
marketach w różnych regionach kraju 
pensje niższe od francuskiej płacy mini-
malnej (obecnie wynoszącej około 1100 
euro netto). Wymiar sprawiedliwości 
nakazał fi rmie wypłacenie rekompen-
saty 1200 poszkodowanym.

Według raportu inspektorów pracy, 
hipermarket zaniżył miesięczne pensje 
o kwoty wahające się między 4,5 do 
45 euro, zależnie od kategorii zatrud-
nionych osób.

Dyrekcja Carrefoura ogłosiła, że 
złoży apelację od tego werdyktu. 
Firma broni się, że jej pracownicy, np. 
kasjerzy, otrzymują w rzeczywistości 
wynagrodzenie wyższe od płacy mi-
nimalnej, biorąc pod uwagę „nadwyż-
ki” wypłacane za czas przerw między 

godzinami roboczymi. Sąd jednak nie 
uznał tego argumentu.

Orzeczenie sądu może spowodować 
lawinę skarg wobec innych francuskich 
hipermarketów

Według związkowców z największej 
centrali, orzeczenie sądu w Evry może 
spowodować lawinę skarg wobec in-
nych francuskich hipermarketów, jak 
Auchan. CGT utrzymuje, że w samej 
sieci Carrefour odszkodowanie za zani-
żanie pensji należy się w sumie 30 tys. 
pracowników.

Jest to kolejny wyrok w ostatnim 
czasie przeciw największej francuskiej 
sieci handlowej, obecnej w 34 krajach 
Europy, Ameryki Południowej i Azji.

W lutym tego roku w podobnej sprawie 
sąd nakazał wypłatę odszkodowań 172 
pracownikom hipermarketu Carrefour 
w Givors na przedmieściach Lyonu. 

» Gazeta Prawna.pl, 15 czerwca 2011

Japończycy nie 
chcą elektrowni 
atomowych

C
zterech Japończyków na pięciu 
chce, aby w ich kraju nie było 
elektrowni atomowych - wynika 

z opublikowanego w niedzielę sondażu. 
W Japonii w marcu w wyniku trzęsienia 
ziemi i tsunami doszło do wypadku w 
elektrowni atomowej Fukushima.

Energia nuklearna zabezpiecza jedną 
trzecią zapotrzebowania energetycz-
nego tego kraju, ubogiego w surowce 
naturalne. Według sondażu przepro-
wadzonego przez gazetę „Tokyo Shim-
bun” 82 procent Japończyków nie chce 
elektrowni atomowych. 9 procent chce 
natychmiastowego zamknięcia wszyst-
kich reaktorów. Większość, ponad 54 
procent badanych osób opowiada się 
za zamknięciem reaktorów, gdy sytu-
acja energetyczna kraju na to pozwoli. 
Jedynie 14 procent jest za utrzymaniem 
status quo. 

» wnp.pl, 19 czerwca 2011

LICZBA tygodnia

3,2 proc. 
o tyle spadło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w maju 2011 
r. w stosunku do poprzedniego miesią-
ca – podał Główny Urząd Statystyczny. 
W ujęciu rocznym zwiększyło się o 4,1% i 
wyniosło 3483,99 zł. 
Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat 
z zysku wyniosło w maju 3.471,78 zł i 
wzrosło rok do roku o 4,0 proc., a wobec 
kwietnia spadło o 3,4 proc.
GUS podał także, że w przedsiębiorstwach 
w maju było zatrudnionych 5 mln 513,5 ty-
siąca osób, czyli o 3,6 proc. więcej niż przed 
rokiem i bez zmian wobec kwietnia.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przed-
siębiorstw w maju 2011 roku nie zmieniło 
się wobec poprzedniego miesiąca, nato-
miast w ujęciu rocznym wzrosło o 3,6% i 
wyniosło 5513,5 tys. osób, podał GUS. 

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» CZEKA NAS KOLEJNA, PIĄTA JUŻ W TYM ROKU, 
podwyżka stóp procentowych? Niestety, takiego scenariusza 
nie można wykluczyć analizując ostatnią wypowiedź Andrze-
ja Kaźmierczaka, członka Rady Polityki Pieniężnej udzieloną 
Agencji Bloomberg.
Jego zdaniem dotychczasowe podwyżki nie przyniosły pożą-
danych efektów, czyli nie zahamowały rosnącej infl acji, która 
w maju osiągnęła poziom 5 proc. Jest więc najwyższa od 10 
lat. Członek RPP podkreślił również, że w 2012 roku Rada 
może być przymuszona do dalszego zaciskania pasa. - Rosną-
ca infl acja stanowi zagrożenie dla trwałego i silnego wzrostu 
gospodarczego, który jest niemożliwy do osiągnięcia bez sil-
nej waluty, a więc niskiej infl acji – powiedział Kaźmierczak.

» ZADŁUŻENIE GRECJI W LATACH 2010-2014 może 
osiągnąć nawet 170 proc. PKB. Ekonomiści alarmują, że kry-
zys grecki pociągnie za sobą inne kraje: Portugalię, Irlandię, 
Hiszpanię oraz Włochy i Belgię. I nie ma się co łudzić, że Pol-
ski w żaden sposób to nie dotknie.
Ministrowie fi nansów strefy euro zdecydowali o udzieleniu 
bankrutującej Grecji kolejnej transzy pomocy w wysokości 12 
mld euro, ale przekazanie pieniędzy uzależnili od podjęcia 
przez Greków szeregu działań zmierzających do ogranicze-
nia kryzysu. Należy do nich uchwalenie ustaw o ograniczeniu 
wydatków, wyprzedaży majątku państwowego oraz reformie 
systemu podatkowego.
Zdania ministrów fi nansów strefy euro na temat dalszego 
wspierania Grecji były podzielone. Wcześniej przedstawiciele 
Niemiec podkreślali, że część odpowiedzialności za wyprowa-
dzanie gospodarki tego kraju z kryzysu, powinna zostać prze-
rzucona na instytucje ubezpieczeniowe.

» JAK POINFORMOWAŁ SERWIS gazetaprawna.pl,
polski student blado wypada w zestawieniu z żakami z innych 
państw pod względem wysokości stypendium udzielanego 
przez państwo.
Student w Polsce dostaje 89 euro stypendium, na Słowacji – 
111 euro, w Niemczech – 384 euro, a w Norwegii – 815 euro. 
Najnowsze badania Eurostudent wskazują, że polscy studenci 
na pracę zarobkową poświęcają więcej czasu, niż ich koledzy 
z innych państw UE, a wyprzedzają ich jedynie Portugalczycy.
Według raportu polski student podczas studiów licencjackich 
na naukę i pracę poświęca aż 51 godzin tygodniowo. 19 go-
dzin pracuje, 11 poświęca na naukę, a 21 spędza na wykła-
dach i ćwiczeniach. Natomiast student na studiach magister-
skich uczy się i pracuje przez 53 godziny w tygodniu.
Autorzy raportu podkreślają również, że polski system stypen-
dialny jest jednym z najbiedniejszych w Europie, co przekła-
da się na liczbę godzin pracy podejmowaną przez naszych 
żaków. Aż 25 proc. badanych studentów postrzegała swój 
status materialny jako niski.

