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D
ocierają do nas 
informacje o 
ograniczeniu 
produkcji, ale 
konkretne de-

cyzje jeszcze nie zapadły. 
Nie wiemy, czy wszystkie 
urządzenia zostaną utrzy-
mane w ruchu. Najbardziej 
zagrożona jest taśma spie-
kalnicza w krakowskim od-
dziale firmy – mówi Jerzy 
Goiński, przewodniczący 
Solidarności w ArcelorMittal 
Poland. Podkreśla, że już w 
tej chwili część linii pracuje 
z mniejszym obłożeniem, a 
to może oznaczać koniecz-
ność wprowadzenia prze-
stojów, a nawet kolejnych 
zwolnień.

Zagrożeniem dla hutni-
ctwa są restrykcyjne limity 
emisji dwutlenku węgla na-
rzucone przez Unię Europej-
ską. Hutnictwo odpowiada 
za ok. 4 proc. emisji CO
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i w dalszym ciągu będzie mu-
siało je ograniczać. Zdaniem 
analityków z tego powodu od 
1 stycznia 2012 roku koszty 
produkcji stali wzrosną o 
ok. 10 euro na tonie. Wzrost 

kosztów produkcji stali 
o 35-40 zł na tonie będzie 
też związany z planowanym 
wprowadzeniem od nowego 
roku akcyzy na produkty 
energetyczne.

– Eksperci przestrzegają, 
że unijne restrykcje mogą 
spowodować wyprowadzenie 
produkcji hutniczej z Polski. 
Żeby zachować konkurencyj-
ność, polskie hutnictwo w dal-
szym ciągu musi inwestować 
w nowoczesne technologie 
– dodaje Goiński.

Jeszcze pod koniec lipca 
można było powiedzieć, że 
po bardzo trudnym okresie 
kryzysu hutnictwo przeży-
wa czas lekkiego, ale stałe-
go wzrostu. Wyniki branży 
zaczęły się poprawiać, ale 
jeszcze odbiegały od tych 
sprzed kryzysu w 2009 roku. 

Jak poinformowała Hutnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Katowicach, w 2010 roku 

na świecie wyprodukowany 
został 1 mld 414 mln ton su-
rowej stali, czyli o 15 proc. 

więcej niż rok wcześniej. W 
tym okresie produkcja stali 
w Polsce wzrosła o 12 proc. 

Na poprawę sytuacji wypły-
nęło ożywienie na rynku 
budowlanym, motoryzacyj-
nym, maszynowym i AGD. 
Zużycie stali wzrosło o 20 
proc., ale wzrósł też import 
wyrobów stalowych.

– Z tego powodu moce 
wytwórcze polskiego hut-
nictwa były wykorzystane 
zaledwie w 60 proc. Średnia 
w Unii Europejskiej to ok. 
70 proc. – dodaje Goiński. 
Jego zdaniem ArcelorMit-
tal Poland, wbrew wcześ-
niejszym zapowiedziom 
zarządu spółki, nie odzy-
skał utraconego rynku we-
wnętrznego, co odbiło się 
wzrostem importu. – Umyka 
nam rynek krajowy. To bar-
dzo zły sygnał. Część winy 
ponosi też rząd, który nie 
wprowadził żadnych ogra-
niczeń w imporcie. Niemcy 
czy Francuzi przyglądają się 
fi rmom funkcjonującym na 
ich terenie, analizują ich 
działania i chronią własny 
rynek – mówi przewodni-
czący Solidarności w Arce-
lorMittal Poland.

AGNIESZKA KONIECZNY

Reklama

Perspektywy dla branży hutniczej są coraz gorsze. Od nowego roku wzrosną koszty produkcji stali. Związkowcy z Arcelor-
Mittal Poland obawiają się spadku zamówień i alarmują, że już najbliższe miesiące mogą być bardzo trudne.

NIEPEWNE PERSPEKTYWY
POLSKIEGO HUTNICTWA

ArcelorMittal Poland, wbrew zapowiedziom zarządu spółki, nie odzyskał utraconego rynku wewnętrznego

Unijne restrykcje 
mogą spowodować 
wyprowadzenie 
produkcji 
hutniczej z Polski.

Foto: Jacek Zommer



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

KATOWICE 12.10.2011 |  Nr 41/2011  www.solidarnosckatowice.pl2
TRZY pytania
Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dla Solidarności nic to nie zmienia
Znamy już wynik wyborów do Sejmu 
i do Senatu. Co te wyniki oznaczają 
dla NSZZ Solidarność.

– Ten wynik niczego nie zmienia. 
Zostanie taka koalicja, która była. 
Zostaną problemy, które były.  Ja bar-
dzo sceptycznie podchodzę do starej 
-nowej koalicji, do starego-nowego 
rządu. Wydaje mi się, że jeżeli coś w 
postępowaniu tego rządu wobec So-
lidarności, wobec związków zawodo-
wych, wobec spraw pracowniczych 
się zmieni, to niestety raczej na gor-
sze. Pozycja PSL jest dużo gorsza niż 
w poprzednim rozdaniu.  W każdej 
chwili Platforma Obywatelska może 
wymienić tego koalicjanta na inną 
partię. I obawiam się, że politycy PSL 
w obronie tego, co jeszcze im zosta-
ło, „odpuszczą” sprawy pracownicze 
i społeczne.
15 mln Polaków nie głosowało? 
Dlaczego?

– Na to pytanie pada wiele od-
powiedzi. Mówi się o zniechęceniu 
polityką, o braku wiary w możliwość 
zmiany. Mówi się, że to wyraz nieza-
dowolenia z poziomu przedstawicieli 
tzw. elit politycznych. Mówi się też 
o braku wyboru, mimo dość sporej 
liczby ugrupowań. Ale chyba żadna 

z tych odpowiedzi nie jest w stanie 
oddać w pełni przyczyn tego zjawiska. 
Wydawało się, że możliwość, iż w wy-
borach do Senatu, gdzie w okręgach 
jednomandatowych można było wska-
zać jedną, konkretną osobę, zachęci 
ludzi do głosowania. Nie zachęciła, 
a w dodatku większość wyborców, 
wbrew idei okręgów jednomanda-
towych, zamiast na ludzi, głosowała 
na szyldy partyjne. Ludzie meryto-
rycznie dobrze przygotowani, tacy 
jak prof. Jan Wojtyła czy prof. Marek 
Szczepański, nie uzyskali takiego po-
ziomu poparcia, na jakie zasługują i 
nie weszli do Senatu. Zatrważający 
jest wynik Ruchu Palikota. Rozu-
miem, że młodzi ludzie głosując na 
to ugrupowanie, chcieli dać wyraz 
chęci zmiany obecnego układu sił, 
ale przecież Palikot to produkt tego 
układu, kameleon, a wejście jego 
Ruchu do Sejmu to jeszcze większe 
wzmocnienie PO. 

Solidarność w parlamencie miała i bę-
dzie mieć swoich członków i przyjaciół 
związku. Czy oni mają szanse skutecz-
nie wspierać interesy pracownicze i 
związkowe?

– Pewną grupę posłów popieranych 
przez związek mamy w ławach sejmowych. 
Jest były przewodniczący związku Janusz 
Śniadek, jest Stanisław Szwed, dostało się 
do Sejmu kilku kandydatów popieranych 
przez Śląsko-Dąbrowską Solidarność. 
Ale są w opozycji. Jeśli chodzi o sprawy 
związkowe, przepisy prawne, Kodeks pracy 
czy ustawę o związkach zawodowych to 
obawiam się, że w parlamencie, który de 
facto stał się w ostatnich latach rządową 
maszynką do głosowania, pojawią się 
rozwiązania jeszcze gorsze niż te, z który-
mi mamy do czynienia obecnie. Koalicja 
rządowa w ostatnich czterech latach nie 
była skora do dialogu społecznego, lecz 
wręcz przeciwnie, podejmowała działania 
antyzwiązkowe. W tej kadencji też nie 
spodziewam się przełomu. Teoretycznie 
kolejna fala kryzysu może skłonić rząd do 
deklaracji o potrzebie dialogu. Problem 
w tym, że my tych pustych deklaracji 
już nasłuchaliśmy się bez liku. Rządzą-
cy będą musieli sami wypić piwo, które 
sobie nawarzyli.

POD 

Rządzący będą musieli 
sami wypić piwo, które 
sobie nawarzyli.

Antynoble 2011 
rozdane

B
adanie skutków wstrzymywania 
moczu, próba zrozumienia, dlaczego 
ludzie wzdychają oraz rozwiązanie 

problemu źle zaparkowanych samocho-
dów poprzez przejechanie ich wozem 
pancernym – to niektóre wśród osiągnięć 
wyróżnionych Antynoblem 2011. 

Jak co roku, także i w 2011 wyróżnienie 
trafi ło do twórców badań i przedsięwzięć, 
które najpierw skłaniają do śmiechu, a 
później do zastanowienia. W dziedzinie 
fi zjologii doceniono Annę Wilkinson z 
brytyjskiego University of Lincoln i jej ze-
spół – za zebranie naukowych dowodów 
na brak zaraźliwego ziewania wśród żółwi 
leśnych – informuje Reuters.

