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5 
marca przed siedzibą 
spółki odbyła się pi-
kieta, w której wzięło 
udział ok. 400 osób. – 
Jeżeli zarząd PKP PLK 

nie przystąpi do konstruktyw-
nych rozmów, przeprowadzi-
my znacznie ostrzejsze akcje 
protestacyjne – zapowiedział 
Stanisław Kokot, rzecznik pra-
sowy Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność. 

Związkowcy żądają podję-
cia realnych działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na 
kolei. Sprzeciwiają się też 
planowanej restrukturyzacji 
spółki, która ich zdaniem 
będzie się łączyć z cięciami 
zatrudnienia. Jak przekonu-
ją, zamiast oszczędzania na 
pracownikach należałoby 
przede wszystkim ograniczyć 
rozrost centrali spółki. – Tylko 
od stycznia do października 
ubiegłego roku zatrudniono 
w centrali 307 nowych osób. 
Jest tam 28 biur z dyrektora-
mi i ich zastępcami. Ze spółki 
zwalnia się kolejarzy z wielo-
letnim doświadczeniem, a na 
strategicznych, dobrze płatnych 

stanowiskach zatrudnia się 
osoby spoza branży, które nie 
posiadają nawet elementarnej 
wiedzy o kolejnictwie – mówi 
Stanisław Kokot. 

Rocznica katastrofy 
Akcja protestacyjna kolejarskiej 
Solidarności nieprzypadkowo 
została zorganizowana tuż po 
drugiej rocznicy katastrofy 
pod Szczekocinami, w której 
zginęło 16 osób, a ponad 50 
zostało rannych. W ocenie 
związkowców od tego czasu 
pod względem bezpieczeństwa 
nic się nie zmieniło. Zaraz po 
katastrofi e ówczesny minister 
transportu Sławomir Nowak 
zaprezentował dziesięcio-
punktowy program popra-
wy bezpieczeństwa na kolei. 

Ambitny plan zakładał m.in. 
znaczne zwiększenie budżetu 
Urzędu Transportu Kolejowe-
go, ujednolicenie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa 
oraz unormowanie kwestii 
czasu pracy maszynistów. – 
Niewiele z tego zostało zre-
alizowane. W dalszym ciągu 
czekamy na rozporządzenie 
regulujące czas pracy maszy-
nistów. W UTK z powodu 
niedofi nansowania brakuje 
kontrolerów, a w przepisach 
dotyczących szkolenia ma-
szynistów panuje kompletny 
bałagan – mówi rzecznik ko-
lejarskiej Solidarności. 

Miażdżąca ocena NIK
Zarzuty związkowców po-
twierdza raport Najwyższej 
Izby Kontroli z grudnia ubie-
głego roku. – Ujawnione przez 
NIK fakty świadczą o braku 
właściwego nadzoru ze strony 
zarządu spółki PKP PLK od-
powiedzialnej za bezpieczne 
funkcjonowanie infrastruktury 
kolejowej oraz ze strony Pre-
zesa Urzędu Transportu Kole-
jowego, który odpowiada za 

nadzór nad bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego, a także ze 
strony Ministra właściwego 
do spraw transportu, który 
do czasu katastrofy pod Szcze-
kocinami w niewystarczający 
sposób podejmował działania 
w stosunku do nieprawidłowo-
ści sygnalizowanych mu przez 
Urząd Transportu Kolejowego. 
Wszystkie wymienione pod-
mioty (Minister właściwy do 
spraw transportu, UTK oraz PKP 
PLK) ocenione zostały przez 
NIK negatywnie – czytamy w 
komunikacie zamieszczonym 
na stronie NIK. 

Śmierć na torach
Kontrolerzy Izby wskazali, 
że choć liczba wypadków 
na kolei z roku na rok nie-
znacznie spada, to pod tym 
względem wciąż zajmujemy 
drugie miejsce w Europie. Tuż 
po Rumunii. Z kolei liczba 
ofi ar znaczących wypadków 
kolejowych w naszym kraju 
jest ponad dziesięciokrotnie 
wyższa niż w wysokorozwi-
niętych krajach UE, takich jak 
Francja czy Niemcy. Według 

danych Europejskiej Agencji 
Kolejowej jedna piąta śmier-
telnych ofi ar wypadków na 
kolei w UE ginie na polskich 
torach, podczas gdy Polacy 
stanowią zaledwie jedną trzy-
nastą populacji Unii. 

