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MOTORYZACJA

Scenki obrazujące złe trak-
towanie pracowników, 
głośna muzyka, lizaki i 
baloniki w kształcie serca 
oraz grochówka i termosy 
z herbatą. tak wyglądał 

walentynkowy happening 
przed Sosnowieckim Bi-
tronem. – Pracodawca łamie 
nam serca, traktując pracow-
ników, jak zło koniecznie, jak 
maszyny, które można odsta-

wić w kąt. Dlatego serca na 
naszych plakatach są pęknię-
te – mówiła Izabela Będkow-
ska, przewodnicząca „S” w 
Bitronie. 
» STRONA 4

Walentynkowy happening w Bitronie

Dominik Kolorz: Postępowanie 
przedstawicieli Fiata w Polsce bardzo 
mocno nadwyręża wizerunek wszystkich 
włoskich inwestorów. » STRONA 4

Roman Brudziński: Nie może być tak, 
aby pracodawca, za świadczenie tych 
samych prac jednych pracowników 
opłacał lepiej, a innych gorzej. » STRONA 3

T
o dobry początek 
roku, pracownicy 
się zrzeszają i są do-
brze przyjmowani 
w swoich zakładach. 

Organizacje mogą się rozwijać 
– mówi Tomasz Krzak z Biura 
ds. Rozwoju i Szkoleń Związko-
wych oraz Współpracy Zagra-
nicznej. W tym roku komisje 
Solidarności powstały w Sądzie 
Rejonowym Katowice – Zachód, 
fi rmie Polzug Inetrmodal Polska 
w Dąbrowie Górniczej oraz w 
spółce Salus International w 
Katowicach. 

Zdaniem organizatorów, coraz 
większe zainteresowanie związ-
kiem wynika z trudnej sytuacji 
ekonomicznej i rosnącego bez-
robocia. Pracownicy obawiają 
się o swoją przyszłość, szukają 
zabezpieczeń. Dlatego orga-
nizatorzy związkowi chcą nie 
tylko rozwijać już istniejące 
komisje zakładowe, ale przed 
wszystkim wyjść do pracowni-
ków zatrudnionych w zakła-
dach, w których nie działają 
organizacje związkowe.

Warto rozmawiać
Tomasz Krzak podkreśla, że 
pracownicy biura zaznaczy-
li na mapie naszego regionu 
największe fi rmy, w których 
nie ma jeszcze Solidarności. 
– Chcemy dotrzeć do zatrud-
nionych w nich pracowników, 
dowiedzieć się, jaka jest sytu-
acja w zakładzie i pokazać, że 
zrzeszenie się w związku po-
może im rozwiązać problemy, 
które dotychczas wydawały 
się nie do rozwiązania – mówi 
Krzak. – Taka praca będzie 
wymagała częstych wyjazdów 
w teren, ale inaczej nie da się 
zakładać związków, musimy 

wyjść zza biurek – dodaje Mi-
rosław Grzywa, organizator 
związkowy. Jego zdaniem, to 
właśnie otwarcie na problemy 
pracowników i umiejętne słu-
chanie, przyniesie efekty. – Nie 
ma jednego schematu, jeżeli 
chodzi o organizowanie i po-
zyskiwanie nowych członków. 
Każdy z nas jest inny. Dlate-
go trzeba umieć rozmawiać z 
ludźmi, być z nimi, a nie obok 
nich. Jeżeli będziemy się an-
gażować, to naszą pracę na 
pewno będzie widać. Pewnie 
nie od razu do biura rozwo-
ju ustawi się kolejka, ale ży-
czyłbym sobie, żeby w ciągu 
każdego miesiąca powstały 
przynajmniej cztery nowe 
organizacje – dodaje.

Organizatorzy w komisjach
Równocześnie pracownicy 
biura będą współpracowali 
z istniejącymi komisjami i 
wspólnie z nimi zastanowią 
się nad sposobami rozwoju. 
– Będziemy przekonywać 
działaczy związkowych, że 
rozwój jest bardzo ważny i 
powinniśmy o nim rozma-
wiać. Do pracy przychodzą 
młodzi pracownicy, którzy 
kierują się innymi wartościa-
mi, niż działacze Solidarności 
z lat 80-tych, czy 90-tych. To 
właśnie tych młodych ludzi 
musimy do siebie przyciąg-
nąć – zaznacza Krzak.

Proponuje, by komisje 
wyznaczyły osoby odpo-
wiedzialne za rozwój. Na 
wydziałach organizatorami 
byliby członkowie związku 
cieszący się dużym zaufa-
niem, posiadający zdolności 
komunikacyjne, a nad ich 
pracą czuwaliby koordyna-
torzy. – Zarówno jedni, jak 
i drudzy musieliby stawiać 
przed sobą konkretne cele i 

rozliczać się z ich realizacji – 
zauważa Grzywa.

Dla organizacji zaintereso-
wanych współpracą z biurem, 
trenerzy związkowi przygo-
towali specjalną propozycję. 
– W szkoleniach na pewno 
znajdą się elementy prawa 
pracy, ustawy o związkach 
zawodowych oraz moduły 
poświęcone komunikacji i 
negocjacjom. Każdą komisję 

będziemy traktować indywidu-
alnie. Wspólnie z działaczami 
zastanowimy się w jaki sposób 
dotrzeć do niezrzeszonych pra-
cowników – zapowiada Jacek 
Majewski z działu szkoleń 
związkowych. Jego zdaniem 
w tym celu trzeba będzie prze-
analizować uzwiązkowienie na 
poszczególnych oddziałach, 
a potem dokładnie zaplanować 
wszystkie działania.

Żałują, że tak późno
Organizatorzy przyznają jednak, 
że dla wielu osób przeszkodą 
w założeniu związku wciąż 
jest strach przed pracodawcą, a 
przede wszystkim coraz bardziej 
popularne zatrudnianie na pod-
stawie umów na czas określony 
i kontraktów cywilnoprawnych. 
– To są poważne bariery, co nie 
oznacza to, że nie należy ich 
łamać – przekonuje Grzywa.

O tym, że warto pokonać 
strach i założyć związek prze-
konały się pracownice polsko-
niemieckiej spółki Hans Pauly 
z Piekar Śląskich produkującej 
artykuły tekstylne do wnętrz. – 
Przed świętami dowiedziałyśmy 
się, że fi rma w Niemczech ogło-
siła upadłość. Poinformowano 
nas, że najprawdopodobniej 
nasz zakład również zostanie 
postawiony w stan upadłości. 
Okazało się, że możemy nie 
otrzymać świadectw pracy – 
mówi Bożena Cichocka z fi rmy 
Hans Pauly. Razem z koleżan-
kami, w ciągu kilku dni zało-
żyła związek. W ten sposób 
chcą wymóc na pracodawcy 
rozmowy na temat sytuacji 
spółki. Jeżeli rzeczywiście okaże 
się, że zakład upadnie, będą 
walczyć o wydanie świadectw 
pracy i wypłacenie pieniędzy 
z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Za 
ostatni miesiąc dostały 200 zł 
zaliczki i czekają na pozostałą 
część wypłaty.  Beata Klimek, 
jedna z założycielek Solidarno-
ści w piekarskiej fi rmie żałuje, 
że związek powstał tak późno. 
– Gdyby działał wcześniej, wa-
runki naszej pracy i płacy, na 
pewno byłyby dużo lepsze – 
przyznaje pani Beata.

AGNIESZKA KONIECZNY

W ciągu ostatnich tygodni organizatorzy związkowi z naszego regionu pomogli w założeniu czterech nowych 
komisji zakładowych. Do biura rozwoju cały czas zgłaszają się osoby zainteresowane powstaniem związku.

Lepiej razem niż osobno
Trzeba umieć 
rozmawiać z ludźmi. 
Być z nimi, a nie 
obok nich – mówi 
Mirosław Grzywa.

Ponad 75 proc. pracowni-
ków w Szwecji należy do 
związków zawodowych. 
O wyjątkowości tego 
kraju decyduje fakt, że 
ponad 80 proc. zbioro-

wych stosunków pracy 
jest regulowanych przez 
układy zbiorowe podpisy-
wane w drodze negocjacji.  
Prawo pracy istnieje, ale zawar-
te jest w odrębnych ustawach. 

W tym kraju nie ma regulacji 
prawnej dotyczącej wysokości 
płacy minimalnej. Tę kwestię 
w całości oddano negocjacjom 
partnerów społecznych.
» STRONA 5

Związki zawodowe w Szwecji
PUBLICYSTYKA

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Dr Adam Dziuba, kierownik Biura Edukacji Publicznej Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Nowa siedziba katowickiego IPN
Oddział IPN w Katowicach już wkrótce 
kontynuować będzie swoją działalność 
w nowej siedzibie. Czy przeprowadzka 
związana jest z udogodnieniami dla 
działalności Instytutu?

– Rzeczywiście, przeprowadzamy się z 
ulicy Kilińskiego na ulicą Józefowską 102. 
Co bardzo ważne, nasza nowa siedziba 
zlokalizowana jest nieopodal Archiwum 
Państwowego. Wreszcie skończy się od-
syłanie naszych interesantów z Kilińskie-
go na Józefowską. Nasza przeprowadzka 
oznacza dla nas wyłącznie udogodnienia, 
bo cały katowicki Oddział IPN zostanie 
scalony w jednym budynku. Wszyscy 
zatrudnieni w IPN będą pracować razem. 
To bardzo ułatwi nam współpracę, a in-
teresantom umożliwi dostęp do wszyst-
kich naszych pracowników. Będziemy 
też dysponować lepszymi warunkami 
magazynowania akt, bo w budynku na 
Józefowskiej przewidywane jest powięk-
szenie magazynów. Pewną niedogodnoś-
cią jest to, że nowa siedziba oddalona jest 
od centrum Katowic, ale moim zdaniem 
nie powinno mieć to wpływu na orga-

nizację sesji, konferencji i wykładów. Te 
przedsięwzięcia organizujemy wspólnie 
ze wspierającymi nas agendami, zazwy-
czaj w ich siedzibach. 
A skąd decyzja o waszej przeprowadzce?