Peter Snyder, profesor neurologii z 
Brown University w Providence (USA) i 

jego zespół zostali docenieni z medycy-
ny za badanie skutków wstrzymywania 
moczu. W związanym z ich pracą ekspe-
rymencie ochotnicy rozwiązywali testy 
i popijali wodę, a naukowcy mierzyli 
wpływ coraz pełniejszych pęcherzy na 
możliwość skupienia się i pamięć. Okaza-
ło się, że uwaga i koncentrowanie się na 
pracy cierpi, jeśli pęcherz intensywnie o 
sobie przypomina. 

Wyróżniono też (w dziedzinie psy-
chologii) próbę zrozumienia, dlaczego 
ludzie na co dzień wzdychają. Temat 
ten podjął Karl Halvor Teigen z Uniwer-
sytetu w Oslo.

Badacze którzy odkryli, że niektóre ro-
dzaje żuków próbują kopulować z butelka-
mi po pewnych rodzajach australijskiego 
piwa (Daryll Gwynne i David Rentz), zostali 
docenieni w dziedzinie biologii.

Uwagi kapituły Antynobli nie uszła 
praca grupy japońskich chemików, którzy 

sprawdzali, jakie stężenie wasabi (bardzo 
ostrego chrzanu stosowanego w kuchni 
orientalnej) w powietrzu może obudzić ludzi, 
i opracowali alarm „przeciw-wasabi”.

Próby ustalenia, dlaczego dyskoboli 
dopadają zawroty głowy, a zawodników 
rzucającch młotem – nie, przyniosły ich 
autorom wyróżnienie w dziedzinie fi zy-
ki. Z kolei autor rozwiązania problemu 
nielegalnie parkowanych samochodów 
przez zgniecenie ich wozem pancernym, 
mer Wilna – Arturas Zuokas, zapracował 
na nagrodę „pokojową”.

W dziedzinie bezpieczeństwa publicz-
nego doceniono Johna Sendersa z Uniwer-
sytetu Toronto – autora eksperymentów, w 
których sprawdzano skutki rozpraszania 
kierowcy jadącego autostradą. Czynnikiem 
rozpraszającym w eksperymencie była 
opadające co chwilę na twarz kierowcy 
okrycie głowy. 

» www.dziennik.pl, 30 września 2011

LICZBA tygodnia

9 proc. 
o tyle zmniejszył się w tym roku strumień pie-
niędzy wysyłanych do Polski przez emigran-
tów. Najbardziej, bo aż o blisko 38 proc. 
w porównaniu do ubiegłego roku, skurczyła 
się kwota przekazana przez rodaków z Irlan-
dii, która wyniosła zaledwie 238 mln euro – 
podał NBP. o 22,8 proc. mniej pieniędzy prze-
słali nad Wisłę również Polacy przebywający 
w Anglii. Od chwili naszego wstąpienia do UE 
Polacy pracujący za granicą przesłali do kraju 
aż 118 mld zł. Ta gigantyczna kwota w znacz-
nym stopniu wspiera całą gospodarkę i bu-
dżety rodzin emigrantów. Eksperci są zgodni, 
że gdy coraz większa liczba rodaków zacznie 
się na stałe osiedlać za granicą przekazy pie-
niężne do Polski będą się kurczyć. Wg szacun-
ków Centrum Stosunków Międzynarodowych 
co najmniej połowa emigrantów, czyli ponad 
milion osób nie zamierza wracać do Polski.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» TEGOROCZNYMI LAUREATAMI NAGRODY NOBLA w 
dziedzinie ekonomii zostali Amerykanie Thomas Sargent i 
Christopher Sims. Uznanie komitetu zyskały ich analizy doty-
czące zależności pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi 
a polityką gospodarczą. Chociaż pracowali osobno, wyniki ich 
badań są zbieżne i uzupełniają się. Thomas Sargent i Chri-
stopher Sims stworzyli modele pozwalające szacować skutki 
działań politycznych na gospodarkę oraz wypływy wskaźników 
makroekonomicznych na decyzje polityczne. Opracowane przez 
nich metody pozwolą na powiązanie zmian makroekonomicz-
nych ze zmianami polityki gospodarczej.

» NIE TRZEBA BYŁO BYĆ NOBLISTĄ, żeby przewidzieć inny 
ruch. Dwa dni po wyborach Grupa Lotos podwyższyła cenę hur-
tową benzyn bezołowiowych 95 i 98 o 28 zł na tysiąc litrów, 
oleju napędowego o 28 zł, zaś oleju napędowego do celów opa-
łowych o 12 zł na tysiąc litrów. Lotos zaznaczył równocześnie, że 
decyzja o wysokości i terminie zmian cen na stacjach paliwo-
wych zależy od ich właścicieli i jest niezależna. Niezależność 
właścicieli objawia się tym, że gdy ceny hurtowe rosną, momen-
talnie rosną ceny detaliczne. Gdy w hurcie spada, to w detalu 
jeszcze długo pozostaje bez zmian. 

WE WRZEŚNIU LICZBA NOWO ZAREJESTROWANYCH sa-
mochodów osobowych była o blisko 10 proc. niższa niż w zeszłym 
roku. Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motory-
zacyjnego jest to najgorszy wynik w tym roku. Największe spadki 
odnotowany fabryki Fiata i Toyoty oraz importerzy Skody i Forda.
We wrześniu w Polsce zarejestrowanych zostało blisko 21,2 tys. no-
wych samochodów osobowych, od początku roku 202,6 tys. 
W analogicznym okresie do roku poprzedniego sprzedaż spadła o 
6 proc. Zdaniem ekspertów najbardziej zaskakująca była druga 
połowa września, kiedy zazwyczaj sprzedaż nowych samochodów 
wzrasta. Mogłoby się wydawać, że Polacy wszystko wydali na za-
kupy w outletach odzieżowych i na nowe samochody już nie star-
czyło, ale to błędny trop. Na odzież też nie chcą wydawać. 

» JAK POINFORMOWAŁ DZIENNIK GAZETA PRAWNA od 
początku roku o 9,1 proc. spadła sprzedaż ubrań. Sklepy bankrutu-
ją, pozostałe przeceniają produkty nawet o 50 proc. W pierwszym 
półroczu tego roku z rynku zniknęło 13 tys. sklepów z odzieżą. 
To o 12 proc. więcej niż w ubiegłym. Sieci sklepów tłumaczą spadki 
głównie pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Ale wpływ na ob-
niżenie obrotów miała także ciepła jesień, która spowodowała, że 
klienci mniej interesowali się kolekcjami jesień – zima. W efekcie 
sieci handlowe musiały zmienić strategię sprzedaży. Pierwszym kro-
kiem jest zwiększenie sezonowych upustów. Zamiast nowego samo-
chodu, kupimy sobie nowe buty. Butów nie trzeba tankować.

» I JESZCZE COŚ Z „WŁOSKIEGO BUTA”. Centrala związko-
wa FIOM zaapelowała, aby we wszystkich fabryka Fiata na terenie 
Włoch przeprowadzić ośmiogodzinny strajk ostrzegawczy. Data pro-
testu zapowiedziana została na 21 października. FIOM zamierza też 
zorganizować manifestację w Rzymie.
Związkowcy protestują przeciwko ograniczaniu dotychczasowych 
przywilejów pracowniczych we włoskich fabrykach. Od zeszłego 
roku zarząd koncernu zawiera z pracownikami umowy, na podsta-
wie których, w zamian za utrzymanie miejsc pracy, zgadzają się na 
ograniczenia socjalne i pracę na warunkach zbliżonych do warun-
ków pracy w polskich zakładach Fiata. W słowie zbliżone znajduje 
się jednak dość przepastna różnica.  

OPRAC. AK, POD

Z okazji Dnia Pracownika Ratownictwa 
Medycznego pragnę przekazać wszystkim 
pracownikom tej branży najserdeczniejsze 
życzenia. Praca, którą codziennie wykonujecie 
jest wyjątkowa, bo ratujecie dar najcenniejszy, 
ludzkie życie i zdrowie. Życzę Wam, 
aby Wasza wiedza i umiejętności były 
doceniane, abyście cieszyli się szacunkiem 
wśród pacjentów. Życzę Wam sukcesów 
zawodowych i osobistych.

Dominik Kolorz
przewodniczący

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność 

Jednym z najbardziej cennych darów, 
jaki można przekazać młodemu pokoleniu, 
jest wiedza. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom i pracownikom 
oświaty pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności w życiu zawodowym i 
osobistym. Niech  Wasza praca i poświęcenie 
będą docenione przez wychowanków
i ich rodziców.

Dominik Kolorz
przewodniczący

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
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Prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych polecił 
dyrektorom oddziałów ZUS 
usunąć flagi Solidarności, 
które zostały wywieszone 
w związku z toczącym się 
sporem zbiorowym. Związ-
kowcy rozważają złożenie do 
prokuratury skargi na praco-
dawcę. 12 października przed 
siedzibą ZUS w Warszawie 
odbędzie się ogólnopolska 
manifestacja. 

Od połowy września w ZUS 
trwa spór zbiorowy, którego 
jednak nie uznaje pracodaw-
ca. – Prezes stwierdził, że nasze 
postulaty nie spełniają warun-
ków określonych w ustawie o 
sporach zbiorowych, wbrew 
opinii naszych prawników. 
Zarząd nie chce przystąpić do 
rokowań, ani też podpisać pro-
tokołu rozbieżności. W związku 
z tym 4 października podjęli-
śmy decyzję o oflagowaniu 
budynków ZUS-u w całym 
kraju – mówi Damian Ekste-
rowicz, wiceprzewodniczący 
Sekcji Krajowej Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność.