Tragiczny stan infrastruktury
Najczęstszą przyczyną wypad-
ków kolejowych w Polsce jest 
fatalny stan torów, rozjazdów 
i urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Kontrolerzy NIK 
ocenili, że w dobrym stanie 
znajduje się jedynie 43 proc. 
infrastruktury kolejowej – Np. 
na linii nr 62 Sosnowiec-Tunel 
mamy odcinki, gdzie są tory z 
30-letnimi sosnowymi podkła-
dami. Prędkość zmniejsza się 
tam już do 20 km na godzinę. 
Przychodzą kolejne kontrole, 
stwierdzają, że jest źle, ale nikt 
tego nie naprawia – zaznacza 
Stanisław Kokot i dodaje, że 
niewiele lepiej sytuacja wy-
gląda w przypadku urządzeń 
sterowania ruchem. – Są miej-
sca w Polsce, gdzie wykorzy-
stuje się jeszcze urządzenia 
przedwojenne. Na linii nr 1 

Łódź-Warszawa jest 6 rodza-
jów urządzeń pochodzących z 
różnych lat – tłumaczy rzecz-
nik SKK. Wiele do życzenia 
pozostawia też jakość taboru 
jeżdżącego po polskich torach. 
Przeciętny wiek używanych w 
Polsce wagonów przekracza 25 
lat. Średni wiek lokomotyw w 
naszym kraju wynosi z kolei 
ponad 29 lat. 

Jak wskazuje NIK, zamiast 
modernizować infrastrukturę, 
w przypadku awarii na pol-
skich torach wprowadza się 
ograniczenia prędkości oraz 
tzw. awaryjny tryb sterowania 
ruchem przy pomocy sygnału 
zastępczego, co znacznie zwięk-
sza ryzyko wypadku. – Sygnału 
zastępczego oraz ograniczeń 
prędkości nadużywano, bo 
ważne dla bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego awarie i 
usterki w rozjazdach i urzą-
dzeniach sterowania ruchem 
kolejowym usuwano opieszale. 
Niektóre niesprawne rozjazdy 
były eksploatowane nawet 
przez kilka lat – napisano w 
komunikacie NIK. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W dwa lata po katastrofi e kolejowej pod Szczekocinami na polskich torach niewiele się zmieniło. Kolejarska Solidarność 
domaga się poprawy bezpieczeństwa pasażerów oraz wycofania się z planów restrukturyzacji PKP PLK. 

GORZEJ JEST TYLKO W RUMUNII

W marcu 2012 roku w katastrofi e pod Szczekocinami zginęło 16 osób, a ponad 50 zostało rannych. W ocenie związkowców, mimo że od tej tragedii minęły już 2 lata, pod względem bezpieczeństwa na kolei nic się nie zmieniło

Mamy odcinki, gdzie 
są tory z 30-letnimi 
sosnowymi podkładami. 
Prędkość zmniejsza 
się tam już do 
20 km na godzinę.

Foto: W
ikipedia.pl
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P
rzeciętnemu Kowalskiemu, tak jak 
każdemu mieszkańcowi tej planety, 
tzw. niuanse polityki zagranicznej 

latają koło pędzla (naprawdę w bardziej 
dyplomatyczny sposób trudno istotę rze-
czy określić). Takie postrzeganie polityki 
zagranicznej bierze się z pogardy wobec 
jakiejkolwiek polityki, wobec samego słowa 
polityka. Rzesze propagandzistów pracowa-
ły nad tym latami, wpajając ludziom prze-
konanie, że to wiedza tajemna, dostępna 
nielicznym, a zarazem tak brudna, że uczci-
wy człowiek powinien trzymać się od niej 
z daleka. Tymczasem polityka to taki sam 
element społecznej aktywności człowieka 
jak pójście do sklepu, poznawanie przyjaciół, 
obgadanie sąsiada czy trzaśnięcie drzwiami 
przed nosem komiwojażera towarów lub 
idei. Podobne zasady i podobne emocje 
rządzą tą dziedziną. Zarówno na poziomie 
krajowym, jak i zagranicznym.