» JUŻ 16 PROC. WARTOŚCI POLSKIEGO EKSPORTU 
pochodzi z motoryzacji. Z danych GUS wynika, że umacnia 
się rola przemysłu motoryzacyjnego w naszej gospodarce. 
Udział tego sektora w PKB w 2009 roku wyniósł 6,2 proc. 
a w produkcji przemysłowej w 2010 roku zwiększył się do 9 
proc. Eksperci podkreślają również, że jedno miejsce pracy w 
motoryzacji generuje 5 stanowisk pracy w branżach pokrew-
nych, a fabryki motoryzacyjne znajdujące się na terenie Pol-
ski należą do najnowocześniejszych w Europie. 

OPRAC. AK
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P
owodem jest wy-
powiedzenie przez 
Związek Pracodaw-
ców Kolejowych 
Ponadzakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy.
– Wypowiedzenie PUZP 

stanowi pogwałcenie pod-
stawowych zasad dialogu 
społecznego. Pod pretekstem 
ulg na przejazdy dla pracow-
ników próbuje się pozbawić 
kolejarzy wielu innych upraw-
nień i świadczeń. W takiej 
sytuacji obawiam się, że nie 
pozostaje nam nic innego jak 
tylko sięgnąć po ostateczne 
środki – zapowiada Stanisław 
Kokot, rzecznik prasowy Sek-
cji Krajowej Kolejarzy NSZZ 
Solidarność.

O planach zorganizowa-
nia akcji protestacyjnych 
związkowcy poinformowa-
li premiera Donalda Tuska 
oraz ministra infrastruktu-
ry. Bezpośrednią przyczy-
ną wypowiedzenia układu 
zbiorowego był spór wokół 
ulg przejazdowych dla pra-
cowników kolei, emerytów, 
rencistów i ich rodzin. Prze-
wozy Regionalne, których 
właścicielem są samorządy, 
nie wyraziły zgody na dalsze 
realizowanie ulg w obecnym 
kształcie. – Związek Praco-
dawców Kolejowych podjął 
decyzję o wypowiedzeniu 
Układu podczas spotkania 
jego sygnatariuszy 15 czerw-
ca. Formalnie wymówienie 
warunków Układu nastąpi 1 
lipca z zachowaniem 6-mie-
sięcznego okresu wypowie-
dzenia – informuje Stanisław 
Kokot.

Zdaniem kolejarskiej So-
lidarności ulgi przejazdowe 
były tylko pretekstem do 
wypowiedzenia zarówno 
Ponadzakładowego, jak i 
Zakładowych Układów Zbio-
rowych Pracy w poszczegól-
nych spółkach należących 
do grupy PKP. – Wczoraj we 

wszystkich spółkach odbyły 
się spotkania sygnatariuszy 
Zakładowych Układów Zbio-
rowych, podczas których 
zarządy poszczególnych 
spółek zapowiedziały za-
miar ich wypowiedzenia. W 
PKP Cargo S.A. oraz w PKP 
PLK S.A. udało się wynego-
cjować, że wypowiedziane 
zostaną wyłącznie rozdziały 
dotyczące świadczeń prze-
jazdowych, w reszcie spółek 
trwają rozmowy – wyjaśnia 
rzecznik SKK. 

Wypowiedzenie Pona-
dzakładowego Układu Zbio-
rowego oraz Zakładowych 

Układów Zbiorowych Pracy 
może również zdaniem ko-
lejarskiej „S” utrudnić pro-
ces prywatyzacji spółek 
kolejowych. W PKP Cargo 
i Przedsiębiorstwie Napra-
wy Infrastruktury jednym 
z głównych punktów nego-
cjowanego obecnie pakietu 
socjalnego, od przyjęcia 
którego uzależniona jest 
prywatyzacja spółki, jest za-
chowanie przez przyszłego 
inwestora wszystkich zapi-
sów Układu Zbiorowego. 
Zerwanie układu znacznie 
komplikuje sytuację.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Komunikat Komisji Euro-
pejskiej  „Młodzież w dro-
dze”, plan działania EKZZ 
zaprezentowany przez  Ber-
nadette Segol oraz kwestie 
związane z nadchodzącymi 
wyborami to główne te-
maty posiedzenia Komi-
tetu Młodych EKZZ, które 
14 czerwca odbyło się w 
Brukseli.

Strategie Komisji Euro-
pejskiej dotyczące młodzie-
ży przedstawiła Christiane 
Westphal, koordynator  
Polityki ds. Młodzieży,  Dy-
rekcji Generalnej Zatrud-
nienia, Spraw Społecznych 
i Włączania Społecznego 
Komisji Europejskiej.  Mło-
dzież stanowi grupę, w którą 
kryzys uderzył najbardziej. 
Bezrobocie wśród młodych 
przekracza 40% w Hiszpanii, 
w Estonii przed kryzysem 
wynosiło ok. 7% obecnie zaś 
27%.  Najniższe bezrobocie 
odnotowuje się w Niem-
czech, Holandii i Austrii, 
gdzie wynosi prawie 10%. 
Średnia  dla UE 27 to ok. 
20%. Bezrobocie w Polsce 
w grupie wiekowej 15-24 
wynosi niemalże 25%.

Zagrożenie dla godnego 
życia młodych pracowników 
stanowi nie tylko wysokie 
i stale rosnące bezrobocie, 
ale także spadek aktywności 
na rynku pracy czy rosnące 
długotrwałe pozostawanie 
bez pracy. Przedstawicielka 
Komisji Europejskiej prze-

strzegała także przed pułapką 
elastyczności zatrudnienia  
bez stosownej ochrony, która 
skutkować może postępu-
jąca segmentacją na rynku 
pracy młodzieży. Dowód na 
to stanowi obecna sytuacja 
na rynku pracy.

Działania KE w ramach 
poprawy sytuacji młodych 
obywateli UE koncentrują 
się na trzech kluczowych 
obszarach: poprawy  syste-
mów kształcenia (uczenia się 
przez całe życie, kształcenia 
wyższego i zawodowego 
oraz lepszego dostosowania 
tych systemów do potrzeb 
rynku pracy), ułatwiania 
mobilności młodzieży dla 
celów edukacyjnych oraz 
na rynku pracy, a także 
utworzenia ramowej po-
lityki, ukierunkowanej na 
poprawę zatrudnienia mło-
dzieży.

Kwestie związane z za-
trudnieniem  i rozwojem 
młodzieży będą przedmiotem 
działań podejmowanych w 
ramach Polskiej Prezyden-
cji w UE.  Szczegółowe in-
formacje na ten temat, jak 
również informacje doty-
czące sytuacji młodzieży na 
rynku pracy, komentarze 
do komunikatów UE oraz 
zagrożeń dla ruchu związ-
kowego wynikających z 
pogarszającej się sytuacji 
młodzieży opublikowane 
zostaną w lipcu.