Związkowe flagi nie wi-
siały jednak na budynkach 
państwowego ubezpieczycie-
la zbyt długo. 6 października 
prezes wydał dyrektorom 

poszczególnych oddziałów 
polecenie ich usunięcia. 
– W całym kraju zaczęliśmy 
wywieszać fl agi od wtorku i nie 
było z tego powodu większych 
problemów. Później jednak pan 
prezes zaczął wydzwaniać do 
poszczególnych dyrektorów, 

a następnie wysłał maila do 
wszystkich oddziałów za po-
średnictwem dyrektora admi-
nistracyjnego, że wywieszanie 
fl ag jest zabronione – relacjo-
nuje Eksterowicz.

Zdaniem związkowców 
postępowanie prezesa jest 

bezprawne. – Decyzje o wy-
wieszeniu fl ag konsultowa-
liśmy z prawnikami Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Mimo to usunięto fl agi. Rozwa-
żamy złożenie doniesienia do 
prokuratury w sprawie utrud-
niania działalności związkowej 
przez pracodawcę – zapowiada 
wiceszef SKU.

Na 12 października przed 
gmachem centrali ubezpie-
czyciela zaplanowano pikie-
tę. Związkowcy domagają się 
m.in. realizacji porozumie-
nia płacowego z 2008 roku 
oraz podwyżki wynagrodzeń. 
– Średnia płaca w zakładzie 
poza kadrą kierowniczą wy-
nosi 2300 zł brutto, a wyna-
grodzenie najniżej uposażo-
nych pracowników to już 
tylko 1500 zł brutto. Jeżeli 
w ZUS przeprowadzana jest 
jakakolwiek rekrutacja to 
pierwszym warunkiem, jaki 
stawia się kandydatom, jest 
wyższe wykształcenie. Cały 
czas musimy się doszkalać i 
poszerzać wiedzę. Nasze wyna-
grodzenia zupełnie nie korelują 
z wymaganiami, które się 
nam stawia i ilością obowiąz-
ków, które musimy wypełniać 
– wyjaśnia Eksterowicz. 

ŁK

Cztery fi rmy z naszego re-
gionu zostały laureatami 
ogólnopolskiej Akcji Cer-
tyfi kacyjnej „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. 
To Huhtamaki Foodservice 
Polska w Czeladzi, Isuzu 
Motors Polska w Tychach, 
Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej w Bytomiu i 
Śląski Ogród Zoologiczny 
w Chorzowie. Zdobywcy 
certyfi katów to fi rmy prze-
strzegające prawa pracy i 
realizujące w praktyce idee 
dialogu społecznego.

Organizatorem konkursu 
jest NSZZ Solidarność, a ho-
norowy patronat nad akcją 
objął prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. – Celem akcji 
jest promowanie dobrych 
praktyk w zakładach pracy 
w Polsce. – Wierzymy, że 
propagowanie takich przy-
kładów dobrze służy pracow-
nikom, przedsiębiorstwom 
i pokazuje właściwy kieru-
nek rozwoju całego kraju – 
podkreśla przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

Zgłoszeń do konkursu 
dokonywały zakładowe 
organizacja NSZZ Solidar-
ność. Swoją kandydaturę, 

przy poparciu organizacji 
związkowej, mógł też zgło-
sić zarząd przedsiębiorstwa. 
Wszystkie zgłoszenia zostały 
rozpatrzone przez Komisję 
Certyfikacyjną, w której 
skład weszli przedstawicie-
le związku, Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP oraz 
prezydenta Bronisława 
Komorowskiego.

Wyróżnienia przyznano 
dwunastu fi rmom spośród 
kilkudziesięciu zgłoszonych 
do konkursu. 18 paździer-
nika w Warszawie odbędzie 
się uroczystość wręczenia 
certyfi katów wyróżnionym 
pracodawcom.

To była już czwarta 
edycja akcji „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. 
Do poprzednich trzech zgło-
szono 95 fi rm, certyfi katy 
otrzymało 45 . Przedsię-
biorca ma prawo posługi-
wania się takim certyfi ka-
tem przez trzy lata. W tym 
czasie nie może ponownie 
wystartować w konkursie. 
Może też stracić certyfi kat 
w przypadku, gdy w jego 
fi rmie łamane będą prawa 
pracownicze i zasady dia-
logu społecznego. 

DIKK, NY

G
orszy niż w in-
nych krajach eu-
ropejskich dostęp 
do wychowania 
przedszkolnego, 

rosnący podział na lepsze i 
gorsze gimnazja oraz słaby 
system awansu zawodowego 
nauczycieli – to tylko niektóre 
wnioski płynące z ostatnich 
badań przeprowadzonych 
przez Instytut Badań Eduka-
cyjnych (IBE).

Mimo że 97 proc. polskich 
nauczycieli legitymuje się 
wyższym wykształceniem, co 
stanowi jeden z najlepszych 
wskaźników w Unii Europej-
skiej, już sam system doskona-
lenia i awansu zawodowego 
tej grupy zawodowej został 
uznany przez IBE za słaby. 
– Polscy nauczyciele bardzo 
intensywnie doskonalą się za-
wodowo, ale dominują mniej 
efektywne formy doskonalenia 
nauczycieli, które w dodatku 
są słabo skoordynowane na 
poziomie szkoły – czytamy 
w raporcie przygotowanym 
przez instytut. 

Wyzwaniem jest też gor-
szy niż w większości państw 
europejskich dostęp do wy-
chowania przedszkolnego. 
Do przedszkola uczęszczają w 
dużo większym stopniu dzieci 
mieszkające w miastach, posia-
dające lepiej wykształconych 
rodziców, przez co przedszkola 
bardziej różnicują, niż wyrów-
nują szanse edukacyjne.

Za niepokojące instytut 
uznał rosnący w dużych mia-
stach podział gimnazjów na 
lepsze i gorsze. – Utrzymuje 
się też wyraźny podział na 
uczniów liceów ogólnokształ-
cących, techników i zasad-
niczych szkół zawodowych. 
Wybór kształcenia zawodo-
wego wciąż jest silnie uwa-
runkowany pochodzeniem społecznym uczniów, nie 

zaś świadomym wyborem 
zawodu – czytamy na stronie 
internetowej IBE.

Przewodniczący Regio-
nalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność 
Lesław Ordon nie jest za-
skoczony wynikami badań. 
Podkreśla, że te wszystkie 
problemy Solidarność cały 
czas porusza. – System szkol-
nictwa jest reformowany od 
12 lat, praktycznie bez prze-
rwy. Rewolucyjną zmianą było 

wprowadzenie gimnazjów 
i skrócenie nauki w liceach 
i technikach, ale podręczniki 
i programy szkolne cały czas 
podlegają modyfi kacji – mówi 
Lesław Ordon. Jego zdaniem 
te ciągłe zmiany nie służą 
stabilizacji pracy nauczycieli. 
Nie poprawią jej też zmiany 
zapowiadane w Karcie Na-
uczyciela i ustawie o systemie 
oświaty. Podkreśla, że w tej 
chwili zagrożeniem dla oświa-
ty jest przekazywanie upraw-
nień w tym zakresie gminom, 

które nie zawsze chcą trakto-
wać edukację, jak inwestycję 
w przyszłość, tylko patrzą na 
szkoły i uczniów przez pryzmat 
pieniądza. Z tego powodu 
jest bardzo trudno reaktywo-
wać szkolnictwo zawodowe.
– Utrzymanie szkoły zawodo-
wej i technikum jest znacznie 
droższe od utrzymania szkoły 
ogólnokształcącej. Może warto 
zastanowić się nad opracowa-
niem państwowego programu 
wspierającego rozwój szkol-
nictwa zawodowego – mówi 

przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność.

Mimo tak wielu problemów, 
które wracają wraz z każdym 
pierwszym dzwonkiem no-
wego roku szkolnego, warto 
zaznaczyć, że polski system 
oświaty nie najgorzej wypada 
w badaniach prowadzonych 
przez zagraniczne instytuty.

Program Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów 
(PISA) ogłoszony przez OECD 
pokazał, że nasi uczniowie 
lepiej radzą sobie z przyswa-
janiem wiedzy, niż dzieci 
i młodzież w innych krajach 
europejskich. W czytaniu 
ze zrozumieniem i naukach 
przyrodniczych uczniowie 
polskich szkół uzyskują wyniki 
znacznie wyższe od średniej, 
a w matematyce nie odbiegają 
od przeciętnej.

Program został rozpoczęty 
w 2000 roku i jest uważany 
za jedno z najważniejszych 
badań dotyczących rozwoju 
edukacji na świecie. Analizy 
są prowadzone w trzyletnich 
cyklach. W ostatnim badaniu 
wzięło udział 65 najbardziej 
rozwiniętych państw, tworzą-
cych około 90 proc. światowej 
gospodarki. Jego wyniki zostały 
ogłoszone na początku roku w 
Warszawie. Zdaniem Lesława 
Ordona wpływ na te wyniki ma 
m.in. podejście do nauczania 
uczniów w szkołach podsta-
wowych oraz w gimnazjach
i duży nacisk na przyswajanie 
wiedzy ogólnej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zdaniem związkowców największym zagrożeniem dla szkolnictwa jest delegowanie coraz większej liczby uprawnień na 
samorządy, które często patrzą na edukację i uczniów przez pryzmat pieniądza, a nie inwestycji w przyszłość.