Dlaczego nie piszę o Ukrainie, zapyta-
cie? O Ukrainie piszę właśnie. W całym 
tym szumie informacyjnym dotyczącym 
działań Rosji na Ukrainie, reakcji Unii 
Europejskiej i reakcji Stanów Zjedno-
czonych na te wydarzenia każdy może 
się zagubić. Nie dajcie się wkręcić w bez-
płodne dyskusje. Popatrzcie na początek 
wydarzeń. Części mieszkańców Ukrainy 
zamarzyło się, że ich kraj będzie częścią 
Europy Zachodniej. Przyśniło im się, że 
będą żyli w normalnym kraju. Problem 
w tym, że Unia Europejska wcale Ukrainy 
nie chce. Wystarczy jej tzw. partnerstwo, 
sex bez zobowiązań. Z punktu widzenia 
Rosji Ukraina jest i ma pozostać w jej stre-
fi e wpływów. Z kolei Stany Zjednoczone 
nie chcą wzmocnienia Rosji. I to są fakty. 
A jak konfl ikt się zakończy? Czasowym 
kompromisem mocarstw. 

Patrząc na wydarzenia na Ukrainie, 
nie sposób nie dostrzec innego faktu 
dotyczącego bezpośrednio nas Polaków. 
Z jednej strony kraje UE, w tym Polska, 
są uzależnione od rosyjskiego gazu. Z 
drugiej strony gospodarka rosyjska jest 

uzależniona od unijnych konsumentów 
ich surowców. W tym wzajemnym klin-
czu Polska jest poniżej poziomu pionka. 
Z ruskiej łaski mamy bardzo drogi gaz, 
ale cieszymy się, bo mogłoby być drożej. 
Z ruskiej łaski Polska może sprzedawać 
produkty rolne za wschodnią granicę i 
cieszymy się, jeśli embargo trwa krótko. 
Połowa eksportu rosyjskiego węgla trafi a 
do krajów UE, z czego ponad 10 proc. do 
Polski. Unia werbalnie walczy z węglem, ale 
dziwnym trafem tylko z polskim. Rosyjski 

przy spalaniu nie wydziela CO
2
. Rosyjski 

gaz i rosyjska ropa też pachną fi ołkami. 
A Polska, przypomnę, jest członkiem UE. 
25 lat temu Polacy marzyli, że będą żyli w 
normalnym kraju. 10 lat temu po długim 
oczekiwaniu w przedpokojach wydawało 
się, że wreszcie staliśmy się częścią wspól-
nej Europy. Rzeczywistość pokazuje, że 
byliśmy i pozostajemy ubogim krewnym, 
a nie równorzędnym partnerem w życiu 
i w interesach. 

Żeby wiedzieć, jaki jest układ sił i osie 
interesów w Europie, nie trzeba kończyć 
studiów z zakresu polityki zagranicznej. 
Wystarczy np. obejrzeć jedną kolejkę Bun-
desligi. Drużyna Schalke 04 ma na koszul-
kach logo Gazpromu. Żadna niemiecka 
drużyna, nawet w niższych ligach, nie nosi 
na koszulkach napisu Kompania Węglowa 
czy Jastrzębska Spółka Węglowa.

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Drużyna Schalke 04 ma na 
koszulkach logo Gazpromu. 
Natomiast żadna niemiecka 
drużyna nie nosi na koszulkach 
napisu Kompania Węglowa.