DIKK

Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność przesłała do 
Prokuratora Generalnego 
zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa przez 
Aleksandra Grada, ministra 
Skarbu Państwa.

Chodzi o wypowiedź mi-
nistra, który 18 maja podczas 
Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowi-
cach publicznie oświadczył, 
że podczas najbliższego 
walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy KGHM Polska 
Miedź S.A., przedstawiciel 
Skarbu Państwa nie będzie 
głosował za powołaniem do 
rady nadzorczej członków 
wybranych przez pracow-
ników. Tych, którzy uczest-

niczyli w demonstracji pod 
siedzibą fi rmy.

Jak czytamy w uzasadnie-
niu wniosku do prokuratury, 
wybory zostały przeprowa-
dzone prawidłowo i są ważne. 
Nie ma więc żadnych podstaw 
prawnych uzasadniających 
zarówno kategoryczne twier-
dzenia ministra skarbu, jak i 
wydanie przez niego repre-
zentantowi Skarbu Państwa 
na walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy instrukcji do głoso-
wania przeciwko powołaniu 
do rady nadzorczej przedsta-
wicieli pracowników.

Kodeks karny przewiduje, 
iż funkcjonariusz publiczny, 
który przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopeł-

niając obowiązków, działa na 
szkodę interesu publiczne-
go lub prywatnego podlega 
karze pozbawienia wolności 
do lat 3. Zgodnie z prawem 
za sprawstwo odpowiada nie 
tylko osoba, która dokonuje 
czynu zabronionego, ale także 
ten kto nią kieruje i wydaje 
polecenia.

Prawo wyboru swojego 
przedstawiciela do rady nad-
zorczej daje pracownikom 
ustawa o komercjalizacji i 
prywatyzacji. Zgodnie z nią 
wynik wyborów jest wiążący 
dla walnego zgromadzenia. 
Wybory przedstawicieli pra-
cowników do rady nadzorczej 
KGHM odbyły się 13 maja. 

DIKK

 Podczas zaplanowa-
nego na 21 czerwca WZD 
Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność delegaci wybio-
rą nowego szefa górniczej 
Solidarności.

1 czerwca z tej funkcji zre-
zygnował obecny przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. 
Swoją decyzję tłumaczył 
obowiązkami wynikającymi 
z kierowania największą w 
kraju regionalną strukturą 
związkową. 

O stanowisko przewod-
niczącego SKGWK ubiegać 
się będzie Jarosław Grzesik, 
dotychczasowy wiceszef 
górniczej Solidarności.

– Nie wiem, czy ujawnią 
się inni kandydaci. Jeśli 
moja kandydatura uzy-
ska poparcie delegatów, to 
zapewniam, że w polityce 
Sekcji nie nastąpi jakiś za-
sadniczy przełom. Wraz z 
Dominikiem wiele pomy-
słów wypracowywaliśmy 
wspólnie, a mówienie o ja-
kichkolwiek zmianach jest 
przedwczesne. Na pewno 
jednym z moich prioryte-
tów będzie zintegrowanie 
struktur w ramach SKGWK 
– mówi Jarosław Grzesik.

Oprócz wyborów nowego 
szefa górniczej Solidarności 
delegaci WZD wypracu-
ją stanowisko skierowa-
ne przeciwko projektowi 

ustawy kompetencyjnej, 
który zakłada przekazanie 
nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami węglowymi 
z Ministerstwa Gospodar-
ki do resortu Skarbu Pań-
stwa. – Najprawdopodob-
niej wystosujemy też apel 
do komisji zakładowych, 
zrzeszonych w strukturach 
SKGWK o liczny udział w 
ogólnopolskiej manifesta-
cji, zaplanowanej na 30 
czerwca – informuje Jaro-
sław Grzesik. 

SKGWK jest najliczniej-
szą, najsilniejszą i najsku-
teczniejszą organizacją bran-
żową w Solidarności. Zrzesza 
42 tys. członków.

BEA

Strajk kolejarzy
w czasie wakacji?

27 maja odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Sekcji Krajowej 
Kolejarzy, podczas którego najprawdopodobniej zapadną decyzje 
dotyczące rozpoczęcia akcji protestacyjno-strajkowej we wszystkich 
spółkach kolejowych.

Młodzi bezrobotni 
w całej Europie

Minister skarbu złamał prawoWybory w górniczej Solidarności

Kryzys uderzył najbardziej w młodzież – podkreśla EKZZ

Pod pretekstem ulg na przejazdy próbuje się pozbawić kolejarzy wielu innych uprawnień i świadczeń

O planach akcji 
protestacyjnych 
związkowcy 
poinformowali 
premiera.

Foto: wikipedia.pl



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 21.06.2011 |  Nr 25/2011  www.solidarnosckatowice.pl4

Z inicjatywy Solidarności z 
portu lotniczego w Pyrzowi-
cach utworzono Sekcję Krajo-
wą Pracowników Transportu 
Lotniczego i Obsługi Lotnisk 
NSZZ Solidarność. W skład 
Sekcji obok związkowców z 
Pyrzowic weszły organizacje 
związkowe z portów lotniczych 
w Warszawie, Krakowie, Gdań-
sku i Poznaniu. W sumie lot-
niskowa Solidarność liczy już 
ponad 1000 członków.

– Razem jesteśmy silniejsi i 
mamy lepszą pozycję negocja-
cyjną. Sektor lotniczy w Polsce 
jest coraz większy i również 
działalność związkowa wyma-
ga koordynacji na poziomie 
ogólnokrajowym. Stąd decy-
zja o powstaniu sekcji – mówi 
Sebastian Kołodziej, szef Soli-
darności w porcie lotniczym 
Katowice w Pyrzowicach.

– Oprócz kolegów z War-
szawy, Krakowa, Gdańska i 

Poznania wkrótce dołączą też 
koledzy z Wrocławia. Zrzesza-
my pracowników różnych 
działów lotnisk. Obok pra-
cowników obsługi naziem-
nej również kolegów ze służb 
ochrony lotniska. Są z nami 
związkowcy z Państwowej 
Agencji Żeglugi Powietrznej 
i Przedsiębiorstwa Państwo-
wego Porty Lotnicze – wylicza 
Sebastian Kołodziej. 

Jednym z celów Sekcji jest 
doprowadzanie do powstania 
ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy w branży 
lotniczej. – Ważne też jest wza-
jemne wspieranie się organiza-
cji w poszczególnych działach 
branży. Takiego wsparcia po-
trzebują obecnie nasi koledzy ze 
służb ochrony lotniska, których 
miejsca pracy są zagrożone w 
związku z nowelizacją prawa 
lotniczego.

POD

W oparciu o art. 52 paragraf 
1 pkt. 1 Kodeksu pracy roz-
wiązuję z panią umowę o 
pracę bez wypowiedzenia, z 
winy pracownika, z powodu 
ciężkiego naruszenia pod-
stawowych obowiązków 
pracowniczych – tej treści 
symboliczne zwolnienie 
dyscyplinarne dla minister 
oświaty Katarzyny Hall 
przekazali wicewojewodzie 
śląskiemu Stanisławowi Dą-
browie związkowcy z oświa-
towej Solidarności.