– Dyrekcja IPN w Katowicach podjęła 
ją ze względów fi nansowych, by uniknąć 
inwestowania w środek trwały, który nie 
należy do IPN. Wynajmowanie pomiesz-
czeń w dotychczasowej siedzibie oznacza 

uiszczanie w każdym miesiącu bardzo 
wysokich opłat czynszowych na rzecz 
Agencji Mienia Wojskowego. Przepro-
wadzając się na Józefowską unikniemy 
także zagrożenia trzymiesięcznym wy-
powiedzeniem najmu pomieszczeń w 
byłej Komendzie Wojewódzkiej Milicji. 
Z naszych informacji wynika, że AMW 
nosi się z zamiarem ich sprzedaży. 
Nad jakimi publikacjami pracuje w tym 
roku Biuro Edukacji Publicznej katowi-
ckiego oddziału IPN?

– Przygotowujemy między innymi 
zbiór dokumentów dotyczących dzia-
łalności Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści oraz publikację na temat powstania 
związku w Hucie Katowice. Będzie to 
opracowanie z bogatą ikonografi ą, przed-
stawiające przebieg jednego z najważ-
niejszych protestów sierpnia 1980., który 
zorganizowany został w dąbrowskim 
zakładzie. Pracujemy także nad mono-
grafi ami „Żydzi w Katowicach” i „Apa-
rat bezpieczeństwa wobec pielgrzymek 
stanowych do Piekar Śląskich” 

BG

Przeprowadzka 
z Kilińskiego na 
Józefowską oznacza 
dla nas wyłącznie 
udogodnienia. Cały 
katowicki Oddział IPN 
zostanie scalony w 
jednym budynku.

LICZBA tygodnia

70 proc. 
Polaków źle ocenia pracę rządu – wynika z 
najnowszego sondażu TNS OBOP. To najgor-
szy wynik gabinetu Donalda Tuska od wy-
borów w 2007 roku. Samego premiera źle 
ocenia 63 proc. ankietowanych, w tym 38 
proc. uważa, że Tusk wypełnia swoje obo-
wiązki bardzo źle. Bardzo dobrze premiera 
ocenia zaledwie 1 proc. badanych. 
W porównaniu z poprzednim miesiącem ne-
gatywnych ocen w stosunku do szefa rządu 
przybyło z 57 proc. do 63 proc, z kolei odse-
tek ocen pozytywnych spadł z 35 proc. do 
28 proc. Również notowania rządu syste-
matycznie spadają. W tym przypadku odse-
tek głosów negatywnych wzrósł miesiąc do 
miesiąca o 7 punktów procentowych. Nieco 
lepiej wypada prezydent. 44 proc. ankie-
towanych dobrze ocenia pracę Bronisława 
Komorowskiego, 38 proc. źle lub zdecydo-
wanie źle. W porównaniu do stycznia prezy-
dent stracił w sondażu aż 8 proc. 

WIEŚCI z gospodarki
» AŻ 60 PROC. MIESZKAŃCÓW POLSKI UWAŻA, że spra-
wy w kraju idą w złym kierunku – wynika z najnowszego sonda-
żu TNS OBOP. 52 proc. ankietowanych spodziewa się pogorsze-
nia sytuacji gospodarczej w najbliższych 3 latach. W porównaniu 
ze styczniem nastroje społeczne Polaków nieznacznie się pogor-
szyły. Odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek zmian 
w Polsce zmniejszył się o 4 punkty procentowe. 68 proc. ankie-
towanych uważa, że polska gospodarka znalazła się w kryzysie, a 
zdaniem 21 proc. badanych kryzys jest głęboki. 

» ANKIETERZY TNS OBOP NAJWYRAŹNIEJ NIE SPYTALI o 
zdanie Rafała Kaplera. Co prawda ten menedżer roku złożył dymisję 
i przestał być szefem Narodowego Centrum Sportu. Nie otrzyma też 
odprawy, ale na otarcie łez będzie mógł się nacieszyć gigantyczną 
premią. Za swoje zasługi otrzyma ponad pół miliona złotych. 

» NIE BĘDZIE SIĘ TEŻ MUSIAŁ W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
martwić cenami paliw. A te na rynku hurtowym znów wzrosły. 
Podwyżek nie udało się uniknąć mimo wyraźnego umocnienia 
złotego do dolara. Zdaniem ekonomistów, na razie skala podwy-
żek na rynku hurtowym (około 3 gr/l benzyny i do 6 gr/l oleju 
napędowego) nie powinna przenieść się na sprzedaż detaliczną.
W tej chwili za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy około 5,61 
zł, diesel kosztuje średnio 5,76 zł/l. W stosunku do ubiegłego 
tygodnia nie zmieniły się też detaliczne ceny benzyny 95 oraz 
ceny benzyny bezołowiowej 98 – 5,82 zł/l i LPG – 2,85 zł/l. 
Kierowców może niepokoić niewielki wzrost cen benzyny bezoło-
wiowej 95 (do 2-3 groszy na litrze) na części stacji.

» RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH IRENA LIPOWICZ za-
skarżyła do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzają-
cą kwotową waloryzację rent i emerytur.
Biuro rzecznika praw obywatelskich poinformowało, że otrzymało 420 
skarg dotyczących wprowadzenia kwotowej waloryzacji świadczeń.
Zdaniem Ireny Lipowicz kwotowa metoda podwyższania nominalnej 
wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do walory-
zacji, ponieważ przyjęta formuła waloryzacji skutkuje obniżeniem real-
nej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł

» POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 
(PGNiG) przygotowało projekt Programu Uwolnienia Gazu (sic!), 
który zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Według 
prognoz przygotowanych przez spółkę po liberalizacji rynku ceny 
w Polsce będą zrównywać się z tymi, jakie obowiązują w Cze-
chach czy Niemczech. – Celem Programu jest doprowadzenie do 
sytuacji rynkowej, która umożliwi uwolnienie cen gazu dla od-
biorców instytucjonalnych – czytamy w komunikacie wydanym 
przez PGNiG. Spółka szacuje, że wyznacznikiem cen dla Polski 
będzie rynek niemiecki. 
PGNiG zapowiedziała, że zamierza handlować gazem na euro-
pejskim rynku i tym samym zrekompensować utratę części rynku 
krajowego. Obecnie spółka oczekuje na zatwierdzenie taryfy 
przez prezesa URE.

OPRAC. ŁK, AGA

CHODZI O TO zwłaszcza...

L
edwie człowiek zdążył nacieszyć 
oko Mikołajami, choinkami i innymi 
tandetnymi dekoracjami bożona-

rodzeniowymi w centrach handlowych, 
a tu już mu je zdjęli i zastąpili równie tan-
detnymi walentynkowymi serduszkami 
i amorkami. I znowu trzeba się spieszyć, 
bo już za tydzień, góra dwa na ich miej-
scu zawisną wielkanocne pisanki i króli-
ki. Potem parę tygodni posuchy, ale już 
w okolicach połowy września możemy 
liczyć na triumfalny powrót mikołajów 
tuż po haloweenowych dyniach rzecz 
jasna. Podobnie jak przyroda centra 
handlowe nie znoszą próżni i zawsze 
znajdą sposób, żeby wcisnąć nam do ni-
czego niepotrzebne świąteczne gadżety. 
Tylko tych świętych trochę szkoda, bo 
im w ochronie wizerunku i copyright 
nawet ACTA nie pomoże. 

Bo tak jak święty Mikołaj, biskup 
Miry nie ma nic wspólnego z grubawym 
dziadem w czerwonej pidżamie od coca
-coli, tak św. Walentego, biskupa Terni, 
raczej trudno połączyć z tym całym pla-
stikowym chłamem, który wciskają nam 
macherzy od marketingu. 

Do świętego Walentego od najdawniej-
szych czasów ludność chrześcijańska ucie-
kała się w przypadkach epilepsji, chorób 
nerwowych lub opętań. Św. Walenty jest 
także patronem pszczelarzy oraz pięknej 
miłości. Najprawdopodobniej jednak 
walentynkowy zwyczaj wyrósł nie tyle z 
kultu wyżej wymienionego świętego, ile z 
antycznego italskiego święta Luperkalia. 
Dlaczego więc 14 lutego ze wszystkich 
stron otaczają nas serduszka, a nie np. 
pszczółki? Nie wiadomo. 

Tak to już dzisiaj jest, że właściwego 
człowieka na właściwym miejscu ze świe-
cą szukać i to nie tylko wśród świętych. 
Świętą cierpliwość mają w naszym kraju 
miłośnicy piłki nożnej. Otwarcie Stadio-
nu Narodowego w Warszawie najpierw 
przekładano kilka razy, a po hucznej in-

auguracji okazało się, że nie da się na nim 
grać w piłkę. Prezes Narodowego Centrum 
Sportu odpowiedzialny za tę fuszerkę ho-
norowo podał się do dymisji, inkasując 
po rycersku 570 tys. zł premii. 