Nauczycielom potrzebna jest stabilizacja

IBE za niepokojący uznał rosnący w dużych miastach podział gimnazjów na lepsze i gorsze

Przyjaźni pracodawcyW ZUS-ie pracownicy głosu nie mają

Wyzwaniem jest też 
dużo gorszy niż w 
większości państw 
UE dostęp do 
przedszkoli.

Foto: internet

Pałace ZUS siegają nieba, a pensje pracowników, o wysokości rent
i emerytów nie wspominając, pozostają na parterze

Foto: internet

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom oświaty 

składam życzenia stabilizacji w pracy, 
spełnienia zawodowego oraz wielu sukcesów 
osiąganych przez Waszych podopiecznych.

Lesław Ordon
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu 

Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność
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Obligacje ratunkiem 
dla KHW?
» W PLANACH POGRĄŻONEGO fi nan-
sowo Katowickiego Holdingu Węglowego, 
którego 100-procentowym właścicielem jest 
Skarb Państwa, jest uruchomienie pierwszej 
transzy obligacji spółki o wartości 300 mln 
zł. Na razie rząd zaakceptował przygoto-
wanie programu emisji obligacji KHW, ale 
brakuje jeszcze zgody na ich uruchomienie. 
Związkowcy z KHW bardzo sceptycznie pod-
chodzą do tego przedsięwzięcia. – Wciąż 
nie wiemy, co będzie stanowiło zabezpiecze-
nie obligacji. Prezes spółki zapewnia, że na 
pewno nie będą to koncesje na wydoby-
cie. Obawiamy się, że jeśli zabezpieczeniem 
obligacji miałyby być akcje holdingu, to w 
przypadku, gdy KHW nie posiadałby środ-
ków na terminowy wykup obligacji, może 
dojść do obejścia po cichu procesów pry-
watyzacyjnych i tzw. prywatyzacji „tylnymi 
drzwiami”. Zastaw akcji spowoduje natych-
miastowe przejęcie spółki – przewiduje Piotr 
Bienek, przewodniczący Solidarności w ko-
palni Śląsk i wiceszef górniczej Solidarności.
Związkowcy mają jednak nadzieję, że 
nie dojdzie do realizacji tego czarnego 
scenariusza. Ich zdaniem rząd musi mieć 
świadomość, że górnictwo jest ogromnie 
ważną gwarancją stabilności energetycznej 
i większościowe pakiety spółek węglowych 
powinny pozostać w rękach Skarbu Państwa. 
Łączna wartość obligacji, które zamierza 
uruchomić KHW wyniesie 1 mld zł. 

W Fortum Bytom 
wywalczyli podwyżki
» 152 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI do płacy 
zasadniczej wywalczyli dla pracowników 
Fortum Bytom związkowcy z zakładowej 
Solidarności. Podwyżki zostaną wypłacone 
załodze z wyrównaniem od kwietnia.
– W październiku pracownicy otrzymają 
wyrównanie w postaci premii, natomiast od 
października podwyżka zostanie wliczona w 
skład ich płacy zasadniczej. W obecnej bar-
dzo rozchwianej sytuacji rynkowej to było 
wszystko, co mogliśmy wywalczyć 
– informuje Grzegorz Brewko, przewodniczą-
cy Solidarności w Fortum Bytom.
Brewko przyznaje, że zarząd Fortum w 
rozmowach płacowych jest niezwykle trud-
nym partnerem. Strony osiągnęły kompro-
mis dopiero na początku października, po 
ponad czteromiesięcznych negocjacjach. 
We wrześniu podobne porozumienie z For-
tum podpisali związkowcy z Solidarności 
z zabrzańskiego zakładu spółki, którzy po 
wielomiesięcznych negocjacjach wywalczyli 
podwyżki do płacy zasadniczej średnio po 
125 zł brutto oraz jednorazowe premie w 
wysokości 750 zł brutto dla każdego pra-
cownika.

Podwyżki spóźnione 
o 7 miesięcy
» OD 1 PAŹDZIERNIKA wynagrodzenia 
załogi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Rybniku wzrosły o 100 zł brutto. To 
efekt porozumienia, dotyczącego waloryzacji 
płac, które zostało podpisane w marcu, ale 
Solidarność musiała walczyć o jego realiza-
cję przez kilka miesięcy. – Zarząd spółki nie 
dość, że nie chciał zrealizować porozumienia, 
to jeszcze dokonał bezprawnych zmian w 
regulaminie wyborów do rady nadzorczej, 
na podstawie których zostałem z nich wy-
eliminowany. Poprosiliśmy o wsparcie szefa 
Ślasko-Dąbrowskiej Solidarności. Wynajęliśmy 
też kancelarię adwokacką, która przygo-
towała pozew przeciwko PWiK w sprawie 
bezprawnych zmian w regulaminie. Dopiero 
te działania spowodowały reakcję prezydenta 
miasta, który nakłaniał nas do wycofania się 
z pozwu oraz zaproponował realizację nasze-
go postulatu płacowego – opowiada Marek 
Frelich, przewodniczący Solidarności w rybni-
ckim PWiK. 29 września zarząd WPiK poinfor-
mował związkowców o przyznaniu wszystkim 
pracownikom podwyżek po 100 zł brutto.

OPRAC. BEA

WIEŚCI z branż

Z 
informacji, które 
ukazały się na 
stronie interne-
towej jednego z 
miejskich portali 

wynika, że prezes Alchemii 
Karina Wściubiak-Hańko i 
Marek Misiakiewicz, wice-
prezes tej grupy kapitało-
wej zapewnili prezydenta 
Chorzowa o dobrej sytuacji 
zakładu. Z relacji wynika 
też, że zakład nie zostanie 
zlikwidowany, nastąpi jedy-
nie reorganizacja niektórych 
działów. Wielkość produkcji 
będzie uzależniona od licz-
by zamówień, ale zostanie 
utrzymana na dotychcza-
sowym poziomie.

– Tym samym rozwiane 
zostały wątpliwości miesz-
kańców i związków zawo-
dowych, które obawiały się 
redukcji etatów i zmniejsze-
nia produkcji przez Hutę 
Batory – poinformował 
chorzowski portal.

Stefania Penkała, prze-
wodnicząca Solidarności w 
Hucie Batory z ogromnym 
zaskoczeniem przyjęła in-
formację o spotkaniu pre-
zydenta miasta z zarządem 
Alchemii. – Niedobrze się 
stało, że podczas tych roz-
mów zabrakło przedstawi-
cieli pracowników – mówi 
Stefania Penkała. Przypomi-
na, że związek wielokrot-
nie zabiegał o spotkanie 
z panią prezes, ale pisma i 
petycje w tej sprawie, jak 
na razie pozostały bez od-
powiedzi. 

7 października Regio-
nalna Sekcja Hutnictwa 
NSZZ Solidarność zwróciła 

się do prezydenta Andrzeja 
Kotali z prośbą o pisemne 
potwierdzenie gwarancji 
uzyskanych od zarządu 
Alchemii.

– Dziwi fakt, że repre-
zentujący społeczeństwo 
Chorzowa pan Prezydent w 
tak istotnych sprawach nie 
zaprasza strony społecznej, 
która powinna mieć możli-
wość wypowiedzenia się i 
zapoznania z planowanym 
kierunkiem rozwoju grupy 
Alchemia S.A. Dlatego zwra-
camy się z prośbą do Pana 
Prezydenta o pisemne po-
twierdzenie gwarancji uzy-
skanych od Zarządu Spółki 
Alchemia S.A. – napisali 
związkowcy z Regionalnej 

Sekcji Hutnictwa NSZZ 
Solidarność w piśmie skie-
rowanym do prezydenta 
Chorzowa.

Związkowcy podkreślają, 
że wbrew zapewnieniom 
zarządu sytuacja zakładu 
jest trudna, co odbija się na 
załodze. Pracownicy, którym 
kończą się umowy na czas 
określony, są przejmowani 
przez agencję pracy tymcza-
sowej. Tracą osłony socjal-
ne, uprawnienia nabyte i 
otrzymują o jedną trzecią 
niższe wynagrodzenie. W 

lipcu i w sierpniu przed sie-
dzibą dyrekcji huty odbyły 
się pikiety, podczas których 
pracownicy i związkowcy 
protestowali przeciwko po-
lityce zatrudnienia prowa-
dzonej przez pracodawcę. 
Organizacje związkowe dzia-
łające w Alchemii zawiązały 
też Komitet Obrony Praw 
Pracowniczych, co było 
odpowiedzią na nasilenie 
przenoszenia pracowników 
do agencji pracy tymczaso-
wej w całej grupie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Związkowcy nie zostali zaproszeni na spotkanie dotyczące sytuacji Huty Batory, 
w którym wzięli udział przedstawiciele pracodawcy.