Ogólnopolska akcja wrę-
czania wszystkim wojewo-
dom w Polsce zwolnień dy-
scyplinarnych dla minister 
Hall zainicjowana została 
przez Krajową Sekcję Oświa-
ty NSZZ Solidarność.

– W ten sposób próbujemy 
wstrząsnąć sumieniem pre-
miera Tuska, skoro nie zro-
biło na nim wrażenia ponad 
150 tys. zebranych przez nas 
na przełomie marca i kwiet-
nia podpisów pod petycją 
o odwołaniu minister Hall. 
Do tej pory czekaliśmy na 
odpowiedź od szefa rządu, 
liczyliśmy, że zorganizowa-
na zostanie debata na temat 
oświaty. Naszym zdaniem 
premier boi się zdymisjono-
wać panią minister. Dlatego 
zdecydowaliśmy o wręcza-
niu jej w imieniu obywateli 

symbolicznych zwolnień 
dyscyplinarnych – wyjaśnia 
Lesław Ordon, przewodni-
czący Regionalnego Sekreta-
riatu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność. 

Zwolnienie dyscyplinar-
ne dla minister Katarzyny 
Hall związkowcy uzasadnili 
podejmowanymi przez nią 
szkodliwymi decyzjami. Ich 
konsekwencją jest m.in. ob-
niżanie jakości nauczania, 
dzika likwidacja szkół, która 
łamie konstytucyjną zasadę 
równości dostępu do publicz-
nej oświaty, wprowadzenie 
nowej podstawy kształcenia 
ogólnego, ograniczającej na-
uczanie polskiej literatury i 
historii, niszczenie statusu 
zawodowego nauczycieli.

Oświatowa Solidarność 
kontynuuje akcję zmierza-
jącą do odwołania minister 
Hall. – Ludzie listy piszą – 
zwykłe lub elektroniczne 
i wysyłają je zarówno do 
MEN, jak i do Kancelarii 
Premiera. W listach wyra-
żają swój sprzeciw wobec 
szkodliwych działań re-
sortu. Niech zobaczą, że 
ich dobre samopoczucie 
jeśli chodzi o oświatę, nie 
jest niczym uzasadnione 
– dodaje szef regionalnej, 
oświatowej „S”.

BEA

N
a s z y m  z d a -
niem włącze-
nie WPRP do 
Grupy Bumar 
ma tylko jeden 

cel – dofi nansowanie Bumaru 
naszym kosztem. Nie pozwo-
limy zniszczyć tego zakładu. 
Za ciężko pracowaliśmy na 
to, aby dzisiaj był on w tak 
dobrej kondycji. Jeżeli rząd 
przeforsuje decyzję o fuzji, 
nie wykluczamy strajku oku-
pacyjnego – zapowiada Zbi-
gniew Wodecki, szef Solidar-
ności w siemianowickich 
WZM S.A.

Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa jeszcze w czerwcu ma 
przedstawić na posiedzeniu 
Rady Ministrów wniosek o 
wyrażenie zgody na włą-
czenie jedenastu WPRP do 
Grupy Bumar. – Przedstawi-
ciele rządu przekazują nam 
sprzeczne informacje. Na 
spotkaniu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, które 
odbyło się 8 marca, podse-
kretarz stanu w MON Marcin 
Idzik i podsekretarz stanu w 
resorcie gospodarki Dariusz 
Bogdan zapewniali nas, że 
nasz zakład nie zostanie włą-
czony do Bumaru. Z kolei 9 

czerwca wiceminister skarbu 
Mikołaj Budzanowski poin-
formował nas, że jego resort  
będzie wnioskować o włącze-
nie WPRP do grupy Bumar  
na najbliższym posiedzeniu 
rządu – relacjonuje Czesław 

Banaszek, wiceprzewod-
niczący NSZZ Solidarność 
w WZM S.A. i  członek Rady 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON.

 – Wysyłamy pisma do 
premiera i innych wysokich 

urzędników państwowych, 
ale nie otrzymujemy odpo-
wiedzi. Rząd nie prowadzi 
z nami żadnego dialogu, 
a chodzi tu przecież o los 
kilku tysięcy pracowni-
ków zatrudnionych w je-

denastu WPRP – dodaje 
Wodecki. 

Jak przekonują związkow-
cy, trudno racjonalnie wytłu-
maczyć decyzję o włączeniu 
WZM S.A. do grupy Bumar. 
Siemianowicki zakład przy-
nosi zyski i już dzisiaj ma 
zapewnioną pracę do 2018 
r. w związku z kontraktem 
na transportery opancerzone 
Rosomak. – Kondycja naszej 
fi rmy jest bardzo dobra. Mamy 
nowoczesne hale, maszyny 
i technologie. W zeszłym 
roku wypracowaliśmy 25 
milionów zysku. Wszystkie 
WPRP są rentowne i mają 
lepsze wyniki niż 24 spółki 
skupione w Grupie Bumar. 
Po co więc zmieniać coś, co 
dobrze działa? – pyta Czesław 
Banaszek.– Chcemy funkcjo-
nować na dotychczasowych 
zasadach. Nie potrzebujemy 
operatora fi nansowego pod 
nazwą Bumar, który po-
bierać będzie prowizje od 
każdej sprzedaży, co spo-

woduje wzrost cen i utratę 
konkurencyjności naszych 
wyrobów. Straci na tym pań-
stwo i WZM S.A – podkreśla 
Banaszek.

– Nie dość, że nasz zakład 
jest nowoczesny i przynosi 
zyski, to jeszcze mieści się w 
centrum miasta, co czyni z 
niego łakomy kąsek. Obawia-
my się, że po przejęciu pro-
dukcja zostanie przeniesiona 
do Gliwic, ludzie pójdą na 
bruk, a wszystko to, co jest 
w Siemianowicach, zostanie 
sprzedane, aby zapewnić 
Bumarowi zastrzyk gotówki 
– wyjaśnia Wodecki. 

W proteście przeciwko 
rządowym planom konsoli-
dacji związkowcy ofl agowali 
zakład pod koniec marca. W 
maju pracownicy z wszyst-
kich WPRP pikietowali przed 
Urzędem Rady Ministrów. 

26 maja Rada Miasta Sie-
mianowic Śląskich przyjęła 
uchwałę, w której popiera 
akcję protestacyjną i domaga 
się odstąpienia od planowa-
nego włączenia WZM S.A. do 
Grupy Bumar. Związkowcy 
będą protestować dalej aż 
do skutku.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

1 lipca w Hucie Bankowa w 
Dąbrowie Górniczej odbędzie 
się kolejna tura negocja-
cji płacowych. Związkow-
cy zapowiadają, że jeżeli 
rozmowy nie zakończą się 
podpisaniem porozumienia 
ogłoszą pogotowie strajkowe 
i zawiążą Międzyzwiązkowy 
Komitet Strajkowy. 