Minister sportu Joanna Mucha prote-
sty kibiców Wisły i Legii, drużyn, które 
miały na nowym stadionie rozegrać mecz 
o Superpuchar Polski skwitowała ponoć 
pełnym oburzenia pytaniem „kto wybrał 
drużyny do tego meczu?”. Jako męski 
szowinista rozumiem, że kobiety mają 

czasem problemy ze zrozumieniem taj-
ników piłki kopanej. Sam wielokrotnie 
próbowałem tłumaczyć, przedstawiciel-
kom płci pięknej, jaka jest różnica miedzy 
spalonym, a rzutem wolnym pośrednim 
– zazwyczaj bezskutecznie. Pani minister 
jest nowa i dopiero się uczy – powtarzają 
jak mantrę politycy partii jedynie słusz-
nej, komentując kolejne wpadki pani 
minister. A jak nie od dziś wiadomo naj-
lepszym miejscem do nabrania praktyki 
zawodowej w dziedzinie, w której jest 
się kompletnym ignorantem, jest Rada 
Ministrów RP, zwłaszcza kierowanie re-
sortem sportu na kilka miesięcy przed 
największą imprezą sportową w dziejach 
naszego kraju. 

Nie wiem, jak wy, ale ja wyślę pani 
minister walentynkę. Że psioczyłem, że 
straszna tandeta te walentynki? No cóż 
jaka minister, takie święto.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

Św. Walenty jest także 
patronem pszczelarzy oraz 
pięknej miłości. Dlaczego 
więc 14 lutego ze wszystkich 
stron otaczają nas serduszka,
a nie np. pszczółki?

Foto: internet
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Związki zawodowe z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej skierują 
do Państwowej Inspekcji Pracy 
skargę, której przedmiotem 
są opracowane przez praco-
dawcę wzory umów o pracę 
dla nowo zatrudnianych pra-
cowników.

W ocenie strony związko-
wej przedstawione w ubiegłym 
tygodniu przez prezesa JSW 
wzory umów o pracę dla nowo 
zatrudnianych pracowników 
są nie do przyjęcia. Pozbawiają 
nowych pracowników Karty 
Górnika. Zamiast nich praco-
dawca oferuje im dodatek sta-
żowy. – Ale o jego wysokości 
decydować będą najmniejsze 
przewinienia pracowników. 
Nie może być tak, aby jeden 
pracodawca, za świadczenie 
tych samych prac jednych 
pracowników opłacał lepiej, a 
innych gorzej – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW. Zdaniem 

związkowców wzory nowych 
umów o pracę bezpośrednio 
przeniesione zostały z zapisów 
opracowanego przez zarząd 
JSW niekorzystnego projektu 
układu zbiorowego pracy, na 
przyjęcie którego nie zgadza 
się strona związkowca. – Prezes 
spółki jednostronnie twierdzi, 
że są one zgodne z prawem, bo 
podpisując z nami w czerwcu 
ubiegłego roku porozumienie 
prywatyzacyjne, miał na myśli 
tylko i wyłącznie pracowni-
ków pozostających w stanie 
zatrudnienia. Naszym zdaniem 
z tej umowy jasno wynika, że 
dotyczy ona zarówno obec-
nych pracowników, jak i tych 
zawierających dopiero umowy 
o pracę – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności z JSW.

Strona związkowa nosi się 
także z zamiarem poinformo-
wania prokuratury o notorycz-
nym łamaniu prawa przez 

prezesa JSW. – Nasz praco-
dawca kilkakrotnie wprowa-
dzał rozwiązania niezgodne 
z prawem, a następnie kary 
nakładane przez PIP uiszczał 
ze środków przedsiębiorstwa. 
Później dopiero modyfi kował 
te rozwiązania tak, aby były 
zgodne ze stanem prawnym. 
Z JSW uczynił swój prywat-
ny folwark – mówi Roman 
Brudziński. 

Zdaniem strony związkowej 
jedynym osiągnięciem prezesa 
w czasie czteroletniego zarzą-
dzania fi rmą jest prywatyzacja 
spółki, która służyła wyłącznie 
temu, żeby jej zarząd wyszedł 
spod obowiązywania tzw. usta-
wy kominowej. – Nieofi cjalnie 
wiemy, że obecnie miesięczny 
kontrakt menadżerski preze-
sa wynosi ponad 80 tys. zł., a 
pensje pozostałych członków 
zarządu sięgają blisko 70 tys. zł. 
Po prywatyzacji ich wynagro-
dzenia wzrosły o około 400 proc. 

Dziwne, że to nie zarządowi, lecz 
pracownikom media wytykają 
ich wysokie wynagrodzenia. W 
naszym przekonaniu, informa-
cje o wysokich zarobkach w 
JSW rozpowszechniane są po 
to, byśmy zrezygnowali z rosz-
czeń fi nansowych na 2012 rok 
– mówi Sławomir Kozłowski, 
prezes Solidarności w JSW. 

Z ostatnich informacji pra-
sowych wynika, że zatrudnieni 
w JSW zarabiają średnio 7,5 tys. 
zł. Związkowcy wyjaśniają, że 
w te uśrednione dochody pra-
cowników spółki wliczona jest 
„barbórka”, „czternasta pensja” 
i ekwiwalent za deputat węglo-
wy. – Wypracowywaną przez 
nas średnią pokazuje się na tle 
średniej pensji w Polsce, w którą 
nie są wliczone wszystkie do-
datki. Na tej podstawie media 
przekonują, że zarabiamy jej 
dwukrotność średniej krajo-
wej – mówi Kozłowski.

BEA

Z
ebranie w niecałe 
dwa miesiące tak 
dużej liczby pod-
pisów to oczywi-
ście spory sukces 

organizacyjny związku – 
przyznaje szef Solidarności 
Piotr Duda. – Takie masowe 
poparcie pokazuje jednak, jak 
duży opór społeczny budzą 
rządowe plany. Ludzie chcą 
uczestniczyć w dyskusji na 
ten temat. Referendum da 
im tę możliwość.

Znacząca większość pod-
pisów jest już w warszaw-
skim oddziale Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność. W 
czwartek 16 lutego zostaną 
przewiezione do Sejmu spe-
cjalnym autobusem. Tam 
przewodniczący Piotr Duda 
złoży je w biurze podawczym 
Sejmu. Szef związku spotka 
się z marszałek Sejmu Ewą 
Kopacz i przekaże jej sym-
bolicznie jedną paczkę z 
podpisami.

Piotrowi Dudzie podczas 
przekazywania podpisów 
do Sejmu towarzyszyć bę-
dzie delegacja pracowników 
w strojach zawodowych, 
m. in. strażak, kolejarz i leś-
nik. – W ten sposób poka-
zujemy, że sprzeciw wobec 
rządowych planów podwyż-
szenia wieku emerytalnego 
nie jest wyłącznie domeną 
Solidarności. Z pomysła-
mi rządu nie zgadza się 
większość środowisk zawo-
dowych w naszym kraju. 
Oczekiwania dotyczące 
referendum w tej sprawie 
są powszechne. Dlatego nie 

przerywamy zbiórki podpi-
sów pod wnioskiem – pod-
kreśla Piotr Duda.

Aż 85 proc.  Polaków 
sprzeciwia się propozycji 
wydłużenia wieku emery-
talnego do 67 lat. Z sondażu 
przeprowadzonego przez 
Millward Brown SMG/KRC 
dla TVN24. jasno wyni-
ka, że 85 proc. badanych 

sprzeciwia się propozycji 
przedstawionej przez rząd, 
jedynie 9 proc. ankietowa-
nych jest „raczej za”, a 5 
proc. „zdecydowanie za” 
pomysłem premiera.

Z kolei 81 proc. badanych 
sprzeciwia się pomysłowi 
zrównania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn. Re-
spondenci pytani „Jak pan/

pani ocenia propozycję wy-
równania wieku emerytalne-
go” odpowiedziało: „Jestem 
zdecydowanie przeciw” (56 
proc.) i „Jestem raczej prze-
ciw” (25 proc.). „Raczej za” 
tą propozycją opowiedziało 
się 11 proc., a „zdecydowa-
nie za” 6 proc.

Przeprowadzenia ogól-
nopolskiego referendum 

w sprawie emerytur chce 
61 proc. Polaków.

Na pytanie „Co myśli 
pani/pan o pomyśle prze-
prowadzenia ogólnona-
rodowego referendum w 
sprawie wydłużenia wieku 
emerytalnego?” 42 proc. 
opowiedziało się „zdecydo-
wanie za”. „Raczej za” było 
19 proc. badanych. „Zdecy-
dowany sprzeciw” zgłosiło 
23 proc, a „raczej przeciw” 
jest 13 proc. Tylko 3 proc. 
odpowiedziało „nie wiem/
trudno powiedzieć”.

Tymczasem rząd  już 
wkrótce zamierza skiero-
wać do konsultacji spo-
łecznej  projekt  ustawy 
wydłużającej wiek eme-
rytalny – Trwają ostatnie 
prace w resorcie, ostatnie 
konsultacje, myślę, że w 
ciągu najbliższych dni part-
nerzy społeczni – centrale 
związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne 
organizacje – otrzymają 
projekt do konsultacji i 
będzie  on dostępny na 
stronach internetowych – 
zapowiedział w ubiegłym 
tygodniu minister pracy i 
polityki społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz.

DIKK, NY

W czwartek 16 lutego podpisy pod wnioskiem w sprawie referendum na temat 
utrzymania obecnego wieku emerytalnego trafi ą do Sejmu. Akcję Solidarności wsparło 
już ok. 1,4 mln osób, co dziesiąty podpis zebrano w naszym regionie.