LICZBA tygodnia

67 
tyle szkół planują w tym roku zlikwidować 
samorządy w województwie śląskim – 
poinformowała w poniedziałek rzeczniczka 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
Zdecydowana większość to placówki, które 
zostaną zamknięte z powodu reformy 
szkolnictwa zawodowego. 17 szkół i placówek 
oświatowych, w tym m.in. dwa gimnazja, 
jedna fi lia szkoły podstawowej i dziewięć 
liceów ogólnokształcących, zniknie z powodu 
niżu demografi cznego oraz braku naboru. 
W ubiegłym roku do kuratorium wpłynęło 
ponad 119 uchwał intencyjnych dotyczących 
zamiaru likwidacji szkół, przedszkoli oraz 
innych placówek oświatowych. W 2012 roku 
było ich ponad 200. 

Foto: w
ikipedia.pl/m

ocky04

Pikieta przed ambasadą Rosji
» 8 MARCA O GODZ. 14.00 SOLIDARNOŚĆ organizu-
je ogólnopolską pikietę przed ambasadą Rosji w Warszawie. – 
Musimy Ukrainie okazać naszą solidarność – napisał w liście do 
członków związku szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr 
Duda. Przewodniczący przypomniał, że Solidarność wspiera naród 
ukraiński nie tylko gestami poparcia, ale również pomocą mate-
rialną. Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć „S” w organizowaniu 
pomocy humanitarnej dla Ukraińców, mogą wpłacać pieniądze 
na konto: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność 34 1020 2629 
0000 9102 0009 1546 z dopiskiem: „UKRAINA”. 

Nowa ustawa o dialogu
» 28 LUTEGO W WARSZAWIE w Centrum Partnerstwa Społecz-
nego „Dialog” spotkali się przedstawiciele organizacji pracodaw-
ców zrzeszeni w Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pra-
codawcach RP i w Związku Rzemiosła Polskiego oraz reprezentanci 
trzech największych ogólnopolskich central związków zawodowych: 
NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych. Strony ustaliły, że powołany 
zostanie zespół ekspertów, który wypracuje propozycje założeń do 
projektu ustawy regulującej funkcjonowanie dialogu społecznego w 
Polsce. Kolejnym zadaniem zespołu będzie przygotowanie ustawo-
wych propozycji zmian funkcjonowania Funduszu Pracy oraz Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Gliwice doceniły Dudę
» SZEF SOLIDARNOŚCI PIOTR DUDA otrzymał wyróżnienie w 
plebiscycie „Człowiek Ziemi Gliwickiej 2013”. – Cieszę się, że moje 
miasto doceniło to, co robię dla pracowników i Solidarności. Nagroda 
dla mnie to dowód, że jego mieszkańcy zauważyli zmianę w sposobie 
pracy naszego związku. Dostrzegli, że działamy nie tylko w zakładach 
pracy, ale też wychodzimy na zewnątrz – mówi Piotr Duda. 
Wyróżnienie dla Dudy to ewenement w 17-letniej historii plebiscytu 
organizowanego przez lokalną gazetę „Nowiny Gliwickie”. Kapituła 
konkursu ustanowiła je po raz pierwszy, bo szef związku do końca pro-
wadził bardzo wyrównaną rywalizację ze zwycięzcą plebiscytu prof. 
Adamem Maciejewskim, wybitnym chirurgiem rekonstrukcyjnym. – 
Rywalizacja z profesorem to był dla mnie zaszczyt – podkreśla Duda. 

Podziękowania dla medalisty
» PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ Solidarność 
Piotr Duda spotkał się w ubiegłym tygodniu z medalistą olimpij-
skim z Soczi Zbigniewem Bródką. Podczas uroczystej sesji Rady 
Miasta w Łowiczu przewodniczący przekazał medaliście dyplom 
gratulacyjny i nagrodę fi nansową. – Jest dla nas wielkim zaszczy-
tem, że w imieniu Solidarności możemy podziękować ci za wspa-
niałe chwile, upór i determinację w dążeniu do celu – podkreślił 
przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. Zbigniew Bródka, 
złoty medalista igrzysk olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szyb-
kim na dystansie 1500 metrów i brązowy medalista w wyści-
gu drużynowym na tym samym dystansie, na co dzień pracuje 
w straży pożarnej. Służy w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łowiczu i należy do zakładowej organizacji 
związkowej NSZZ Solidarność w tej jednostce.