Prezydent Chorzowa 
zlekceważył ludzi

Bezpodstawne posądzenia 
pracowników o kradzie-
że, obrażanie pracownic 
sortowni i działania an-
tyzwiązkowe zarzucają 
członkowie Solidarności 
z Wodzisławskich Służb 
Komunalnych dyrektoro-
wi zakładu. Związkowcy 
zwrócili się do prezydenta 
miasta o interwencję w 
podległym mu przedsię-
biorstwie. 

– W ostatnich tygo-
dniach dyrektor zakładu po-
informował związkowców, 
że planuje zwolnić z pracy 
siedem osób. – Dziwnym 
trafem wszystkie te osoby 
to członkowie związku. A 
przyczyny zwolnień, jakie 
podał dyrektor były wręcz 
absurdalne – mówi Kazi-

mierz Piechaczek, prze-
wodniczący zakładowej 
Solidarności. – Jednemu 
z pracowników dyrektor 
zamierza wypowiedzieć 
umowę z powodu rzeko-
mo częstych absencji cho-
robowych. Ten kierowca 
w poprzednich latach nie 
chorował. W tym roku w 
pracy doznał urazu krę-
gosłupa. Wprawdzie nie 
zgłosił wypadku, ale po-
szedł do lekarza i otrzy-
mał półtoramiesięczne 
zwolnienie – opowiada 
Piechaczek. 

Jak informuje przewod-
niczący, z tych samych 
powodów, czyli częstych 
zwolnień lekarskich, dy-
rektor zamierza pozbyć 
się z zakładu pracownicy 

portierni. – Tymczasem 
na krótko przed zapowie-
dzią zwolnienia z pracy 
dyrektor zarzucał jej, że 
nie odnotowała w książ-
ce wejść i wyjść wizyty 
w zakładzie kierownika 
Biura Terenowego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
Danuty Jemioło. Jesteśmy 
przekonani, że właśnie za 
to zamierza ją ukarać. To 
absurd, bo w naszej fi rmie 
nigdy nie było książki wejść 
i wyjść – mówi Kazimierz 
Piechaczek. 

Związkowcy informują, 
że pracownicy Służb Ko-
munalnych są też bezpod-
stawnie oskarżani przez 
dyrektora o kradzież mie-
nia zakładu i obrażani. 
– Ogromne oburzenie 

wywołało stwierdzenie 
pracodawcy, że panie za-
trudnione w dziale segre-
gacji odpadów komunal-
nych śmierdzą. Dyrektor 
nie wywiązuje się z pod-
stawowego obowiązku za-
pewnienia tym kobietom 
podstawowych warunków 
socjalnych. W naszym 
zakładzie około 30 pań 
korzysta z malutkiej szat-
ni, gdzie jest tylko jeden 
prysznic – mówi Kazimierz 
Piechaczek. – Dyrektor 
oskarża też pracownice 
o to, że kradną z szatni 
mydło, mimo że nie posiada 
na to żadnych dowodów. 
Zapytałem go, czy mydło 
jest do ich użytku, czy ma 
tylko wisieć na pokaz. 
Równie bezpodstawnie o 

kradzież mienia zakładu 
oskarżani są inni pracow-
nicy – dodaje. 

Po informacjach związ-
kowców prezydent miasta 
zapowiedział natychmia-
stową kontrolę w placów-
ce. – Liczymy, że kontrola 
wykaże, iż dyrektor dzia-
ła z naruszeniem prawa. 
Nie można tak traktować 
ludzi – podkreśla Danuta 
Jemioło. Po interwencji 
Solidarności dyrektor wy-
cofał się z zamiaru wręcze-
nia wypowiedzeń czterem 
spośród siedmiu osób, które 
wcześniej wytypował do 
zwolnienia. Związkowcy 
zapowiadają, że będą wal-
czyć o pozostawienie w 
pracy pozostałej trójki. 

BG

Operetka mydlana w sortowni odpadów

Pracownicy 
tracą osłony 
socjalne, nabyte 
uprawnienia
i otrzymują o 
jedną trzecią niższe 
wynagrodzenia.

Latem przed siedzibą dyrekcji huty odbyły się dwie pikiety protestacyjne przeciwko polityce zatrudnienia prowadzonej w fi rmie

Foto: TŚD
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Jastrzębie Zdrój
» O FATALNEJ SYTUACJI fi nansowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wodzisławiu z prezydentem miasta 
rozmawiali w ubiegłym tygodniu związ-
kowcy z zakładowej Solidarności.
 – Kolejne spotkanie z prezydentem za-
planowane zostało na 13 października. 
Liczymy, że wtedy zapadną konkretne 
decyzje, dotyczące ośrodka – mówi Da-
nuta Jemioło, kierownik Biura Terenowe-
go Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w 
Jastrzębiu Zdroju. 
Związkowcy informują, że w wodzisław-
skim MOPS lada dzień może zabraknąć 
pieniędzy na wszystko. – Na razie pra-
cownicy otrzymują należne im pensje, 
ale już poinformowano nas, że wkrótce 
może też zabraknąć pieniędzy na wy-
płaty. 1 marca rozpoczęła się reorgani-
zacja ośrodka, o której nie zostaliśmy 
ofi cjalnie poinformowani. O fatalnej 
kondycji fi nansowej ośrodka dyrekcja 
powiadomiła nas dopiero 23 września 
– mówi Jolanta Przybyła, przewodniczą-
ca Solidarności w MOPS. 

Tarnowskie Góry
» ŻADEN Z PRACOWNIKÓW tarnogór-
skiego Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie nie straci zatrudnienia. To najważ-
niejsze z ustaleń, jakie zapadły podczas 
spotkania związkowców z Solidarności ze 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach z miejscowym starostą. 
O spotkanie ze starostą zawnioskowała 
Solidarność, w związku z obowiązywa-
niem od czerwca nowej ustawy, doty-
czącej m.in. zadań przypisanych CPR. 
Zgodnie z tym dokumentem dotychcza-
sowe obowiązki pracowników socjalnych 
mają przejąć koordynatorzy. – Zdawali-
śmy sobie sprawę, że zachodzi potrzeba 
dokonania pewnych zmian, wynikają-
cych ze stosunku pracy. Efektem roz-
mów ze starostą jest utrzymanie miejsc 
pracy wszystkich zatrudnionych w PCPR. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że pracowni-
cy zostaną zatrudnieni na stanowiskach 
koordynatorów na czas nieokreślony 
– informuje Elżbieta Susek, przewod-
nicząca Solidarności w tarnogórskim 
Starostwie Powiatowym, obejmującej 
zasięgiem działania PCRP.

Jaworzno
» WYSTĘPEM JANA PIETRZAKA i 
Kabaretu pod Wyrwigroszem jaworzni-
cka Solidarność zakończyła obchody 31. 
rocznicy powstania związku.
Impreza zorganizowana została 2 paź-
dziernika w Hali Widowiskowo Spor-
towej. Jako pierwszy na scenie pojawił 
satyryk i aktor Jan Pietrzak, który przy-
pomniał piosenki „Kabaretu pod Egidą” 
oraz zaprezentował skecze ośmieszające 
nieudolność obecnych polityków, zwłasz-
cza rządu Donalda Tuska. Jaworzni-
cka publiczność równie ciepło przyjęła 
występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem. 
Artyści z Krakowa rozbawili widownię 
do łez.

» W UBIEGŁĄ NIEDZIELĘ na zalewie 
Sosina odbyły się zawody wędkarskie o 
puchar Przewodniczącego Sekcji Tereno-
wej NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna.
Do rywalizacji zgłosiło się pięć dru-
żyn reprezentujących Komisje Zakła-
dowe NSZZ „S” z jaworznickich zakła-
dów pracy: DB Schenker, Huta Szkła 
Szczakowa, Elektrownia Jaworzno III, ZG 
Sobieski oraz emeryci z tego zakładu. 
Po trzech godzinach zmagań najlepsi 
okazali się wędkarze z Solidarności ZG 
Sobieski. W rywalizacji indywidualnej 
pierwsze miejsce zajął Robert Micha-
lik również z ZG Sobieski. Nad imprezą 
czuwali przedstawiciele Koła PZW nr 57 
w Szczakowej.

OPRAC. BEA, AGA

Z BIUR 
terenowych

Z
daniem Jacka 
Szarka, przewod-
niczącego Sekcji 
Krajowej Pogoto-
wia Ratunkowe-

go i Ratownictwa Medycz-
nego NSZZ Solidarność 
największą bolączką WPR 
są umowy cywilno-prawne, 
na podstawie których za-
trudnionych jest ponad 10 
proc. pracowników tej insty-
tucji. – Liczba kontraktów 
cały czas rośnie. Pozostałe 
warunki pracy i płacy w 
WPR można uznać za sa-
tysfakcjonujące. Wzrastają 
wynagrodzenia, pracownicy 
otrzymują miesięczną pre-
mię i roczną nagrodę, mogą 
uczestniczyć w szkoleniach 
– mówi Jacek Szarek.

Systematycznie rośnie 
prestiż ratowników me-
dycznych. Chętnych do 
wykonywania tego za-
wodu jest już więcej niż 
miejsc pracy. Najnowsze 
badania przeprowadzone 
przez CBOS pokazały, że 
wzrosło też zaufanie Po-
laków do pogotowia ra-
tunkowego.