Rozmowy w sprawie 
podwyżek wynagrodzeń 
na 2011 rok zawieszone 
zostały pod koniec maja, 
kiedy pracodawca uzależnił 
dalsze negocjacje od zmian 
w budżecie na II półrocze 
2011 roku.

We wrześniu ubiegłego 
roku organizacje związkowe 
działające w Hucie Banko-
wa zwróciły się do zarządu 
fi rmy z wnioskiem o ustale-
nie wskaźnika wynagrodzeń 
na 2011 rok podkreślając, 
że rozmowy powinny być 
prowadzone jeszcze przed 
przyjęciem budżetu. 

Mimo to pracodawca 
jednostronnie ustalił wy-
sokość wskaźnika na po-
ziomie 2,6 proc i negocjacje 
zakończyły się fi askiem. – 
W tym wskaźniku zawarty 
jest wzrost wynagrodzeń o 
1,5 proc. zagwarantowany 
przez ZUZP jako rekom-
pensata zlikwidowanego 
dodatku stażowego. W ten 

sposób zarząd zaproponował 
podwyżkę w wysokości 1 
zł dziennie, co było nie do 
przyjęcia – mówi Henryk 
Myrda, przewodniczący 
Solidarności w hucie.

Jest to już drugi spór 
zbiorowy w hucie na tle 
płacowym. – Pracodawca 
cały czas przeciągał roz-
mowy w czasie w sposób 
uniemożliwiający przyjęcie 
kompromisowego rozwią-
zania – dodaje Myrda.

Żądanie podwyżek wy-
nagrodzeń związkowcy 
argumentują dobrą sytua-
cją ekonomiczną zakładu 
i gwałtownym wzrostem 
kosztów utrzymania. Pod-
kreślają, że od trzech lat 
wynagrodzenia większości 
pracowników huty stoją w 
miejscu. Powiększa się róż-
nica średniej płacy w hucie 
w stosunku do średniej kra-
jowej. – W latach 2008-2011 
średnia płaca w gospodarce 
wzrosła o ok. 700 zł, nato-
miast w Hucie Bankowej 
zmalała. Prowadzi to do 
zubożenia pracowników, 
które jest nieuzasadnione 
wobec wykonywania zadań 
produkcyjnych i wyników 
fi nansowych zakładu – pod-
kreśla szef zakładowej So-
lidarności.

AK 

Wojskowe Przedsiębiorstwa Remontowo-Produkcyjne, w tym także Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. 
w Siemianowicach Śląskich, gdzie produkowany jest kołowy transporter opancerzony Rosomak, jeszcze 
w 2011 roku mają zostać włączone do grupy Bumar – zapowiada Ministerstwo Skarbu. Związkowcy z siemiano-
wickiego zakładu obawiają się, że będzie to początek końca dobrze prosperującej fi rmy i zapowiadają protesty.

Nie chcą połączenia z Bumarem

Pogotowie strajkowe 
w hucie Bankowa?

Dyscyplinarka 
dla minister Hall

Lotnicza Solidarność

W proteście przeciwko rządowym planom konsolidacji związkowcy ofl agowali zakład

Foto: TŚD Po co zmieniać coś, 
co dobrze działa? 
– pytają związkowcy.

Foto: TŚD

Inicjatorzy powołania Sekcji Krajowej w branży lotniczej
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Grażyna Welon, przewod-
nicząca Solidarności w 
Urzędzie Skarbowym w 
Sosnowcu nie dopuściła 
się nieprawidłowości przy 
ewidencjonowaniu czasu 
pracy – orzekła Komisja 
Dyscyplinarna dla Izb i 
Urzędów Skarbowych. Po-
siedzenie składu orzekają-
cego odbyło się 15 czerwca 
w Izbie Skarbowej w Ka-
towicach.

Komisja dała wiarę wy-
jaśnieniom przewodniczącej 
dotyczącym rejestrowania 
czasu pracy, wyjść służbo-
wych oraz związkowych. 
Niektóre z zarzutów wysu-
niętych przez rzeczniczkę 
dyscyplinarną urzędu wy-
dają się wręcz absurdalne . 
Wynikały one z problemów 
z działaniem systemu reje-
strującego czas pracy pra-
cowników tej instytucji, a 
nie z braku sumienności w 
wykonywaniu obowiąz-
ków pracowniczych przez 

przewodniczącą Komisji 
Zakładowej.

Jeden z zarzutów doty-
czył dnia, w którym Grażyna 
Welon posiadając delegację 
związkową na wyjazd na 
Walne Zebranie Delegatów, 
zjawiła się na kilka godzin 
w pracy, żeby załatwić, jak 
tłumaczyła, bardzo ważną 
sprawę służbową, co nie 
zostało potraktowane jako 
dowód jej pracowitości, 
tylko zarzut. 

Kolejne zastrzeżenie pani 
rzecznik dotyczyło pomyłki 
w dacie sporządzenia pro-
tokołu pokontrolnego, co 
mogło zostać wyjaśnione w 
ciągu minuty na miejscu w 
sosnowieckim urzędzie.

Postępowanie dyscy-
plinarne poprzedziło po-
stępowanie wyjaśniające 
prowadzone w US w Sos-
nowcu. – Podczas tego po-
stępowania byłam źle trak-
towana, musiałam prosić 
się o wszystkie materiały, 

a potem miałam bardzo 
mało czasu, żeby się do 
nich odnieść – podkreśla-
ła Grażyna Welon podczas 
rozprawy.

Równocześnie komisja 
zarzuciła przewodniczącej 
złamanie przepisów doty-
czących zakazu publicznego 

manifestowania poglądów 
politycznych zawartych w 
ustawie o służbie cywilnej 
oraz w kodeksie etycznym 
tej grupy zawodowej i wy-
mierzyła karę dyscyplinarną 
w postaci upomnienia.

Chodzi o umieszczenie 
nazwiska przewodniczącej 

pod Społecznym Komite-
tem Poparcia Kandydatury 
Jarosława Kaczyńskiego 
na Prezydenta RP powo-
łanym w ubiegłym roku 
w Sosnowcu.

Grażyna Welon nie zga-
dza się z wyrokiem komisji 
i zapowiada złożenie odwo-
łania do szefa służby cywil-
nej, bo taka droga prawna 
jej przysługuje. Podkreśla, 
że ustawa o służbie cywil-
nej tak naprawdę nie defi-
niuje, czym jest publiczne 
manifestowanie poglądów 
politycznych.

Postępowanie, w którym 
rola obwinionej przypadła 
przewodniczącej Solidar-
ności  w sosnowieckim 
Urzędzie Skarbowym wy-
glądało niczym wytocze-
nie dział armatnich prze-
ciwko wróblowi. Ponad 
300 stron dokumentacji 
zebranej przez rzecznika 
dyscyplinarnego urzędu, 
trwające kilka tygodni 

postępowanie oraz ponad 
pięciogodzinne posiedze-
nie trzyosobowej komisji, 
a wszystko na podstawie 
anonimu, który wpłynął 
do urzędu pod koniec ubie-
głego roku. 