DIKK, BG, NY

WIEŚCI z kraju

Wielki Post łączył się z przednówkiem
Jakie miejsce w polskiej kulturze zajmuje 
czas Wielkiego Postu?

– To szczególny okres, w którym to, co 
dzieje się w tradycji liturgicznej, nakłada 
się na wiosenne zmiany w przyrodzie. 
Na naturalny rytm życia ludu polskie-
go. Wielki Post idealnie wpisywał się w 
tzw. przednówek, czyli czas, w którym 
kończyły się zgromadzone przez gospo-
darzy zapasy na zimę. Musimy pamiętać 
o tym, że nasi przodkowie w większości 
utrzymywali się z pracy swoich rąk. Lu-
dzie bardzo często przymierali głodem. 
Dla nich Wielki Post był świetnym uza-
sadnieniem dla faktu, że nie mogą spo-
żywać dużej ilości pokarmów. 
Czy w tym 40-dniowym okresie obowią-
zywał tylko umiar w jedzeniu i piciu, czy 
może przestrzegano też jakichś innych 
rygorów?

– Od Środy Popielcowej obowiązywał 
ścisły post ilościowy i jakościowy, który 
do dziś kultywowany jest przez wiele 
rodzin. Gospodynie wyparzały garnki, 
żeby nie było w nich ani grama tłuszczu. 
W Popielec podstawowym daniem na 

Śląsku była obowiązkowo wodzionka, 
nawet nie okraszona masłem. W czasie 
Wielkiego Postu mięso jadano od wiel-
kiego święta. Również nie wolno było 
spożywać mleka. Dopiero od okresu 
międzywojennego do wielkopostnej 
diety zaczęto wprowadzać nabiał. Ale 
czas Wielkiego Postu celebrowano też 
poprzez skromny ubiór. W tym okresie 
nie wypadało strojnie się ubierać. Zale-
cane było, by rezygnować z wszelkiego 
rodzaju ozdób. W tym czasie kobiety 
nosiły na głowach białe chusty, które 
symbolizowały żałobę. 
Ludzie w jakiś szczególny sposób przygo-
towywali się do Wielkiego Postu?

– W wieczór poprzedzający Środę 
Popielcową w karczmach odbywały 
się huczne zabawy. Wierzono w to, że 

diabeł spisuje wszystkich tych, którzy 
tańczyli jeszcze po północy, gdy już za-
czął się Popielec. Warto też wiedzieć o 
zwyczaju, który nazywał się „pogrzeb 
basa”. Ludzie urządzali symboliczny 
pogrzeb instrumentom muzycznym. 
Chodziło o to, żeby na okres Wielkiego 
Postu wszystkie zamilkły, bo wtedy nie 
można było urządzać zabaw, potańcó-
wek, wesel.
Do czego nawiązuje zwyczaj posypywa-
nia głów popiołem w rozpoczynającą 
Wielki Post Środę Popielcową?

– Ten zwyczaj odwołuje się do biblij-
nych słów „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”. W Środę Popielcową 
bezwzględnym obowiązkiem każdego 
chrześcijanina było pójście do kościoła i 
posypanie głowy popiołem. Zazwyczaj 
używano popiołu ze spalonych palm 
poświęconych rok wcześniej. Ludzie 
rozhulani po całym karnawale i mię-
sopuście posypywali sobie głowy, żeby 
pamiętać o przestawieniu się przez 40 
dni na inny tryb życia. 

BG 

Gospodynie wyparzały 
garnki, żeby nie było w 
nich ani grama tłuszczu.

CZTERY pytania
Bogusława Brol-Pawlicka, etnograf z Muzeum
w Tarnowskich Górach
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Stoisko śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności cieszyło się 
dużym zainteresowaniem na 
IV Targach Pracy i Praktyk 
Studenckich zorganizowa-
nych 23 lutego w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. 