Zdaniem związkowców 
kolejne reformy ratowni-
ctwa medycznego znacz-
nie usprawniły działanie 
systemu, ale najlepszym 
rozwiązaniem byłaby nie 
decentralizacja, a dalsza 
centralizacja ratownictwa. 
– Jako Solidarność dążymy 
do utworzenia 16 woje-
wódzkich stacji pogotowia 
ratunkowego i jednego 
podmiotu państwowego, 
który będzie nimi zarządzał 
– dodaje przewodniczący. 
Związkowcy są przekona-
ni, że taka organizacja po-
zwoliłaby na jeszcze lepsze 
zarządzanie systemem i 
szybsze podejmowanie 
decyzji dotyczących wy-
miany sprzętu, a przede 

wszystkim wyeliminowanie 
podmiotów prywatnych. 
– Ratownictwo medycz-
ne, podobnie jak policja 
i straż, nie powinno być 
prywatyzowane. Już sama 
ustawa w nazwie mówi o 
państwowym ratownictwie 
medycznym – zaznacza 
Janusz Orłowski, wice-

przewodniczący sekcji. 
Argumentuje, że podmioty 
prywatne za wszelką cenę 
chcą wejść na rynek, dlate-
go znacznie zaniżają koszty 
oferowanych usług. Takie 
postępowanie odbija się 
nie tylko na ich jakości, ale 
przede wszystkich na sytu-
acji pracowników, którzy 
zarabiają dwukrotnie mniej, 
niż osoby zatrudnione 
w stacjach państwowych. 
Dodatkowo nowe karetki 
mogłyby być zwolnione z 
podatku VAT, podobnie jak 
pojazdy kupowane przez 
straż pożarną i policję.

AGNIESZKA KONIECZNY

W Wojewódzkim Ośrodku 
Lecznictwa Odwykowego 
i Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym w Gorzycach 
powstała nowa organi-
zacja związkowa NSZZ 
Solidarność. Wybory do 
Komisji Zakładowej zo-
staną przeprowadzone 
21 października.

– W naszym zakładzie 
do tej pory istniał tylko 
branżowy związek pielęg-
niarek, który z racji swojego 
statutu dba o interesy tej 
grupy zawodowej. Wśród 

reszty załogi od dłuższego 
czasu pojawiały się głosy, 
że przydałby się związek, 
w którym mogliby się zrze-
szać wszyscy pracownicy. 
Dlatego zdecydowaliśmy 
się na założenie Solidar-
ności – mówi Brygida 
Korzonek, założycielka 
Tymczasowej Komisji Za-
kładowej „S” w gorzyckim 
WOLOiZOL.

Wsparcia w założeniu 
TKZ gorzyckim związkow-
com udzieliło Biuro Tere-
nowe Śląsko-Dąbrowskiej 

Solidarności w Jastrzę-
biu Zdroju. – Zakłada-
jąc związek, pracownicy 
otrzymują wszechstronną 
pomoc. Mają do dyspozycji 
związkowych prawników, 
zyskują wiedzę na temat 
tego jak poruszać się w 
przepisach i jak rozma-
wiać z pracodawcą oraz 
wsparcie regionu w razie 
jakichkolwiek problemów. 
Do tej pory pracownicy 
ośrodka w Gorzycach 
byli zaskakiwani różnymi 
decyzjami dyrekcji. Teraz 

odbywają się już pierwsze 
spotkania z panem dyrek-
torem, przekazywane są 
informacje i dokumenty 
dotyczące warunków pracy 
– mówi Danuta Jemioło, 
kierownik BT Solidarności 
w Jastrzębiu Zdroju.

Jak podkreśla przewod-
nicząca nowo powstałej 
organizacji Solidarności, 
pracownicy gorzyckiego 
ośrodka założyli związek, 
żeby mieć wpływ na to, 
co się dzieje w zakładzie 
oraz na warunki swojej 

pracy i płacy. – Kiedy je-
steśmy zorganizowani, 
nasz głos jest silniejszy 
i pracodawca musi go 
wysłuchać. Do związku 
zapisują się terapeuci, 
salowe, a nawet pielęg-
niarki nie należące do 
związku branżowego. Po 
wyborach, które zostaną 
przeprowadzone w naszym 
ośrodku, przyjdzie czas 
na konkretne rozmowy z 
pracodawcą – zapowiada 
Brygida Korzonek.

ŁK

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe (WPR) w Katowicach jest jedną z największych insty-
tucji służby zdrowia działających na terenie Śląska. Pogotowie dysponuje bazą blisko 160 karetek 
wyjeżdżających w ciągu jednego kwartału nawet 20 tysięcy razy. Firma zatrudnia 1650 pracowników.

Ratownik medyczny 
to prestiżowy zawód

Nowa organizacja związkowa w Gorzycach

Zdaniem „S” nowe karetki powinny być zwolnione z podatku VAT, podobnie jak pojazdy kupowane przez straż pożarną i policję

Koleżanki i Koledzy! 
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Ratownictwa Medycznego 
Regionalny Sekretariat Ochrony 

Zdrowia NSZZ Solidarność 
w Katowicach składa Pracownikom 

Pogotowia Ratunkowego 
najserdeczniejsze życzenia. 
Przyjmijcie podziękowania 
za pełną poświęcenia pracę, 

za ofi arne ratowanie ludzkiego 
życia i zdrowia. 
przewodnicząca
Halina Cierpiał

Foto: internet

Chętnych do 
wykonywania 
zawodu ratownika 
jest więcej niż 
miejsc pracy.
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W związku z 30. rocznicą 
pacyfi kacji kopalni Wujek 
Sekcja Krajowa Oświaty i Wy-
chowania NSZZ Solidarność 
oraz Śląski Kurator Oświa-
ty organizują ogólnopolski 
konkurs dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadpodsta-
wowych pt. „PRL państwem 
stanu wyjątkowego”.

Podstawowym celem dwu-
etapowego konkursu jest 
rozwijanie i pogłębianie zain-
teresowań uczniów historią 
Polski w latach 1956-1989, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
stanu wojennego. Konkurs 
służy również motywowa-
niu uczniów do samodziel-
nego pogłębiania wiedzy i 
umiejętności z historii oraz 
rozwijaniu historycznego 

myślenia o charakterze przy-
czynowo-skutkowym. Etap 
wojewódzki zorganizowany 
zostanie 25 października, a 
w dniach 14-15 grudnia w 
Katowicach odbędzie się 
fi nał krajowy. 

Dla zwycięzców konkursu 
organizatorzy przygotowali 
bardzo atrakcyjne nagrody, 
m.in. 5-dniowy wyjazd do 
Brukseli. – Czynimy rów-
nież starania, by nagrodzić 
indeksem wyższej uczelni 
licealistę, który wygra kon-
kurs – informuje mówi Le-
sław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność, a zarazem orga-
nizator konkursu. 

BEA 

PRL państwem stanu 
wyjątkowego SUDOKU

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.
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

16 października w Hali MCKiS 
w Jaworznie odbędzie się IX 
Turniej Halowej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika. 
Organizatorem imprezy jest 
Śląsko-Dąbrowska Solidarność, 
Jaworznicki Klub Mini Piłki Noż-
nej oraz Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność z Zakładu 
Górniczego Sobieski.

Kazimierz Zachnik był wie-
loletnim działaczem Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
członkiem prezydium Zarządu 
Regionu i zarządu Fundacji na 
Rzecz Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego im. Grzegorza Kolosy. 
Przez wiele lat pełnił funkcję 
przewodniczącego związku w 
Fabryce Sprzętu Ratunkowe-
go i Lamp Górniczych Faser 
w Tarnowskich Górach. Całe 
życie poświęcił dla innych, 
a Solidarność zajmowała w nim 
szczególne miejsce. Wszyscy 

pamiętamy jego perfekcję i 
niezwykłą skuteczność w 
prowadzeniu związkowych 
negocjacji. Kochał również 
sport, a zwłaszcza piłkę nożną. 
Zmarł 28 września 2004 r. 
To miał być planowany zabieg, 
umożliwiający mu powrót do 
działalności związkowej, a stało 
się inaczej. W naszej pamięci 
pozostanie jako człowiek nie-
zwykle serdeczny, pracowity, 
kompetentny i wymagający: 
od siebie i od innych. 

Jaworznicki Turniej im. 
Kazimierza Zachnika, op-
arty o przepisy FIFA futstal, 
rozgrywany jest systemem 
grupowym. Do uczestnictwa 
w nim można zgłosić 10 za-
wodników z danej komisji 
zakładowej. Wysokość wpi-
sowego od drużyny wynosi 
100 zł. Zgłoszenia przyjmuje 
Piotr Miś, tel. 501 598 421.

BEA

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

§

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: Wkrótce IX Turniej 
im. Kazimierza Zachnika

Wyrazy głębokiego współczucia

Koledze

Krzysztofowi Kwiatkowi
prezesowi SKOK Śląsk

z powodu śmierci

MATKI
w imieniu członków

Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK Bielszowice 

składa

przewodniczący Grzegorz Kuźnicki

C
zy po przepraco-
waniu 2 tygodni po 
powrocie z urlopu 
wychowawczego i 
pójściu na opiekę nad 

chorym dzieckiem będę miała tę 
opiekę płatną normalnie, czyli w 
wysokości 80%?