Nie było to pierwsze po-
stępowanie dyscyplinarne 
przeciwko Grażynie Welon. 
Poprzednie zostało umo-
rzone w grudniu ubiegłego 
roku i dotyczyło pisma o 
nieprawidłowościach w 
urzędzie, które jako prze-
wodnicząca związku skie-
rowała do dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach 
oraz Ministra Finansów. 
Naczelnik urzędu zarzucił 
jej pominięcie drogi służbo-
wej. – Jako przewodnicząca 
związku nie podlegam na-
czelnikowi, więc wszczy-
nanie postępowania miało 
na celu tylko i wyłącznie 
zastraszenie mnie – dodaje 
Grażyna Welon.

AK

B
yłem ranny na 
Wujku, dzięki Bogu 
przeżyłem. To, co 
teraz robię, jest nie-
jako spłatą długów 

wobec tych kolegów, którzy 
ponieśli wówczas śmierć – po-
wiedział Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Komitetu 
podczas gali wręczenia na-
gród, która odbyła się 14 
czerwca na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Statuetkę 
odebrał z rąk dr. Andrzeja 
Grajewskiego, pierwszego 
szefa Kolegium IPN.

Krzysztof Pluszczyk za-
znacza, że jest to największa 
nagroda, jaką stowarzysze-
nie może otrzymać za swoją 
działalność i dedykuje ją 
wszystkim osobom i insty-
tucjom wspierającym dzia-
łania Komitetu. Wśród nich 
wymienia: IPN, Zarząd Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, Urząd Miasta 
Katowice i Śląski Urząd Wo-
jewódzki.

Komitet jest stowarzysze-
niem osób, którym bliska 
jest idea upamiętnienia wy-
darzeń z grudnia 1981 roku 
na Śląsku, a w szczególności 
pamięci górników poległych 
podczas pacyfi kacji kopalni 
Wujek. Ofi cjalną działalność 
Stowarzyszenie rozpoczęło 
7 listopada 1989 roku, ale 

istniało już we wczesnych 
latach 80-tych. Za począ-
tek jego działalności uznaje 
się zawiązanie grupy osób, 
która spotykała się w miejscu 
pacyfikacji 16-go każdego 
miesiąca.

W 1989 roku w Gliwicach 
powołany został Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika 
Górników, którzy zginęli w 
KWK Wujek. Monument 
autorstwa Aliny i Andrzeja 
Grzybowskich poświęcony 
został 15 grudnia 1991 roku. 
W grudniu 1994 roku Sto-
warzyszenie przekształciło 
się w Społeczny Komitet 

Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16 grudnia 
1981 roku.

Komitet prowadzi sze-
roką działalność. Pomaga 
rodzinom ofiar pacyfikacji, 
zapewnia opiekę na gro-
bami poległych, otacza 
troską pomnik oraz na 

wiele sposobów populary-
zuję wiedzę na temat tych 
tragicznych wydarzeń. 
W 2008 roku z inicjaty-
wy Komitetu powstało 
Muzeum – Izba Pamięci 
KWK Wujek.

Członkowie Komitetu 
uczestniczą też w procesach 
sądowych związanych za-
równo z osądzeniem osób 
odpowiedzialnych za tra-
gedię w KWK Wujek i za 

inne zbrodnie stanu wo-
jennego. 

W tym roku tytułem Ku-
stosza Pamięci Narodowej 
uhonorowani zostali również 
Ewa i Władysław Siemasz-
kowie, Adam Macedoński, 
Adam Borowski i Związek 
Sybiraków. W gronie laure-
tów znajdują się m.in. Zofi a i 
Zbigniew Romaszewscy oraz 
Tomasz Strzembosz.

AGNIESZKA KONIECZNY

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku został uhonorowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej.

Prestiżowa nagroda 
dla Komitetu z Wujka

Odwoła się do szefa służby cywilnej

Kustosz Pamięci Narodowej to największa nagroda, jaką mogliśmy otrzymać – mówi Krzysztof Pluszczyk

Znamy już laureatów w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych 
wojewódzkiego konkursu 
pt. „30 lat Solidarności 
na Górnym Śląsku” ogło-
szonego przez Społeczny 
Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16 
grudnia 1981 roku. 

Patronat nad konkursem 
objął Śląski Kurator Oświaty. 
Głównym sponsorem nagród 
była Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność oraz Dom Maklerski 
z Krakowa.

Makiety, rysunki, plakaty, 
a nawet bombka choinkowa 
i puzzle – różnorodność prac 
wykonanych przez gimna-
zjalistów zaskoczyła nawet 
organizatorów konkursu. 
Krzysztof Pluszczyk podkre-
śla, że wybór najlepszych 

prac spośród ponad 90 na-
desłanych był bardzo trudny 
i zajął poszczególnym komi-
sjom wiele godzin.

W kategorii plastycznej 
zwyciężyły Marta Reimann i 
Zuzanna Spottke z Katowic. 
W kategorii literackiej naj-
lepsza okazała się praca pt. 
„Poświęcenie jest ofi arą do-
brego dla lepszego” Klaudii 
Ślęzak ze Zrębic. Natomiast 
w kategorii multimedialnej 
wygrały Faustyna Pokusa i 
Klaudia Cader z Pietrzyko-
wic, które wykonały prezen-
tację pt. „Jeden z siedmiu – 
historia bohatera”.

Konkurs nie został jeszcze 
zakończony. Termin nadsyła-
nia prac przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych upływa 
30 października.

Grażyna Welon liczy na korzystny werdykt w wyższej instancji

Foto: TŚD

Foto: internet
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Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej 
kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.

Reklama

Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych przez Zarząd Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Stowarzyszenie Pokolenie z okazji 
30-lecia naszego związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to przedstawiciele środowiska aka-
demickiego, dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. Publikacja została 

opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego Komisji Krajowej. 
Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. Cena wynosi 20 zł. 
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

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

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

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

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

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł

Prawo pracy:

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

Ważne: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa). Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 
marca 2011 roku, CIT-8, CIT-8/O, należało składać do 31 marca 
2011 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2010 
upłynął 31 marca 2011 r.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 
84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
katowice.pl, udostępnił do pobrania druki bilansu, 
rachunku wyników, informacji dodatkowej – załącz-
niki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Do pobrania/Druki 
fi nansowe).

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Czy te dwa dni z tytułu 
urodzenia dziecka na-
leżące się ojcu musi on 
odebrać zaraz po urodze-
niu się dziecka, czy jest 
jakiś przedział czasowy, 
w którym urlop może być 
wykorzystany?

Przyczyny zwolnień 
od pracy z tytułu zdarzeń 
losowych i związanych z 
rodziną pracownika zo-
stały wymienione w para-
grafie 15 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 roku w sprawie spo-
sobu usprawiedliwiania 
nieobecności  w pracy 
oraz udzielania pracow-
nikom zwolnień od pracy 

(Dz. U. Nr 60, poz. 281 z 
późn. zm.).