– Po raz pierwszy mie-
liśmy możliwość wzięcia 
udziału w targach pracy, które 
odbyły się w szkole wyższej. 
Najbardziej zaskoczyło nas, 
że wśród studentów tej 
uczelni jest wielu obcokra-
jowców, m.in. Ukraińców i 
Białorusinów. Ci młodzi lu-
dzie podchodzili do naszego 
stoiska i zadawali pytania 
dotyczące legalnej pracy 
w Polsce – mówi Mirosław 
Grzywa z działu rozwoju 
związku Zarządu Regionu 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności. Większość pytań, 
które studenci kierowali do 
związkowego prawnika do-
tyczyła form zatrudnienia, 
różnic między umową o 
pracę i umową cywilno-
prawną oraz kwestii rozmów 
kwalifi kacyjnych. Studenci 
szukali porady, jak się za-
chować podczas rozmowy 

z przyszłym pracodawcą – 
relacjonuje Grzywa.

Celem uczestnictwa So-
lidarności w targach pracy 
jest przekonywanie ludzi, 
że po podjęciu zatrudnie-
nia warto pomyśleć o zor-
ganizowaniu się w związku 
zawodowym. – Mówiliśmy 
o roli związku zawodowego 
w zakładzie pracy i podkre-
ślaliśmy, że będąc w związku 
można skuteczniej walczyć 
o podwyżki wynagrodzeń 
i lepsze warunki pracy – 
dodaje Mirosław Grzywa. 
Związkowcy rozdawali też 
uczestnikom targów broszu-
ry dotyczące m.in. pierwszej 
pracy, przepisów bhp oraz 
mobbingu.

To były już kolejne targi 
pracy, podczas których śląska
-dąbrowska „S” prezentowała 
ofertę związku zawodowe-
go skierowaną do młodych 
pracowników i osób poszu-
kujących pracy. Wcześniej 
stoisko śląsko-dabrowskiej 
„S” było m.in. na targach 
pracy w Katowicach, Cho-
rzowie, Jastrzębiu-Zdroju i 
Raciborzu.

LA

Bezpieczeństwo pracy i pod-
wyżki dla pracowników spółki 
to priorytety, które na kolejną 
kadencję stawia przed sobą 
Waldemar Sopata, przewod-
niczący Solidarności w Zakła-
dzie Górniczym Sobieski. 21 
lutego na to stanowisko został 
wybrany po raz trzeci.

W Zakładowym Zebraniu 
Delegatów NSZZ Solidarność 
ZG Sobieski wzięło udział ponad 
90 proc. delegatów. Waldemar 
Sopata był jedynym kandyda-
tem na szefa zakładowej „S” i 
uzyskał 100 proc. poparcia. – To 
ogromny mandat zaufania, który 
zobowiązuje do intensywnej 
pracy – mówi. Podkreśla, że 
na zaufanie członków związ-
ku trzeba pracować przez całą 
kadencję, nie da się go zdobyć 
w ciągu miesiąca, a nawet roku. 
– Pracownicy cały czas muszą 
widzieć, że związek jest po to, 
żeby walczyć o lepsze warunki 
pracy i płacy, żeby upominać 
się o godne traktowanie zało-
gi – dodaje.

Waldemar Sopata przypo-
mina, że Solidarność z PKW 
zawsze na pierwszym miejscu 
stawiała bezpieczeństwo pracy 
w kopalniach wchodzących w 

skład koncernu. – Zdarzało się, 
że nasze uwagi dotyczące bez-
pieczeństwa były ignorowane 
przez kadrę kierowniczą, ale na 
początku tego roku nastąpił 
przełom. Kierownictwo zaczęło 
słuchać naszych opinii i ich nie 
bagatelizuje. Jeżeli zgłaszamy 
konkretne przypadki narusze-
nia przepisów bezpieczeństwa 
pracy, to je analizuje – mówi 
Sopata. Jego zdaniem zmia-
na podejścia kierownictwa 
do kwestii bezpieczeństwa to 
sukces zakładowej „S”.

Południowy Koncern Wę-
glowy obejmuje dwa zakłady 
górnicze: ZG Sobieski oraz ZG 
Janina. Jednak w najbliższym 
czasie, po 9 latach obowiązy-
wania nazwa PKW przejdzie 
do historii. Firma będzie nosiła 
nazwę Tauron Wydobycie. – 
Zmiana nazwy jest zgodna ze 
strategią obraną przez Grupę 
Tauron, która w zeszłym roku 
wykupiła udziały w PKW od 
Kompanii Węglowej i stała się 
jedynym właścicielem spółki 
– zaznacza Waldemar Sopata. 
W ZG Sobieski pracuje 3200 
osób, do „S” należy ponad 
jedna trzecia załogi.