Podpisy pojadą na Wiejską

Powołanie specjalnego zespołu, 
który pełniłby funkcję kreatora 
polityki zdrowotnej w woj. ślą-
skim, zapowiedział wojewoda 
Zygmunt Łukaszczyk podczas 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego 
w Katowicach, poświęconego 
sytuacji fi nansowej w śląskiej 
służbie zdrowia.

 Uczestnicy posiedzenia oce-
nili, że szacowane  na ponad 
1 mld zł zadłużenie służby 
zdrowia w regionie, jest spo-
wodowane m.in.  zbyt niskimi 
stawkami w kontraktach za-
wieranych przez NFZ z pub-
licznymi placówkami ochrony 
zdrowia oraz w zaległościach 
w płaceniu za leczenie pacjentów 
spoza regionu. Podkreślali też, 
że np. w woj. mazowieckim na 
leczenie jednego ubezpieczonego 
przypada 1635 zł, a na Śląsku o 
prawie 300 zł mniej. – Niższe 
stawki kontraktów zawiera-
nych przez NFZ z publiczny-

mi placówkami medycznymi 
powodują, że szpitale zaczy-
nają obniżać wynagrodzenia i 
zwalniać pracowników – mówi 
uczestnicząca w obradach WKDS 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ Solidarność Halina 
Cierpiał. 

Przewodnicząca zwraca 
uwagę, że w systemie z roku 
na rok pojawia się coraz więcej 
pieniędzy, ale na terenie na-
szego województwa powstaje 
coraz więcej nowych, niepub-
licznych placówek ochrony 
zdrowia. – Wojewoda nie 
posiada narzędzi prawnych, 
które pozwoliłyby mu zwe-
ryfikować, czy te podmioty 
są potrzebne mieszkańcom 
Śląska. Z kolei NFZ nie może 
odmówić przyjęcia wniosku 
o zakontraktowanie ich ofert 
i tu koło się zamyka – mówi 
Cierpiał.

BEA

Wysokość premii dla pra-
cowników zatrudnionych w 
kopalniach Katowickiego 
Holdingu Węglowego bę-
dzie ustalana przez zarząd 
spółki i związki zawodowe 
– to najważniejszy efekt 
negocjacji strony związ-
kowej z zarządem spółki. 
Rozmowy odbyły się 14 
lutego.

– Trudno mówić o peł-
nym sukcesie ,  naj lepiej 
byłoby gdyby premia była 
wypłacana pracownikom, a 
jej wysokość nie wymagała 
dodatkowych negocjacji 
– komentuje Ryszard Ba-
czyński, przewodniczący 
Solidarności w KHW.

O rozmowy z pracodaw-
cą wystąpiła strona związ-
kowa, gdy okazało się, że 
pracownicy części kopalń 
wchodzących w skład KHW 
za styczeń otrzymali niższe 
wynagrodzenia. Zarząd spół-
ki ograniczył wysokość pre-
mii dla tych pracowników 
bez jakichkolwiek konsul-
tacji ze stroną związkową, 
łamiąc zapisy holdingowej 
umowy zbiorowej w zakre-
sie funduszu płac.

Baczyński podkreśla, że 
obniżenie premii wywołało 
niepokój wśród górników. – 
Dla pracowników ważna jest 
każda złotówka, cały czas 
przecież rosną koszty utrzy-
mania – dodaje przewodni-
czący związku w KHW.

Podczas rozmów omó-
wione zostały także wyniki 
ekonomiczne spółki za 2011 
rok i styczeń 2012 roku. 
– W ubiegłym roku Katowicki 
Holding Węglowy odnoto-
wał ponad 150 mln złotych 
zysku, dlatego trzeba myśleć 
o podnoszeniu wynagrodzeń, 
a nie ich obniżaniu – mówi 
Ryszard Baczyński.

AK

Będą rozmowy 
na temat premii

WKDS o zdrowiu Młodzi bez Karty Górnika?

85 proc. Polaków 
sprzeciwia się 
planom wydłużenia 
wieku emerytalnego 
do 67 lat. 



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

KATOWICE 15.02.2012 |  Nr 7/2012  www.solidarnosckatowice.pl4

W 
trakcie jednej ze 
scenek pracow-
nik przebrany za 
kierownika krzy-
czał i poganiał 

pracujące kobiety tylko po to, 
aby na końcu wręczyć jednej 
z nich wypowiedzenie. Inny 
pracownik z plakietką „prezes 
fi rmy” wybierał na chybił trafi ł 
pracowników i zastępował ich 
pracownikami fi rm zewnętrz-
nych – tak zdaniem zakładowej 
Solidarności wygląda na co dzień 
życie i praca w Bitronie. 

– Chcieliśmy pokazać, jak 
pracuje się w naszym zakładzie, 
jak jesteśmy traktowani, co nas 
boli. Mamy nadzieję, że w ten 
sposób uda nam się dotrzeć do 
pracodawcy. Do tej pory praco-
dawca nie chciał słuchać naszych 
argumentów, nie podejmował 
z nami prawdziwego dialogu. 
Nasza dyrekcja chyba zapo-
mniała, że to my naszą pracą 
tworzyliśmy ten zakład. Ten 
happening jest także po to, aby 
im o tym przypomnieć – mówi 
Izabela Będkowska, przewod-
nicząca Solidarności w Bitron 
Poland. 

Happening został zorganizo-
wany tak, aby mogli w nim wziąć 
udział pracownicy pierwszej i 
drugiej zmiany. Związkowcy 
rozdawali uczestnikom protestu 
lizaki i baloniki w kształcie serca. 
– Jutro są walentynki. Te baloniki 
i lizaki to symbol tego, że mamy 
otwarte serca, a pracodawca je 
łamie, traktując pracowników, 
jak zło koniecznie, jak maszyny, 
które można odstawić w kąt. 
Dlatego serca na naszych pla-
katach są pęknięte – tłumaczy 
Izabela Będkowska. 

Ze względu na niską tem-
peraturę zakładowa Solidar-

ność przygotowała również 
kocioł z grochówką, gorącą 
herbatę oraz koksownik. – 
Grochówka i herbata jest dla 
pracowników, żeby się nie 
pochorowali od tego mrozu 
i żeby pracodawca nie miał 
kolejnego pretekstu, aby wy-
rzucić ich z pracy – mówiła 
przewodnicząca. 

W sosnowieckim Bitronie 
od kilku tygodni trwają reduk-
cje zatrudnienia. Do tej pory 
pracodawca poinformował 
organizację związkową o za-
miarze wypowiedzenia umów 
14 pracownikom, głównie są to 
kobiety z wieloletnim stażem 
pracy. Zdaniem związkow-
ców redukcje mogą jednak 
dotknąć nawet przeszło 100 
osób. Zakładowa Solidarność 
domaga się zagwarantowania 
przez pracodawcę obecnego 
poziomu zatrudnienia i wy-
nagrodzeń w fi rmie. 

– Pracodawca dając wam 
gwarancję zatrudnienia, po-
kazałby szacunek dla was i 
dla waszej pracy. Jeżeli praco-

dawcy nie stać na szacunek dla 
własnych pracowników, to w 
ogóle nie powinien rozwijać 
swojej działalności – mówił 
podczas happeningu Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści. – 15 lutego zasiadamy do 
kolejnej rundy mediacji w ra-
mach sporu zbiorowego. Cały 
czas dążymy do porozumienia. 
Jeżeli nie będzie takiej możli-
wości, podejmiemy kolejne 
kroki przewidziane prawem, 
czyli strajk ostrzegawczy. To 
bardzo przykre, ale dyrekcja 
nie pozostawia nam wybo-
ru – zapowiada Izabela Będ-
kowska.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Scenki obrazujące złe traktowanie pracowników, głośna muzyka i złamane serca. 
13 lutego Solidarność z Bitron Poland w Sosnowcu zorganizowała 
happening w proteście przeciwko zwalnianiu pracowników. 

WALENTYNKOWY
HAPPENING

Kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w pikiecie przed Sądem 
Rejonowym w Siemianowi-
cach Śląskich. W ten sposób 
związkowcy z Solidarności 
protestowali przeciwko re-
organizacji sądownictwa 
powszechnego, planowanej 
przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości. 

Siemianowicki sąd jest jedną 
z placówek zagrożonych li-
kwidacją. – Jak długo mamy 
oszczędzać? Musimy jasno 
powiedzieć, że rząd nie umie 
gospodarować pieniędzmi. 
Reorganizacja sądownictwa 
poprzez likwidację połowy 
jednostek w Polsce jest nie do 
przyjęcia. Wprowadzając za-
mieszanie i bałagan, rząd chce 
zwiększyć wydajność sądow-
nictwa. To jest niemożliwe – 
mówił Waldemar Urbanowicz, 
przewodniczący Międzyregio-
nalnej Sekcji NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa. 
– Zaczniemy głośno protesto-
wać. Wyjdziemy na ulicę przed 
każdym sądem zagrożonym 
likwidacją. Musimy wreszcie 
powiedzieć: „Ręce precz od 
sądów” – dodał Urbanowicz. 
Jego zdaniem, zmiany przygo-
towywane są w pośpiechu i na 
kolanie a jedynym kryterium 
branym pod uwagę jest liczba 
sędziów orzeczników w danej 
placówce.

Protestujący podkreślali, 
że skala reorganizacji może 
spowodować likwidację ponad 
połowy sądów rejonowych w 

Polsce, co wpłynie na spowol-
nienie orzecznictwa i wielu 
ludziom utrudni dojazd do 
odpowiedniej placówki. Wciąż 
nie wiadomo, co stanie się z 
pracownikami zamykanych 
placówek. Na ten temat Mi-
nister Sprawiedliwości nie 
che rozmawiać ani ze związ-
kowcami, ani z pracownika-
mi sądów.

Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności zwrócił uwagę 
na brak dialogu w sprawach 
ważnych społecznie. – To jest 
wyraz arogancji rządu i brak 
szacunku dla obywatela, brak 
szacunku dla pracownika – za-
znaczył Sławomir Ciebiera.

Związkowcy protestowa-
li również przeciwko niskim 
wynagrodzeniom pracowni-
ków sądownictwa powszech-
nego.

– Większość z nas to kobie-
ty, przyszłam tutaj ze swoimi 
dziećmi. Opłaty rosną, a nasze 
pensje stoją w miejscu. Od 
czterech lat nie były rewalo-
ryzowane. Zarabiamy coraz 
mniej. Coraz częściej zasta-
nawiam się, czy wystarczy mi 
pieniędzy do końca miesiąca 
– podkreślała Edyta Odyjas, 
przewodnicza związku w ka-
towickich sądach.

Protestujących pracow-
ników sądów wsparli związ-
kowcy z Solidarności z innych 
siemianowickich zakładów 
pracy oraz górnicy.

AGA

Chcieliśmy pokazać, 
jak pracuje się w 
naszym zakładzie, 
jak jesteśmy 
traktowani, 
co nas boli.

Związkowcy rozdawali uczestnikom protestu lizaki i baloniki w kształcie serca

Śląsko-Dąbrowska Solidarność 
zwróciła się do ambasadora 
Włoch z prośbą o interwencję 
w związku z naruszaniem praw 
pracowniczych i łamaniem zasad 
dialogu społecznego w Fiat Auto 
Poland. – Postępowanie zarzą-
du tyskiej fabryki z pewnością 
nie służy wizerunkowi włoskich 
inwestorów w Polsce – mówi 
Dominik Kolorz, szef Śląsko-
Dąbrowskiej „S”.

– Zdecydowaliśmy się na ten 
krok po spotkaniu z mediatorem 
Władysławem Rychłowskim. To 
jest w zasadzie nasza wspólna ini-

cjatywa. Doszliśmy do wniosku, 
że jedyną szansą na skłonienie 
zarządu Fiat Auto Poland do 
przystąpienia do mediacji jest 
poinformowanie ambasadora o 
sytuacji w tym zakładzie – wy-
jaśnia przewodniczący. 

W Fiat Auto Poland w Tychach 
oraz w jej spółkach zależnych od 
niemal roku trwa spór zbiorowy. 
7 czerwca 2011 roku spór wkro-
czył w fazę mediacji. – Niestety, 
od tego czasu przedstawiciele 
Zarządu Fiat Auto Poland S.A. 
nie pojawili się na ani jednym 
spotkaniu w ramach mediacji. 

20 grudnia 2011 roku z inicjaty-
wą mediacji w sporze wystąpił 
również Wojewoda Śląski, a więc 
przedstawiciel polskiego rządu w 
naszym regionie. Niestety również 
ta propozycja została odrzucona 
przez Zarząd Fiat Auto Poland 
S.A. Władze fabryki Fiata w Ty-
chach zdają się ignorować, nie 
tylko liczne pisma i apele NSZZ 
Solidarność o podjęcie rozmów, 
ale również wszelkie inicjatywy 
administracji rządowej RP – czy-
tamy w liście. 

– Takie lekceważenie strony 
społecznej jest niezrozumiałe. 

Reprezentacja pracowników 
ma prawo domagać się pro-
wadzenia dialogu na temat 
warunków pracy i płacy. Li-
czymy, że po interwencji wło-
skiej ambasady zarząd spotka 
się wreszcie z mediatorem i 
dojdzie do rozmów na temat 
podwyżek wynagrodzeń w 
2012 roku – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca MOZ 
NSZZ Solidarność w Fiat Auto 
Poland. 

W liście do ambasadora Ric-
cardo Guariglia związkowcy 
wskazują również na odmien-

ne traktowanie pracowników 
i związków zawodowych we 
włoskich zakładach koncernu 
oraz w fabryce w Tychach. – We 
Włoszech Fiat słynie z posza-
nowania dialogu społecznego, 
a szefowie koncernu wielokrot-
nie podkreślali, że fabryka w 
Tychach jest perełką w całej 
grupie. Niestety postępowanie 
przedstawicieli Fiata w Polsce 
bardzo mocno nadwyręża wi-
zerunek, zarówno tej marki, jak 
i wszystkich włoskich inwesto-
rów w naszym kraju – podkre-
śla Dominik Kolorz. 

Kopie listu do ambasadora 
zostały też wysłane do ministra 
pracy i polityki społecznej Włady-
sława Kosiniaka – Kamysza oraz 
do dyrektora generalnego Grupy 
Fiata Sergio Marchionne.

Fiat Auto Poland w Tychach 
zatrudnia przeszło 5300 pracowni-
ków. W zakładach powiązanych 
z Fiatem, które również obejmuje 
międzyzakładowy spór zbiorowy, 
czyli w Denso Thermal Systems 
Polska, Fiat GM Powertrain Pol-
ska, oraz Sistema Poland łacznie 
pracuje ok. 2500 osób.

ŁK

List do ambasadora Włoch w sprawie sytuacji w Fiacie

Protest przeciwko
likwidacji sądów

Większość pracujących w sądownictwie to kobiety

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Zabrze
» WYNAGRODZENIA pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, fi nanso-
wanie miejskich placówek oświatowych i służ-
by zdrowia oraz podwyżki opłat komunalnych 
dla mieszkańców były tematami spotkania Te-
renowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
miasta Zabrze z Małgorzatą Mańką-Szulik, 
prezydent Zabrza. 
– W MOPS-ie od 4 lat nie było podwyżek 
wynagrodzeń. Zwróciliśmy pani prezy-
dent uwagę, że nasze pisma w tej sprawie 
pozostały bez odpowiedzi. Pani prezydent 
obiecała przyjrzeć się tej sprawie – informu-
je Mirosław Grzywa, przewodniczący TSP w 
Zabrzu. Jak wskazuje przewodniczący o pod-
wyżki w jednostkach budżetowych może być 
jednak trudno z uwagi na niedofi nansowa-
nie samorządów. – Pani prezydent skarżyła 
się, że rząd przekazuje samorządom coraz to 
nowe zadania do realizacji za czym nie idą 
dodatkowe środki fi nansowe – mówi Grzy-
wa. – Rozmawialiśmy również o kwestii opłat 
komunalnych dla mieszkańców Zabrza. Pani 
prezydent zapewniła, że miasto nie planuje 
podwyżek cen ciepła, czynszów za mieszka-
nia komunalne, a także wprowadzenia tzw. 
„opłaty deszczówkowej”. Niestety w najbliż-
szym czasie mieszkańców Zabrza czeka 
wzrost cen wody, ale mają być one o wiele 
niższe niż w pozostałych miastach regionu – 
relacjonuje szef TSP. 

Zawiercie
»  SOLIDARNOŚĆ ze Szpitala Powiato-
wego w Zawierciu, obejmująca zasięgiem 
swojego działania Ośrodek Zdrowia w 
Ogrodzieńcu, wynegocjowała podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników tej placów-
ki. Wynagrodzenia lekarzy wzrosły o 350 
zł, pielęgniarki i pracownicy administracji 
otrzymali podwyżki w wysokości 150 zł, a 
pracownikom obsługi wynagrodzenia wzro-
sły o 70 zł. – W przychodni w Ogrodzieńcu 
naprawdę dobrze się dzieje. Pracodaw-
ca docenia swój personel i zwykle dzieli 
się z nim zyskami, mimo że od dłuższego 
czasu w placówce prowadzone są remon-
ty, adaptowane są pomieszczenia na nowe 
gabinety, wciąż podnoszony jest standard 
przychodni. Pracodawca doskonale organi-
zuje pracę w ośrodku, a przy tym godnie 
wynagradza załogę.  – mówi Małgorzata 
Benc, kierownik Biura Terenowego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Zawierciu. 

OPRAC. BEA, ŁK

Z BIUR 
terenowych

R
uch związkowy 
tworzą trzy orga-
nizacje centralne: 
Szwedzka Konfe-
deracja Związków 

Zawodowych (LO), Central-
na Organizacja Związków 
Zawodowych Urzędników 
(TCO) oraz Szwedzka Cen-
tralna Organizacja Akademi-
ków (SACO). Wszystkie te 
organizacje razem zrzeszają 
ponad 3 mln osób.

O wyjątkowości szwedz-
kiego modelu stanowi fakt, 
że ponad 80 proc. zbioro-
wych stosunków pracy 
regulują układy zbiorowe 
pracy podpisywane w dro-
dze negocjacji. Prawo pracy 
istnieje, ale zawarte jest w 
odrębnych ustawach (nie 
ma odpowiednika polskiego 
Kodeksu pracy), co wynika 
z procesu rokowań zbio-
rowych. W Szwecji nego-
cjować można praktycznie 
wszystko. W tym kraju nie 
ma regulacji prawnej do-
tyczącej wysokości płacy 
minimalnej. Tę kwestię w 
całości oddano negocjacjom 
partnerów społecznych.

Szwedzka Konfederacja 
Związków Zawodowych jest 
największą centralą związ-
kową w tym kraju. Zrzesza 
ponad 1,7 mln osób, czyli 
blisko połowę wszystkich 
zatrudnionych. 770 tys. to 
kobiety. 

LO powstała w 1889 
roku poprzez zjednocze-
nie ponad 100 organizacji 
związkowych i od począt-
ku była nastawiona refor-
mistycznie, co oznacza 
dążenie do partnerskiej 
współpracy z pracodaw-
cami i państwem.