Prawo do zasiłku zależy 
przede wszystkim od faktu 
podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, a dokładnie ubez-
pieczeniu chorobowemu. Pra-
cownicy ubezpieczeniu temu 
– zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych* – podlegają obowiąz-
kowo. Pracownik ma prawo 
– wedle treści art. 2 ustawy za-
siłkowej* – do następujących 
świadczeń:
–  zasiłku chorobowego, 
–  świadczenia rehabilitacyj-

nego, 
–  zasiłku wyrównawczego, 
–  zasiłku macierzyńskiego 
–  i zasiłku opiekuńczego. 

Zgodnie z at. 32 ust. 1 ustawy 
zasiłkowej zasiłek opiekuńczy 
przysługuje ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywa-
nia pracy z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania 
opieki m.in. nad chorym dzie-
ckiem do ukończenia przez 
nie 14 lat.

Na prawo do zasiłku opie-
kuńczego nie wpływa wcześ-
niejsza przerwa w świad-
czeniu pracy, taka jak urlop 
bezpłatny czy wychowawczy 
– pracownik, który powraca 
do pracy po dłuższym urlo-
pie wychowawczym i musi 
skorzystać ze zwolnienia od 
pracy, gdyż zachorowało mu 
dziecko, nadal ma prawo do 
zasiłku opiekuńczego, pod 
warunkiem spełnienia innych 
warunków, określonych w 
ustawie zasiłkowej.

Jednym z nich jest warunek 
określony w art. 34 ustawy 
zasiłkowej, mówiący o tym, 
że nie może być w tym cza-
sie innych członków rodziny 
mogących zapewnić opiekę 
(wyjątek: konieczność spra-
wowania opieki nad chorym 
dzieckiem w wieku do lat 2). 
Drugim jest maksymalny czas 
trwania zwolnienia – zgodnie 
z art. 33 ust. 2 ustawy zasił-
kowej jest to łącznie 60 dni 
w roku kalendarzowym na 
opiekę nad dziećmi i innymi 
członkami rodziny. Po prze-
kroczeniu tego czasu zasiłek 
nie będzie przysługiwał.

To, że pracownik wcześniej, 
przed chorobą dziecka, prze-
bywał na urlopie wychowaw-

czym, może jedynie wpłynąć 
na wysokość świadczenia. 
Nie uwzględnia się bowiem 
w podstawie świadczenia za-
robków z okresu urlopu wy-
chowawczego, gdyż zarobki 
w tym czasie nie wystąpiły. 
Podstawą świadczenia są 
wynagrodzenia uzyskiwane 
przez pracownika w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprze-
dzających chorobę pracowni-
ka lub dziecka, po potrąceniu 
składek na ubezpieczenia 
społeczne finansowanych 
przez pracownika, tj. 13,71% 
(art. 36 i art. 45 ust. 1 ustawy 
zasiłkowej). Jeśli pracownik 
przebywał na urlopie wycho-
wawczym przez okres dłuższy 
niż 12 miesięcy, to podstawę 
świadczenia stanowić będzie 
wynagrodzenie za miesiąc 
kalendarzowy, w którym po-
wstała niezdolność do pracy, 
w wysokości wynagrodzenia 
określonego w umowie (jeśli 
jest określone w stałej kwocie) 
lub przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia wypłaco-
nego pracownikom zatrud-
nionym na takim samym 
lub podobnym stanowisku 
pracy – jeżeli pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie 
zmienne.

Miesięczny zasiłek opie-
kuńczy zaś – zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy zasiłkowej 
– wynosi 80% podstawy wy-
miaru zasiłku.

Reasumując, korzystając ze 
zwolnienia od pracy w związku 
z chorobą dziecka, zachowuje 
Pani prawo do zasiłku opie-
kuńczego w wysokości 80% 
podstawy, pomimo że nie-
dawno wróciła Pani z urlopu 
wychowawczego. Prawo takie 
nie przysługiwałoby, gdyby 
w tym czasie ktoś inny mógł 
zaopiekować się dzieckiem (o 
ile jest starsze niż w wieku 2 
lata) lub gdyby przekroczyła 
Pani limit dni zwolnienia w 
ciągu roku.
*  Ustawa z dnia 13 paździer-

nika 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 
2009 r. Nr 205, poz. 1585 z 
późn. zm.).

**  Ustawa z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (j.t. Dz. U. 
z dnia 10 maja 2010 r. Nr 
77, poz. 512 z późn. zm.).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko 
po powrocie z urlopu wychowawczego

W zeszłym tygodniu się roz-
chorowałem, poszedłem do 
lekarza i dostałem L4 do 
przyszłego piątku. Minęły 
3 dni, biorę regularnie leki 
i w sumie jestem już prawie 
zdrowy. Czy mogę w jakiś 
sposób anulować L4 i iść 
do pracy?

Niestety, pracownik nie 
może samowolnie przerwać 
zwolnienia lekarskiego. Rów-
nież nie można anulować 
zwolnienia, skoro pracow-
nik już na nim przebywa. 
Pracodawca nie może i nie 
ma prawa dopuścić do pracy 
pracownika w okresie orze-
czonej czasowej niezdolności 
do pracy, wymienionym na 
druku ZUS ZLA, nawet jeśli 

pracownik twierdzi, że jest 
już zdrowy.

Powrót do pracy w trak-
cie orzeczonej czasowej nie-
zdolności do pracy – zgod-
nie z art. 17 ust. 1 ustawy o 
świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macie-
rzyństwa – będzie skutkować 
utratą prawa do zasiłku cho-
robowego za cały okres tego 
zwolnienia.

Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach wykonywanie 
pracy w czasie zwolnienia 
lekarskiego jest możliwe i nie 
prowadzi do utraty zasiłku 
chorobowego, a dokładnie 
wtedy, kiedy mowa jest o 
podjęciu incydentalnej i wy-

muszonej okolicznościami 
aktywności zmierzającej do 
osiągnięcia zarobku w cza-
sie pobierania tego zasiłku 
(wyrok SN z 15 czerwca 2007 
r., II UK 223/06).

Zgodnie z kolejnym wy-
rokiem Sądu Najwyższego 
tylko sporadyczna, wymu-
szona okolicznościami, ak-
tywność zawodowa może 
usprawiedliwiać zachowanie 
prawa do zasiłku chorobowe-
go. W innych przypadkach za 
okres niezdolności do pracy, 
w czasie której ubezpieczony 
wykonuje pracę zarobkową, 
nie należy się zasiłek, lecz wy-
nagrodzenie, przy czym nie 
jest niezbędne, aby wykony-
wana praca była niezgodna z 

celem zwolnienia lekarskiego 
(wyrok SN z 9 października 
2006 r., II UK 44/06, OSNP z 
2007 nr 19 poz. 295).

Zwrócić uwagę należy 
na to, że w wyrokach tych 
mowa jest o wymuszonej i 
sporadycznej (incydentalnej) 
aktywności, a nie regularnym 
wykonywaniu pracy.

Podsumowując, pracownik 
nie może samowolnie skrócić 
zwolnienia, gdyż straci zasiłek 
chorobowy, a pracodawca nie 
może pracownika dopuścić 
do pracy aż do czasu zakoń-
czenia okresu wskazanego na 
druku ZUS ZLA.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu
Wyrok Sądu Najwyższego:

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
Koledze

Krzysztofowi Kwiatkowi
prezesowi SKOK Śląsk

składa
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A MNIE to pasjonuje

Najnowsze informacje, fi l-
mowe relacje z ważnych 
wydarzeń, galerie zdjęć, 
dyskusje na ciekawe tematy. 
Masz konto na Facebooku? 
Zajrzyj do serwisu Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Facebook to jedna z naj-
większych społeczności in-
ternetowych, gdzie ludzie z 
całego świata mogą  wymieniać 
się informacjami, zamieszczać 
zdjęcia, polecać sobie video, 
dzielić się wrażeniami z waż-
nych wydarzeń. Z miesiąca 
na miesiąc Facebook cieszy 
się coraz większą popular-
nością wśród członków na-
szego związku. Dlatego też 
nie mogło na nim zabraknąć 
strony Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Liczymy, że nasz 
serwis stanie się miejscem 
spotkań wszystkich sympa-
tyków Solidarności z naszego 
regionu, a zarazem ciekawą 
częścią tej wielkiej interneto-
wej społeczności. 

Jeśli masz konto na Fa-
cebooku i jesteś aktywnym 
uczestnikiem serwisu, możesz 
dołączyć do fanów strony Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności. 

Wystarczy się zalogować i w 
facebookowej wyszukiwarce 
wpisać „Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność” i kliknąć przy-
cisk „lubię to!”. Dzięki temu 
będziesz mógł komentować 
najciekawsze artykuły, po-
lecać je znajomym, brać 
udział w dyskusjach. Dzięki 
publikowanym na stronie 
zapowiedziom nie ominą 
cię również najważniejsze 
wydarzenia w związku.

Strona Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności na Facebooku 
ma jednak być czymś więcej 
niż tylko źródłem informacji. 
Chcielibyśmy, aby wszyscy 
fani naszego serwisu byli 
także jego współautorami. 
Jesteś stałym czytelnikiem 
naszej strony lub jej fanem? 
Powiedz nam, co o niej my-
ślisz. Uważasz, że coś należa-
łoby poprawić? Masz ciekawe 
informacje, którymi chcesz 
się podzielić z innymi? Kliknij 
i dołącz do dyskusji. Forum 
dyskusyjne na stronie Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
na Facebooku jest do twojej 
dyspozycji.