Na podstawie paragrafu 
15 podanego powyżej roz-
porządzenia pracodawca 
jest obowiązany zwolnić 
od pracy pracownika na 
czas obejmujący:
• 2 dni w razie ślubu pra-

cownika lub urodzenia 
się jego dziecka albo 
zgonu i pogrzebu mał-
żonka pracownika lub 
jego dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy, 

• 1 dzień w razie ślubu 
dziecka pracownika albo 
zgonu i pogrzebu jego 
siostry, brata, teściowej, 
teścia, babki, dziadka, a 
także innej osoby pozo-

stającej na utrzymaniu 
pracownika lub pod jego 
bezpośrednią opieką. 
W zacytowanym po-

wyżej przepisie brak jest 
informacji o przedziałach 
czasowych lub momencie, 
w którym należy wykorzy-
stać tzw. urlop okolicznoś-
ciowy. Uważa się jednak, 
że urlop okolicznościowy 
powinien dotyczyć okolicz-
ności, w związku z którą 
jest udzielany.

Jeśli ojciec dziecka wy-
korzystuje urlop okolicz-
nościowy po pewnym ter-
minie od narodzin dziecka, 
to może mieć problem 
z wykazaniem związku 
pomiędzy zwolnieniem 

a okolicznością. Dlatego 
składając wniosek po pew-
nym czasie od narodzin 
dziecka, warto w sposób 
jednoznaczny wskazać 
przyczynę, np. odbiór matki 
z dzieckiem ze szpitala (po 
dłuższym niż zwykle poby-
cie w szpitalu), wypełnienie 
niezbędnych formalności 
w urzędzie, itp.

Nie ma takiej potrzeby, 
jeśli urlop jest udzielany 
bezpośrednio po narodzi-
nach. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy upływ czasu 
jest znaczny, np. parę ty-
godni lub miesięcy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

O
d  l i p c a  b r . 
zaczną obo-
w i ą z y w a ć 
przepisy tzw. 
p i e r w s z e j 

ustawy deregulacyjnej, 
zgodnie z którą zamiast 
zaświadczeń, odpisów i 
wypisów będzie można 
składać oświadczenia, a w 
urzędach – kopie niektó-
rych dokumentów.

To nie są jednak jedyne 
zmiany, jakie w najbliższym 
czasie chce wprowadzić 
Rząd. We wcześniejszych 
naszych artykułach pi-
saliśmy już o niektórych 
założeniach do kolejnej 
ustawy deregulacyjnej, 
czyli ustawy o redukcji 
obowiązków informacyj-
nych oraz ograniczenia 
barier administracyjnych 
dla obywateli i przedsiębior-
ców, m.in. informowaliśmy 
o propozycji wydłużenia 
okresu, w którym będzie 
można wykorzystać zaległy 
urlop wypoczynkowy.

Projekt założeń do ko-
lejnej ustawy deregula-
cyjnej, opracowany przez 
Ministerstwo Gospodarki i 
będący aktualnie w trakcie 
opiniowania w innych re-
sortach, przedstawia także 
inne propozycje zmian.

Wśród nich jest pro-
pozycja, aby dokumenty 
ubezpieczeniowe, takie 
jak kopie deklaracji roz-
liczeniowych i imiennych 
raportów miesięcznych, 
były przechowywane przez 
firmy przez 5 lat. Obecnie 
– na podstawie art. 47 ust. 
3c ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych – do-
kumenty ubezpieczeniowe, 
np. kopie deklaracji rozli-
czeniowych i imiennych 
raportów miesięcznych 
oraz dokumentów korygu-
jących te dokumenty płat-
nik składek zobowiązany 
jest przechowywać przez 
okres 10 lat od dnia ich 
przekazania do wskazanej 
przez ZUS jednostki orga-

nizacyjnej ZUS, w formie 
dokumentu pisemnego lub 
elektronicznego. Realizacja 
tego obowiązku rodzi uciąż-
liwe i kosztowne obowiązki 
dla przedsiębiorców oraz 
innych płatników, stąd pro-
pozycja skrócenia okresu 
przechowywania do 5 lat, 
która z pewnością wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców.

10-letni okres przecho-
wywania dokumentów 
ubezpieczeniowych jest 
związany z 10-letnim okre-
sem przedawnienia na-
leżności z tytułu składek 
ubezpieczeniowych, stąd 
kolejna propozycja skróce-
nia także drugiego z tych 
terminów – z 10 do 5 lat. 
Skrócenie o 5 lat obecnego 
okresu przedawnienia na-
leżności dotyczyłoby nie 
tylko składek do ZUS, ale 
także składek w KRUS.

Obowiązujące przepisy, 
mówiące o terminie prze-
dawnienia, rodzą uciążliwe 

obowiązki dla płatników, 
którzy przez okres 10 lat 
nie mają pewności co do 
wygaśnięcia zobowiązania 
wobec ZUS lub KRUS. Obec-
ny termin przedawnienia 
jest także zbyt długi np. w 
porównaniu z terminem 
przedawnienia zobowiązań 
podatkowych. Zgodnie z 
art. 70 ustawy Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 
Nr 8 poz. 60) zobowiązania 
podatkowe przedawniają się 
z upływem 5 lat. Zrówna-
nie okresu przedawnienia 
należności z tytułu skła-
dek ubezpieczeniowych 
z okresem przedawnienia 
wynikającym z przepisów 
podatkowych byłoby więc 
zasadne i racjonalne.

Ministerstwo Gospodar-
ki chce, by większość z za-
proponowanych przepisów 
zaczęła obowiązywać od 1 
stycznia 2012 roku.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Skrócony okres przechowywania
dokumentów ubezpieczeniowych

Urlop okolicznościowy dla ojca
z tytułu narodzin dziecka

We Francji zmarł Jerzy Ciepiela, 
wybitny działacz solidarnościo-
wy z Ziemi Tarnogórskiej. Jego 
pogrzeb odbył się 11 czerwca 
w miejscowości Vernie w de-
partamencie Sarthe.

Jerzy Ciepiela był jednym 
ze współorganizatorów straj-
ku w Hucie Cynku w Mia-
steczku Śląskim. W sierpniu 
1981 roku został wybrany do 
Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego Solidar-
ności. Pełnił również funkcję 
wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Regionalnego.

– Był działaczem odważ-
nym i energicznym, gorącym 

polskim patriotą. Zapamię-
taliśmy go, jako człowieka 
nieustępliwie walczącego o 
prawa innych – mówi Jan 
Jelonek z Terenowej Sekcji 
NSZZ Solidarność Powiatu 
Tarnogórskiego.

W pierwszych godzinach 
stanu wojennego został 
aresztowany. Prze wiele dni 
był brutalnie przesłuchi-
wany, podejmował próby 
strajku głodowego. Szyka-
nami został zmuszony do 
emigracji. Najpierw przeby-
wał w Stanach Zjednoczo-
nych, ostatnie lata spędził 
we Francji.