Organizacje członkow-
skie zrzeszone w Szwedz-

kiej Konfederacji Związków 
Zawodowych cieszą się 
dużą autonomią. Centrala 
odpowiada za koordyno-
wanie wspólnych działań. 
Koordynacja obejmuje: 
negocjacje płacowe na 
szczeblu krajowym, dzia-
łalność międzynarodo-
wą, szkolenia związkowe, 
edukację młodzieży, rów-
nouprawnienie na rynku 
pracy oraz zabezpieczenia 
społeczne. 

Wszystkie organizacje 
afi liowane w LO ponoszą 
pełną odpowiedzialność za 
działania podejmowane w 
swoich sektorach. Chodzi 
między innymi o prowa-
dzenie negocjacji ukła-
dów zbiorowych pracy na 
szczeblu krajowym i lokal-
nym oraz administrowanie 

funduszy ubezpieczeń od 
bezrobocia.

W obszarze negocjacji 
płacowych na przestrzeni 
lat 1950-1980 bardzo wiele 
się zmieniło. W tym cza-
sie rozwijał się i umacniał 
„model szwedzki”, a głów-
nym negocjatorem była 
LO. Jednak od początku lat 
osiemdziesiątych LO nie za-
wiera już umów z centralną 
organizacją pracodawców 
SAF. Każda z organizacji 
członkowskich prowadzi 
własne negocjacje i pod-
pisuje odrębne sektorowe 
układy zbiorowe pracy. 
LO ponosi odpowiedzial-
ność za koordynację tych 
działań.

LO utrzymuje kontak-
ty ze Szwedzką Partią So-
cjaldemokratyczną. Ma 

też swoich przedstawicieli 
w organach administracji 
rządowej i samorządowej. 
Ponadto inicjatywy legis-
lacyjne ważne społecznie 
są zawsze kierowane do 
zaopiniowania i analizy 
związku.

N a j w y ż s z ą  w ł a d z ą 
Szwedzkiej Konfederacji 
Związków Zawodowych 
jest kongres, który zbie-
ra się raz na cztery lata. 
Uczestniczy w nim 430 
delegatów, w tym 300 de-
legatów wybranych przez 
16 federacji oraz 130 człon-
ków Rady Głównej. Jest 
ona wybierana podczas 
Kongresu i zbiera się dwa 
razy w roku. Natomiast 
Rada Wykonawcza skła-
da się z 15 osób również 
wybranych przez Kongres. 

Są to: przewodniczący i 
trzech zastępców oraz 11 
członków reprezentujących 
różne federacje.

Średnia składka człon-
kowska wynosi 1,9 proc. 
wynagrodzenia brutto mie-
sięcznie od członka pracu-
jącego w pełnym wymiarze 
etatowym. Do LO trafi a ok. 
4 proc. tej składki, ok. 28 
proc. przeznaczonych jest na 
fundusz ubezpieczenia od 
bezrobocia. Pozostała część 
lokowana jest w centrali, do 
której członek należy.

Drugą co do wielkości 
konfederacją związkową 
jest Centralna Organizacja 
Związków Zawodowych 
Urzędników Szwecji TCO. 
Podobnie jak LO zrzesza 
pracowników sektora pub-
licznego i prywatnego. 
TCO tworzy 17 organizacji 
pracowników umysłowych 
przemysłu i urzędników 
szeroko rozumianego sek-
tora usług. Liczy ponad 1 
mln członków. 62 proc. 
stanowią kobiety. 

Natomiast Szwedzka 
Centralna Organizacja Aka-
demików zrzesza 514 tys. 
członków. Są to przede 
wszystkim pracownicy 
umysłowi z najwyższym 
wykształceniem.

OPRAC. AK
źródło: 

www.eurofound.europa.
eu/eiro/country_index.htm

www.solidarnosc.org.pl

Sukces szwedzkich pracowników

Szwedzki rynek pracy tworzy ok. 4 milionów pracowników. Do związków zawodowych 
należy ponad 75 procent z nich. Specyfi ką szwedzkiego modelu jest fakt, że ponad 80 proc. 
zbiorowych stosunków pracy regulują układy zbiorowe.

Rola informacji w funkcjono-
waniu związku oraz warsztat i 
codzienna praca dziennikarzy 
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego. 
To tematy, które dominowały 
podczas spotkania przedsta-
wicieli redakcji TŚD z czytel-
nikami naszego czasopisma w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Zabrzu. 

– Było to bardzo ciekawe 
spotkanie. Przeszło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowski to nasza ga-
zeta, porusza nasze problemy i 
właśnie o tym rozmawialiśmy 
– mówi Krystyna Suchanek, 
przewodnicząca Solidarności 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Zabrzu, organizatorka 
imprezy.

Spotkanie rozpoczęło się 
od krótkiego przedstawienia 

historii TŚD oraz jego ewolucji 
od związkowego biuletynu in-
formacyjnego, aż do obecnego 
kształtu. – Po reaktywacji Soli-
darności w 1989 roku Zarząd 
Regionu wydawał Biuletyn 
Informacyjny. W 1994 roku na 
bazie Biuletynu powstał Tygo-
dnik Śląsko-Dąbrowski, który 
stopniowo zaczął poszerzać 
swoją tematykę. Aż do 2002 roku 
nasze pismo ukazywało się jako 
dodatek do Tygodnika Solidar-
ność. Od 2009 roku TŚD ukazuje 
się w nowoczesnym layoucie – 
mówiła Beata Gajdziszewska, 
redaktor naczelna TŚD.

– Dzisiaj nasz Tygodnik uka-
zuje się w ponad 22 tysiącach 
egzemplarzy, jest kolportowany 
nie tylko w biurach terenowych 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
i zakładach pracy, ale także w 

centralnych punktach najwięk-
szych miast naszego regionu. 
TŚD to pismo o profi lu społecz-

no-gospodarczym. Tematy go-
spodarcze opisujemy z punktu 
widzenia pracowników, bo to 

oni są naszą główną grupą do-
celową. Jednak staramy się, aby 
nasza gazeta była ciekawa dla 
jak najszerszej liczby odbior-
ców. Dlatego w naszym piśmie 
ukazują się również teksty 
publicystyczne, felietony czy 
wywiady z ciekawymi ludźmi 
– dodał Łukasz Karczmarzyk. 
dziennikarz TŚD.

Podczas dyskusji w zabrzań-
skiej bibliotece czytelnicy TŚD 
pytali o kluczowe sprawy, 
którymi obecnie zajmuje się 
Solidarność oraz o to, w jaki 
sposób tematy są poruszane 
na łamach Tygodnika. – Naj-
bardziej interesowały nas te 
naglące sprawy, takie jak wiek 
emerytalny, umowy śmieciowe 
czy pakiet klimatyczny. Tygo-
dnik tych problemów nie roz-
wiąże, ale poprzez publikowa-

ne teksty może przyczynić się 
do ich nagłośnienia – mówiła 
Krystyna Suchanek.

 – Staramy się na naszych 
łamach poruszać tematykę 
ważną nie tylko dla związku, 
ale także dla całego społeczeń-
stwa. Jako jedni z pierwszych 
zaczęliśmy pisać o umowach 
śmieciowych czy fatalnej sy-
tuacji osób młodych na rynku 
pracy. Jednak naszym głównym 
zadaniem jest pomaganie lu-
dziom w zakładach pracy. Nieraz 
samo nagłośnienie nieprawid-
łowości czy patologii skłania 
pracodawców do ich usunię-
cia. Często nasze publikacje 
pomagają też związkowcom 
w negocjacjach warunków 
pracy i płacy – podkreśliła 
Beata Gajdziszewska. 

AND

Największa centrala związkowa w Szwecji zrzesza blisko połowę wszystkich zatrudnionych

Spotkanie z dziennikarzami Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego

Tygodnik powstał na bazie Biuletynu Informacyjnego w 1994

Foto: IFMetall Związki zawodowe 
w Szwecji mogą 
negocjować 
praktycznie 
wszystko.

Foto: TŚD
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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.

Autoreklama
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INNI napisali

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

§

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci w wieku 64 lat

ŚP. 

LEOPOLDA SOBCZYŃSKIEGO
naszego przyjaciela i kolegę, działacza NSZZ Solidarność, 

opozycjonistę, uczestnika strajków w latach 80., internowanego 
przez komunistów i represjonowanego w stanie wojennym, 

działacza społecznego i samorządowego. 
Był szlachetnym, uczciwym i dobrym człowiekiem, oddanym bliźnim. 

Żegnamy Cię Poldku! Na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci. Będzie nam wszystkim Ciebie bardzo brakowało.

Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają
Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach

C
zy podniesienie wieku 
emerytalnego to uczci-
we i dobre rozwiąza-

nie? Nie, to rozwiązanie za-
słaniające istotę problemu i 
nieuczciwe, bo przerzucają-
ce niezawinione ciężary na 
wszystkich pracowników. 
Rozwiązanie niekończące z 
narastającą patologią będącą 
głównym źródłem proble-
mu, ale przeciwnie, umożli-
wiające bezkarną kontynua-
cję procederu. Orędownicy 
konieczności podnoszenia 
wieku emerytalnego szermu-
ją argumentem pogarszają-
cej się proporcji liczby osób 
pracujących na utrzymanie 
jednego emeryta dzisiaj, za 
kilkanaście i kilkadziesiąt lat. 
To pierwsze kłamstwo, bo to 
wcale nie demografi a (istotna 
w dłuższej perspektywie) jest 
źródłem szybo narastającego 
zagrożenia. O tym za chwilę. 
Inny argument to konieczność 
podniesienia dzięki dłuższej 
pracy dramatycznie niskich 
świadczeń emerytalnych.