ŁK

8 października w 27. rocz-
nicę pobytu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bytomiu w 
tamtejszym kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
została odprawiona uroczysta 
msza święta w intencji Ojczy-
zny oraz ludzi pracy. 

Nabożeństwo, w którym 
wzięli udział m. in. związkow-
cy z bytomskich zakładów 
oraz poczty sztandarowe So-
lidarności z całego regionu, 
poprowadził kapelan Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
ks. prałat Stanisław Pucha-
ła. Homilię wygłosił pro-
boszcz parafii   Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu 
o. Krzysztof Andryszkiewicz. 
Duchowny przypomniał w 
niej nauki błogosławionego 
kapelana Solidarności. – Ksiądz 
Jerzy mówił prawdę i za tę 
prawdę został zabity. Mówił, 
że zwycięża się nie siłą, ale 
modlitwą i dobrem – podkre-
ślał o. Andryszkiewicz. 

Po uroczystej mszy świętej 
zgromadzeni przeszli na plac 
przed kościołem, gdzie pod 
pomnikiem bł. ks. Jerzego 
złożono wieńce i zapalono 
znicze. – Stajemy przed po-
mnikiem kapelana Solidar-
ności, który jako kapłan, był 
zawsze otwarty na ludzi, na 

ich potrzeby – podkreślił ks. 
prałat Stanisław Puchała. 

– Naszym obowiązkiem 
jest być tutaj w tym miejscu 
tak, jak błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko zawsze był 
z nami. Już dzisiaj zapraszam 
na 8 października 2012 i w 
kolejnych latach – powie-
dział po złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem Mirosław 
Truchan, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

27 lat temu, 8 paździer-
nika 1984 roku bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko odprawił w by-
tomskim kościele mszę świętą 
i wygłosił kazanie. Była to jego 
jedyna wizyta na Górnym 
Śląsku i zarazem jedno z ostat-
nich publicznych wystąpień. 
11 dni później został uprowa-
dzony i bestialsko zamordo-
wany przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa.

Ufundowany przez Ślą-
sko-Dąbrowską Solidarność 
pomnik bł. ks. Jerzego, znaj-
dujący się na placu przed 
kościołem Podwyższenia 
Krzyża Świętego, odsłonię-
to przed dwoma laty, w 25. 
rocznicę wizyty legendarne-
go kapelana Solidarności w 
Bytomiu. 

ŁK

D
amian jest w 
ostatniej fazie 
przygotowań. 
Nie ma żad-
nych kłopotów 

z wagą. Razem z trenerem 
Fiodorem Łapinem oglądali 
walki Bunemy i przygoto-
wywali strategię pojedynku. 
Jestem pewien, że będzie 
to bardzo widowiskowy 
pojedynek – mówi Marek 
Klementowski, który z ra-
mienia Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności opiekuje się ka-
rierą Damiana Jonaka. 

Dzień przed walką w 
cechowni kopalni Bobrek-
Centrum odbędzie ofi cjalne 
ważenie obu bokserów. Na 
pomysł, aby właśnie w kopal-
ni odbyło się ważenie wpadł 
Damian Jonak. – Przed laty w 
cechowniach organizowano 
mecze ligi bokserskiej. Chcie-
liśmy pokazać moją przy-
należność do tego regionu i 
podziękować tym wszystkim 
ludziom, którzy mocno mnie 
wspierają – podkreśla Jonak. 
Ceremonii ważenia, które 
rozpocznie się o 15.00 przy-
glądać się będzie na cechowni 
kilkuset górników. 

– Na walce będzie nas dużo 
więcej, około 4 tysięcy członków 

Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści, z przewodniczącym Zarządu 
Regionu na czele – zapowiada 
Marek Klementowski.

Damian Jonak podkreśla, 
że jest dla niego niezwykle 
ważne, że walka odbędzie 
się w katowickim Spodku. 

– Spodek jest magicznym 
obiektem. Ma niepowtarzalny 
klimat, no i ten doping ślą-
skiej publiczności, która jest 
bliska mojemu sercu. Poza 
tym ostatni raz na Śląsku 
walczyłem przed dwoma 
laty. I ten powrót na Śląsk i 
walka w Spodku to podwójna 
radość – mówi Jonak

Gala w katowickim Spod-
ku rozpocznie się 15 paź-
dziernika o 20.30. Oprócz 
pojedynku Damiana Jona-
ka z Alexem Bunemą, na 
ringu wystąpi też m.in. Artur 
Szpilka. Pojedynek Jona-
ka z Bunemą będzie walką 
wieczoru podczas sobotniej 
gali w katowickim Spodku. 
Stawką jest pas WBA Inter-
continental. Zwycięstwo 
Jonaka może być dla niego 
przepustką do walki o mi-
strzostwo świata.

Pochodzący z Kongo Alex 
Bunema stoczył w swojej za-
wodowej karierze 41 walk, 
31 wygrał w tym 17 przed 
czasem. Damian Jonak wciąż 
pozostaje niepokonany na 
zawodowym ringu. Ma na 
koncie 30 zwycięstw, w tym 
20 przed czasem i jeden 
remis. 

GRZEGORZ PODŻORNY

14 października ceremonia ważenia zawodników w kopalni Bobrek-
Centrum, 15 października bokserska gala w Spodku. Walka Damiana 
Jonaka z Alexem Bunemą o pas WBA Intercontinental zbliża się wielkimi krokami. 

DROGA DO WALKI O 
MISTRZOSTWO ŚWIATA

Solidarność! „Lubię to!”

Hołd dla ks. Jerzego

Jest halowym rekordzistą 
Polski weteranów w biegu na 
1500 metrów, biega zarówno 
na średnich dystansach, jak i 
w półmaratonach i marato-
nach. Uprawia biegi górskie i 
przełajowe. Startował nawet 
w mistrzostwach Polski w 
bieganiu po schodach. Jak 
sam przyznaje od biegania 
jest uzależniony. 

Lechosław Jacyszyn, na-
uczyciel w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Bytomiu oraz członek 
tamtejszej Solidarności, biega 
od niemal 30 lat. W normal-
nym cyklu treningowym prze-
mierza tygodniowo ok. 50 
kilometrów. 

Jak twierdzi, nigdy nie uwa-
żał się za wyczynowego spor-
towca, jednak na poziomie 
amatorskim do tej pory, mimo 
48 lat, odnosi spore sukcesy. 
– Najbardziej dumny jestem 
chyba z halowego rekordu 
Polski weteranów na 1500 
metrów, który ustanowiłem 
na lekkoatletycznych mistrzo-
stwach świata w niemieckim 
Sindelfi ngen. Wspaniałą sprawą 
było dla mnie to, że mogłem 
wystartować w stroju repre-
zentacji Polski z orzełkiem 
na piersi. Pamiętam, że ten 
bieg był dość ciekawy. Miałem 
dobry fi nisz i ze środka staw-

ki przesunąłem się na drugie 
miejsce. Kiedy niemiecki ko-
mentator powiedział przez 
głośnik, łamiąc sobie język na 
moim nazwisku, „Lechosław 
Jacyszyn aus Polen” poczułem 
prawdziwą dumę – opowiada 
sportsmen. 

– W międzynarodowych 
zawodach fajny jest również 
kontakt z amatorami biegania 
z innych krajów. Dzięki życz-
liwości Śląsko-Dabrowskiej 
Solidarności dostałem pakiet 
związkowych gadżetów, które 
rozdaję na zawodach biegaczom 
z całego świata. Często z powodu 
bariery językowej ciężko jest 
się nam porozumieć słowami, 
natomiast logo Solidarności 
znają wszyscy i cieszy się ono 
ogromną sympatią – dodaje 
Lechosław Jacyszyn.

Jednak zdaniem pana Lesz-
ka zawody są jedynie ukoro-
nowaniem przygotowań i to 
właśnie treningi dają najwięcej 
frajdy. – Bieganie daje poczu-
cie wolności. Kiedy wychodzę 
na trening, zostawiam z boku 
wszystkie codzienne spra-
wy i problemy. Poza tym jest 
naukowo udowodnione, że 
podczas biegania wydzielają 
się endorfi ny, czyli hormon 
szczęścia. Można powiedzieć, 
że bieganie to taki pozytyw-

ny, zdrowy narkotyk – żartuje 
Jacyszyn.

Oprócz udziału w impre-
zach biegowych w Polsce i za 
granicą pan Leszek jest rów-
nież propagatorem sportu. – 
Byłem jednym z inicjatorów 
biegu ulicznego z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w Bytomiu. Staram 

się zarażać bieganiem jak naj-
większą liczbę osób. Czuję sa-
tysfakcję kiedy widzę, że moją 
pasję podziela coraz więcej 
ludzi. Przed laty, kiedy biegłem 
przez miasto, ludzie pukali się 
w czoło. Dzisiaj widok biegacza 
już nikogo nie dziwi – cieszy 
się pan Leszek.

KAR

Bieganie jak narkotyk

Zawody są jedynie ukoronowaniem przygotowań. To treningi dają
najwięcej frajdy – mówi Lechosław Jacyszyn (pierwszy z prawej)
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W uroczystościach uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Regionu