Odszedł Jerzy Ciepiela
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A MNIE to pasjonuje

43
-letni Kazi-
mierz Pie-
chaczek na 
co dzień 
p r a c u j e 

jako kierowca w Służbach 
Komunalnych w Wodzisławiu 
Śląskim. Jest przewodniczącym 
zakładowej Solidarności. Od 
zawsze interesował się historią 
powstań śląskich i dwóch ostat-
nich wojen światowych. Przed 
laty postanowił założyć grupę 
rekonstrukcyjno-historyczną 
prezentującą inscenizacje bitew 
z tamtych lat.

Grupa „Powstaniec Ślą-
ski” liczy 18 dorosłych osób, 
wśród których jest jeszcze 
trzech członków Solidarno-
ści z wodzisławskich Służb 
Komunalnych. Ale w prezen-
towanych przez nią insceniza-
cjach uczestniczą też rodziny, 
a przede wszystkim dzieci 
członków stowarzyszenia. 
– Dzieci zwykle odgrywają 
rolę powstańców śląskich lub 
warszawskich. Dziewczyny 
są pielęgniarkami w naszym 
szpitalu polowym – opowiada 
Kazimierz Piechaczek. 

Pan Kazimierz wyjaśnia, że 
wyreżyserowane przez nich 

historyczne inscenizacje pre-
zentują tylko epizody bitew, 
bo do pokazania całej potyczki 
niezbędna byłaby ogromna 
ilość rekonstruktorów.

Ale wodzisławska grupa 
od lat współpracuje z po-
dobnymi stowarzyszeniami 
w Polsce i w Czechach. Z ich 
pomocą udaje się zrekonstru-

ować historyczne potyczki z 
udziałem nawet 150 osób. 

Wiedzę na temat bitew 
wodzisławscy rekonstruk-
torzy czerpią z książek hi-
storycznych, z internetu i z 
przekazów starszych ludzi, 
którzy pamiętają czasy sprzed 
II wojny światowej. – Staramy 
się docierać do najbardziej 

wiarygodnych materiałów, 
w których fakty historycz-
ne nie są pozmieniane. Na 
forach internetowych roz-
mawiamy ze znawcami tej 
tematyki – informuje pan 
Kazimierz Piechaczek.

Grupa wodzisławskich re-
konstruktorów najwierniejszą 
widownię ma w rodzinnym 

Wodzisławiu, gdzie bardzo 
często prezentuje epizodycz-
ne potyczki powstań śląskich. 
Regularnie uczestniczy też w 
ogólnopolskich piknikach 
militarnych m.in. w Sławko-
wie, w Kutnie, w Wyrach, w 
Warszawie i na Polach Chwały 
w Niepołomicach. – Jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie nas za-
praszają. Nasze inscenizacje 
cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem, zwłaszcza wśród 
młodzieży. Są świetną lekcją 
historii. Po przedstawieniu 
ludzie podchodzą do nas, 
wypytują o fakty historyczne, 
z bliska chcą obejrzeć broń i 
umundurowanie z tamtych 
czasów. Ale na rekonstrukcje 
zwykle zabieramy repliki, bo 
oryginałów nam szkoda. Mo-
głyby się zniszczyć. W naszej 

kolekcji mamy ich sporo. To 
rodzinne pamiątki, podaro-
wane nam przez znajomych, 
ale też kupujemy je okazyj-
nie. Trzeba jednak przyznać, 
że nie jest to tanie hobby – 
mówi pan Kazimierz. 

Podczas odtwarzania bitew 
sprzed lat zabawne sytuacje 
czasami są nieuniknione. – 
Bywa, że któremuś zatnie się 
broń. Trzeba kogoś na niby 
zastrzelić, a karabin odmawia 
posłuszeństwa. Normalne, że 
wtedy ludzie reagują śmie-
chem. Na szczęście zdają 
sobie sprawę, że to tylko 
rekonstrukcja – opowiada 
Kazimierz Piechaczek.

Pan Kazimierz podkreśla, 
że wodzisławskiej grupy 
rekonstrukyjno-historycznej 
nie należy utożsamiać z ja-
kąkolwiek ideologią – Bywa, 
że czasem ubrani jesteśmy 
w niemieckie mundury, a 
czasami w radzieckie, ale to 
absolutnie nie oznacza, że 
faszyzujemy, bądź komuni-
zujemy. Chcemy tylko wier-
nie odtworzyć wydarzenia z 
tamtych lat – informuje pan 
Kazimierz.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Był uczestnikiem bitwy nad Olzą z 1921 r., brał udział w wojennych starciach z 1939 r. pod Strykowem, 
Kockiem i Wyrami. Zdarza się, że raz dowodzi oddziałem powstańców śląskich, zaś innym razem jest ofi cerem Wermachtu. 

NOWOCZESNE LEKCJE HISTORII

W sobotę 25 czerwca nasz so-
lidarnościowy mistrz Damian 
Jonak podczas gali boksu zawo-
dowego „Wojak Boxing Night” 
w hali Podpromie w Rzeszowie 
zmierzy się z Senegalczykiem 
Mamadou Thiamem. – To jeden z 
najtrudniejszych rywali w mojej 
karierze. Mogę go porównać do 
Jose Luisa Cruza, z którym wal-
czyłem jesienią zeszłego roku 
– mówi Damian Jonak.

Bilans 39-letniego Senegal-
czyka faktycznie robi duże wra-
żenie, z 56 pojedynków wygrał 
47, z czego aż 44 przez nokaut. 
Sześciokrotnie zwyciężał w 
walkach o mistrzostwo Europy 
w wadze junior średniej. – To 
doświadczony zawodnik i jak 
widać doskonale po jego staty-
stykach, jest obdarzony bardzo 
mocnym uderzeniem. Będę 
musiał uważać na jego mocne 
ciosy, ale nie będę walczył za-
chowawczo. Chcę pokazać boks 
widowiskowy, z dużą ilością 
wymian, bo taki też lubią kibice. 
Dobrze znam styl Senegalczyka, 
na sparingach ćwiczyłem akcje, 
które, mam nadzieję, przyniosą 
mi sukces w Rzeszowie – dodaje 
Damian Jonak. 

Przyjaciele ze Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności też wierzą w 
Damiana. W październiku w 
10-rundowym pojedynku o 
pas WBC Baltic jednogłośnie 
pokonał na punkty Jose Luisa 
Cruza podczas gali bokser-
skiej w Legionowie. W dwóch 

ostatnich rundach Damian był 
bliski zakończenia walki przed 
czasem. Kibice Jonaka nie mie-
liby nic przeciwko temu, aby 
w najbliższą sobotę w Rzeszo-
wie walka z Mamadou Thia-
mem miała podobny przebieg 

i zakończyła się zwycięstwem 
Damiana.

Bilans Damiana Jonaka, 
mistrza świata federacji WBC i 
IBC to 29 zwycięstw (19 przed 
czasem) i 1 remis.

POD 

Rywal tak trudny jak Cruz

Czasem trzeba 
kogoś zastrzelić, a 
karabin odmawia 
posłuszeństwa. 
Normalne, że 
wtedy ludzie 
reagują śmiechem. 

Rekonstrukcje bitew prezentowane przez wodzisławską grupę „Powstaniec Śląski” cieszą się ogromnym 
zaintersowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży
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