Przypomnijmy, co o znie-
sieniu wieku emerytalnego 
mówił premier Tusk w swoim 
expose. O konieczności pod-

niesienia wieku emerytalnego 
Polacy po raz pierwszy usły-
szeli dopiero po wyborach. 
W kampanii padały deklara-
cje prospołeczne. W expose 
premier mówił jasno. Celem 
jest ustabilizowanie sytuacji 
fi nansów kraju. Chodzi o re-
putację Polski i bezpieczeń-
stwo papierów dłużnych. To 
cel główny. To, że emerytury 
mają być wyraźnie wyższe, 
jest tylko efektem ubocznym 
– mówił premier wyliczając, 
o ile wzrosną emerytury dla 
kobiet pracujących siedem 
lat dłużej. Podniesienie gło-
dowych emerytur jako skutek 
okazuje się tylko niezamierzo-
nym wypadkiem przy pracy. 
W systemie kapitałowym wy-
sokość świadczenia zależy od 
sumy składek zgromadzonych 
w okresie aktywności zawo-
dowej, od wysokości składki 
i czasu jej opłacania.

Troska o fi nanse kraju jest 
konieczna, bo bieżące wpływy 
ze składek nie pokrywają wy-
datków i budżet musi dopłacać 
do FUS. Zobowiązania budżetu 
powiększa obowiązek dopłat 
do emerytur minimalnych. Od 
wielu lat Solidarność alarmu-

je, że np. ryczałtowa składka 
płacona od samozatrudnio-
nych niesłychanie opłacają-
ca się pracodawcom jest tak 
niska, że nie wystarczy nawet 
do zgromadzenia kapitału 
zapewniającego emeryturę 
minimalną. Państwo będzie 
musiało dopłacać kosztem 
nas wszystkich.

Innym skutkiem ubocznym 
tej reformy jest zakłócenie 
naturalnej wymiany poko-
leniowej odchodzących na 
emerytury z absolwentami. 
To wyrok większego bezro-
bocia dla kilku roczników. 
Rośnie armia ofiar umów 
śmieciowych skazanych na 
głodowe minimalne eme-
rytury, do których państwo 
będzie dopłacało. To nie de-
mografia jest pierwszym i 
największym zagrożeniem 
dla systemu ubezpieczeń spo-
łecznych. Tym zagrożeniem 
jest ucieczka pracodawców 
od stosunku pracy i płacenia 
składek. To szybko rosnąca 
plaga umów śmieciowych 
jest największym źródłem 
rosnącego defi cytu.

Podnoszenie wieku eme-
rytalnego to ostateczność, o 

której w ogóle nie powinni-
śmy rozmawiać dopóki nie 
położymy kresu pladze umów 
śmieciowych.

Panie Premierze, w expose 
zapowiadał Pan bezwzględną 
walkę z wszelkimi próbami 
uchylania się od podatku. 
Informuję Pana, że fałszywe 
samozatrudnienie z narusze-
niem art. 22 Kodeksu pracy 
to dzisiaj najpowszechniej-
sza forma uchylania się od 
podatku i składek ZUS.

Położenie kresu umowom 
śmieciowym to konieczność, 
która przyniesie efekty na-
tychmiast, nie za szereg lat. 
Gra idzie o wiele miliardów 
złotych do budżetu i ZUS 
oraz o uczciwą konkurencję. 
Podnoszenie wieku emery-
talnego bez wcześniejszego 
uszczelnienia systemu jest 
nieuczciwe i krzywdzące dla 
wszystkich pracowników sta-
jących się ofi arami nieuczci-
wej polityki.

 » wpolityce.pl, 
14 lutego 2012, 
Janusz Śniadek 

były przewodniczący 
NSZZ Solidarność, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości

Stan faktyczny:
Pracodawca dwukrotnie ukarał 
pracownika porządkowymi kara-
mi nagany za nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących czasu 
pracy. W dniach wymierzania 
kar porządkowych pracownik 
był obecny w pracy, ale pra-
codawca nie wysłuchał jego 
ustnych racji, poprzestając na 
zażądanych od niego pisem-
nych wyjaśnieniach przyczyn 
naruszania porządku pracy. 
Pracodawca nie uwzględnił 
sprzeciwów pracownika od 
nałożonych sankcji porządko-
wych, utrzymując, że zastosował 
kary zgodnie z wymaganiami 
prawa. 

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art. art. 109 § 2 Ko-
deksu pracy kara porządkowa 
może być zastosowana tylko 
po uprzednim wysłuchaniu 
pracownika. 

Art. 109 § 2 KP należy do 
sfery bezwzględnie obowią-

zujących norm prawa pracy, 
regulujących odpowiedzialność 
porządkową pracowników. Z 
normy tej jednoznacznie wy-
nika obowiązek pracodawcy 
uprzedniego wysłuchania 
pracownika przed zastoso-
waniem wobec niego kary 
porządkowej. Tej ustawowej 
powinności pracodawcy od-
powiada uprawnienie pracow-
nika, że ma być wysłuchany 
przed zastosowaniem kary 
porządkowej. 

Literalne, jak i potoczne ro-
zumienie użytego przez ustawo-
dawcę zwrotu „po uprzednim 
wysłuchaniu” wymaga od pra-
codawcy zachowania ustnego 
sposobu wysłuchania pracow-
nika, który w tej właśnie formie 
ma najpełniejsze możliwości 
wyjaśnienia kwestii spornych, 
jakie ewentualnie uzasadniają 
następcze nałożenie kary po-
rządkowej. Pracownik może 
z tej ciążącej na pracodawcy 
ustawowej powinności (a włas-

nego uprawnienia), skorzystać 
według swojego uznania. W 
takich stworzonych pracowni-
kowi warunkach jest on prze-
de wszystkim uprawniony 
do ustnego wyjawienia oko-
liczności i motywów swojego 
zachowania się. Może jednak 
ograniczyć się do złożenia sto-
sownych wyjaśnień na piśmie, 
ale może również w ogóle nie 
skorzystać ze swojego pracow-
niczego uprawnienia. Każdy 
z tych sposobów zachowania 
się pracownika będzie równo-
znaczny z zachowaniem przez 
pracodawcę obligatoryjnego 
wymagania z art. 109 § 2 KP, 
w postaci koniecznego uprzed-
niego wysłuchania pracowni-
ka przed zastosowaniem kary 
porządkowej.

Sytuacji tej nie można od-
wrócić, albowiem pracodawca 
– jako podmiot zobowiązany do 
uprzedniego wysłuchania pra-
cownika według treści art. 109 
§ 2 KP – nie może decydować 

o sposobie, czy formie skorzy-
stania przez pracownika z jego 
ustawowego uprawnienia do 
wysłuchania go przed zasto-
sowaniem kary porządkowej.

Powyższy pogląd potwier-
dził Sąd Najwyższy w swoim 
orzecznictwie, stwierdzając, że 
pracodawca nie może zastosować 
kary porządkowej bez uprzed-
niego wysłuchania pracowni-
ka, chyba że ten zrezygnował 
ze stworzonej mu możliwości 
ustnego złożenia wyjaśnień, 
bądź wybrał pisemną formę 
ich wyrażenia (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16 czerwca 
1999r. I PKN 114/99).

Wniosek:
Należy pamiętać, że nawet za-
stosowanie wobec pracownika 
kary porządkowej merytorycz-
nie uzasadnionej, ale udzielonej 
bez uprzedniego wysłuchania 
pracownika, będzie prowa-
dziło do jej uchylenia przez 
Sąd pracy. 

Kara porządkowa

Zlikwidujmy umowy śmieciowe

ZAPROSZENIE
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zaprasza 
wszystkich zainteresowanych członków związku na seminarium 
prezentujące rozwiązania prawne projektów Indywidualnego
i Zbiorowego Kodeksu Pracy, przygotowanych przez Komisję Kodyfi -
kacyjną Prawa Pracy. Prelegentami będzie dwóch członków Komisji 
Kodyfi kacyjnej – prof. Michał Seweryński i prof. Jan Wojtyła. 

Seminarium odbędzie się 18.02.2012 r. w godz. od 930 
do 1300 w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach przy ul. Flo-
riana 7, w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego. 

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Kolegi

LEOPOLDA SOBCZYŃSKIEGO
zasłużonego działacza Solidarności   

Rodzinie i Bliskim
składają

koleżanki i koledzy
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego

Kolegi

LEOPOLDA SOBCZYŃSKIEGO 
wyrazy serdecznego współczucia

 
Rodzinie i Bliskim

składają 
Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
w Jastrzębiu Zdroju oraz Terenowa Sekcja Problemowa 

NSZZ Solidarność Miasta Jastrzębie Zdrój
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Jest grafi kiem, rysownikiem 
i członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Karyka-
tury. Jego rysunki publiko-
wane były m.in. w Przekro-
ju, Szpilkach, Krakowskim 
Magazynie Kulturalnym i w 
Kulturze. 

Witold Sas-Nowosielski, 
emerytowany współzałoży-
ciel Solidarności w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowi-
cach przyznaje, że rysuje 
od zawsze, ale jest artystą 
nieprofesjonalnym. – Jestem 
stuprocentowym samoukiem. 
Na serio zająłem się rysun-
kiem, gdy studiowałem na 
Politechnice Krakowskiej. 
Pierwszą wystawę zrobi-
łem w klubie tej uczelni 
„Pod Przewiązką”. Później 
prezentowałem swoje eks-
pozycje m.in. w EMPiK-u w 
Krakowie i w Katowicach, w 
Sali Marmurowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, w 
Galerii ZPAP w Opolu, w 
tyskiej Galerii Teatru Ma-
łego i w Galerii Miejskiej 
w Gliwicach. Tych wystaw 
było już ponad dwadzieścia 
– mówi pan Witold.  

Nie ukrywa, że jego ar-
tystyczną wyobraźnię w 
dużym stopniu ukształtowa-
ły baśnie. Od lat inspiracje 
czerpie z powieści J.R.R. Tol-
kiena „Władca pierścieni”. 
– Tę lekturę odkryłem wiele 
lat temu, zanim zaczęli się 
nią zachwycać polscy czy-
telnicy. Dzięki niej powstał 
mój cykl 30. rysunków pt. 

„Bajki” – informuje pan 
Witold.  Z potrzeby rea-
gowania na rzeczywistość 
Sas-Nowosielski zaczął też 
rysować karykatury i satyry. 
– To mój sposób na pokazanie 
otaczającej nas rzeczywisto-

ści „gestu Kozakiewicza” – 
przyznaje Sas-Nowosielski. 
W dorobku artystycznym 
rysownika znajduje się też 
pierwszy i jedyny w Polsce 
zbiór rysunków satyrycz-
nych o taternictwie pt. „Jak 
ja kocham te góry”. Górska 
tematyka pojawiła się w jego 
twórczości nieprzypadko-
wo, bo od lat uprawia alpi-
nizm, jest też dwukrotnym 
mistrzem wspinaczkowym. 
Sas-Nowosielski przyznaje, 
że od lat fascynują go rysun-
ki nieżyjącego już Daniela 

Mroza, ilustratora tygodnika 
„Przekrój”. – On jest moim 
mistrzem. To fenomenalny 
artysta, niedoceniony skarb 
narodowy. Teraz udało mi się 
namówić jego córkę Łucję do 
zorganizowania wystawy prac 
ojca w Katowicach. Będzie ją 
można obejrzeć w kwietniu 
w klubie „Marchołt”. Rów-
nież w kwietniu zapraszam 
na najbliższą wystawę moich 
rysunków do Domu Kultury 
w Mikołowie – mówi Witold 
Sas-Nowosielski.  

BEA

Drużyna MOSiR-u Jastrzębie 
Zdrój zwyciężyła w piątym  
Memoriale Grzegorza Kolosy, 
Adama Stepeckiego i Jana Tysz-
kiewicza. Dwudniowy turniej 
piłkarski został rozegrany w 
dniach 11 i 12 lutego.

– Turniej został zorganizo-
wany w nowej hali MOSiR-u, 
więc oprawa była znakomita. 
Drużyny grały w systemie 
każdy z każdym. Co roku pod-
czas memoriału wspominamy 
osoby, które zginęły w tamtym 
wypadku w 1994 roku. Myślę, 
że ten turniej to doskonała oka-
zja, aby młodym pokoleniom 
przekazać idee i historię Solidar-
ności – mówi Danuta Jemioło, 
kierownik Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści w Jastrzębiu Zdroju. 

W tym roku w memoriale 
uczestniczyło osiem drużyn 

z rocznika 1997, z Polski i z 
zagranicy. Do Jastrzębia przy-

jechali m.in. juniorzy ze sło-
wackiego  MFK Rużomberok, 

węgierskiego  FC Hatvan oraz 
Ruchu Chorzów czy Pogoni 
Szczecin. Bezkonkurencyjni 
okazali się jednak gospo-
darze, którzy z dorobkiem 
18 punktów zdobyli złote 
medale i puchar przewod-
niczącego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność Dominika Kolo-
rza. Drugie miejsce i Puchar 
Przewodniczącego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki 
Kazimierza Grajcarka zdobył 
Rekord Bielsko-Biała. 

Królem strzelców został 
Janik Kwiatkowski z Lich-
terfelder FC Berlin 1892 e.V., 
który  aż sześć razy trafi ał do 
bramki rywali. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został 
wybrany golkiper MFK Ru-
żomberok – David Koleda.

KAR

Karykatura jest jak 
„gest Kozakiewicza” 

3 marca 2012 roku na sta-
cji narciarskiej „Cieńków” 
w Wiśle – Malince odbędą 
się Zawody Narciarskie w 
Slalomie Gigancie o Pu-
char Prezesa Kompanii 
Węglowej S. A. Jednym z 
patronów medialnych im-
prezy, organizowanej przez 
Nadwiślańską Agencję Tu-
rystyczną, jest Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowski. 

Celem zawodów jest m.in. 
propagowanie narciarstwa 
zjazdowego, jako najlepszej 
formy aktywnego wypo-
czynku po pracy w okresie 
zimowym. Zawody mają 
także wyłonić najlepszych 
narciarzy spośród pracow-
ników kopalń Kompanii 
Węglowej. Służą również 
popularyzacji wyciągów 
narciarskich NAT. 

Uczestnikami slalomu 
mogą być aktualni pracowni-
cy kopalń i zakładów, wcho-
dzących w skład Kompanii 
Węglowej oraz członkowie 
ich rodzin. Warunkiem startu 
w zawodach jest ukończony 
15 rok życia. Za zajęcie I, II, 
III miejsca w konkurencjach 
indywidualnych uczestnicy 
otrzymają medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. 
Drużyny, które uplasują 
się na trzech pierwszych 
pozycjach, uhonorowane 
zostaną Pucharem Prezesa 
Kompanii Węglowej, Pucha-

rem Prezesa Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej oraz 
Pucharem Dyrektora Stacji 
Narciarskiej „Cienków”. 
Organizatorzy przewidzieli 
również nagrodę dla zawod-
nika, który uzyska najlepszy 
czas przejazdu w kategorii 
mężczyzn oraz nagrody 
specjalne dla najmłodszego 
i najstarszego uczestnika, 
którzy ukończą zawody.

Zgłoszenie uczestników 
do startu w slalomie wg. 
załączonego wzoru (lista 
podpisana przez Dyrekto-
ra/Prezesa – potwierdzająca 
automatycznie zatrudnienie 
zawodników w danym za-
kładzie pracy) należy przy-
syłać faxem pod nr 32/326 
23 59 bądź przesyłką prio-
rytetową do dnia 22.02.2012 
roku (data wpływu do NAT) 
na adres:

Nadwiślańska Agencja
 Turystyczna Sp. z o.o.

ul. Edukacji 37
43 – 100 Tychy

 
 Wraz ze zgłoszeniem dru-

żyny należy dokonać do dnia 
22.02.12 roku przelewem opła-
tę wpisową w wysokości 70 
zł, z dopiskiem: „opłata wpi-
sowa zawody Wisła 03.03.12”, 
na konto organizatora: BSK 
o/TYCHY 17 1050 1399 1000 
0007 0262 0733

BG

Sebastian Skrzypczyński, 
a nie jak wcześniej poda-
wano Mauro Lucero, będzie 
przeciwnikiem Damiana 
Jonaka na gali Wojak Bo-
xing Night w Raciborzu 18 
lutego. – To bardzo ambitny 
bokser, więc na pewno nie 
będzie łatwo – mówi mistrz 
WBA Intercontinental oraz 
WBC Baltic.

Lucero, z którym Damian 
miał skrzyżować rękawice, 
ostatecznie wycofał się z 
walki ze względu na prob-
lemy z wizą wjazdową do 
Polski. – W walkach rankin-
gowych już tak niestety jest, 
że przeciwnik może zmie-
nić się w ostatniej chwili. 
Stoczyłem już kilkadziesiąt 
walk na amatorskim i za-
wodowym ringu i wiem, ze 
takie rzeczy się zdarzają. 
Do każdej walki staram się 
przygotować jak najlepiej 
i na ringu dostarczyć kibi-
com jak najwięcej emocji, 
bez względu na to, kto jest 
moim przeciwnikiem – 
mówi nasz solidarnościo-
wy mistrz. 

Sebastian Skrzypczyński, 
który w Raciborzu zastąpi 
pięściarza z Meksyku, już 
raz boksował z Jonakiem. 

– To było jeszcze w boksie 
amatorskim. Wtedy udało 
mi się wygrać. Sebastian to 
bardzo waleczny pięściarz, 
zawsze stara się wyprowa-
dzać bardzo dużo ciosów. 
Ostatnio wygrał ze znacznie 
wyżej od siebie notowanym 
zawodnikiem Danielem Ur-
bańskim i to przez nokaut w 
trzeciej rundzie. Na takich 
pięściarzy zawsze trzeba 
uważać. Trzeba być skon-
centrowanym do końca, bo 
boks jest takim sportem, 
że chwila nieuwagi może 
skończyć się porażką – pod-
kreśla Jonak.

W Raciborzu po raz drugi 
w ostatnim okresie walkę 
Jonaka będą mieli okazję 
zobaczyć na żywo kibice 
ze Śląska. W październiku 
podczas gali w katowickim 
Spodku Damian pokonał 
na punkty pochodzącego 
z Kongo Alexa Bunemę. 
Damian zajmuje obecnie 
trzecią pozycję w rankin-
gu WBC kategorii junior 
średniej. Pięściarz ze Śląska 
jest najwyżej notowanym 
Polakiem w aktualnym 
zestawieniu World Boxing 
Council. 

KAR 

Piłkarski memoriał w Jastrzębiu Zdroju

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna gospodarzy

Foto: TŚD

Zawody narciarskie
pod patronatem TŚD

Zmiana rywala
Damiana Jonaka

Sas-Nowosielski 
podkreśla, że 
rysuje od zawsze, 
ale jest artystą 
nieprofesjonalnym. 