AGA

N
ajważniejszym 
celem porozu-
mienia zawar-
tego pomiędzy 
związkowcami 

a pracodawcami są wspólne 
działania na rzecz poprawy 
warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz warun-
ków pracy i płac pracowników 
w Polsce. – To świetny pomysł 
i jako ogólnokrajowa struktura 
zamierzamy go upowszechniać 
w całym kraju. Tym samym 
nadamy mu ogólnopolski cha-
rakter, bo nie ma takiego regio-
nu, w którym nie mielibyśmy 
organizacji zakładowej – mówi 
Kazimierz Grajcarek, przewod-
niczący SGiE. 

Zdaniem Grajcarka interesy 
pracowników i pracodawców 
nie zawsze są i nie muszą być 
rozbieżne. Przewodniczący jest 
przekonany, że jeśli pracodaw-
cy będą wzbogacać to porozu-
mienie swoimi propozycjami, 
a organizacje związkowe będą 
wnosić do niego najlepsze me-
rytoryczne rozwiązania dla 
pracowników, to razem będą 
się doskonale uzupełniać. – 
Rozbieżności pomiędzy nami 
występują najczęściej przy stole 
negocjacyjnym. A to porozu-
mienie zawarte zostało w celu 
wspólnego działania, w którym 

obie strony mają swój interes. Bo 
jeśli nie będzie się wiodło praco-
dawcom, to i pracownicy będą 
tracić pracę. To porozumienie 
daje nam możliwość aktywnego 
działania na rzecz wzmacniania 
praw zarówno jednych, jak i 
drugich – przekonuje Kazimierz 
Grajcarek. 

Przewodniczący deklaruje 
też, że w ramach porozumienia 
związkowcy z SGiE swoje dzia-

łania zamierzają skoncentrować 
na ograniczeniu nadmiernej 
władzy polskich urzędów nad 
przedsiębiorstwami. – Chcemy, 
by urzędnik nie był tym, który 
fi rmę może zrujnować i spowo-
dować w zakładzie zwolnienia 
pracowników. On powinien być 
tym, który jej pomaga – uważa 
Grajcarek. 

Porozumienie partnerskie 
pomiędzy śląsko-dąbrowską 

Solidarnością a Federacją MSP 
zostało podpisane 26 lutego. W 
obszarze dotyczącym warunków 
pracy i płacy polskich pracow-
ników strony zobowiązały się 
do współpracy na rzecz wpro-
wadzenia klauzuli regulującej 
i dokładnie określającej wzrost 
świadczeń pracowników w sto-
sunku do wzrostu wskaźnika 
PKB na głowę mieszkańca w 
Polsce. W obszarze związanym 

z warunkami funkcjonowania 
przedsiębiorstw śląsko-dąbrowska 
Solidarność wraz z Federacją MSP 
będą współpracować na rzecz 
wprowadzenia zmian w prawie 
zmierzających do zmniejszenia 
obciążeń podatkowych oraz 
uproszczenia przepisów podat-
kowych z zachowaniem formuły, 
że zasady naliczania podatku 
muszą być jasne i czytelne dla 
każdego podatnika. Domagają 

się także wprowadzenia zasady, 
że w przypadku niejasności 
przepisów prawo zawsze bę-
dzie interpretowane na korzyść 
obywatela. Sygnatariusze zobo-
wiązali się też do wzajemnego 
popierania wszelkich inicjatyw 
społeczno-politycznych, których 
celem będzie naprawa systemu 
polityczno-gospodarczego w 
Polsce, łącznie ze zmianą or-
dynacji wyborczej. 

Porozumienie ma otwar-
tą formułę. Przystępować do 
niego mogą inne organizacje 
związkowe, organizacje praco-
dawców oraz stowarzyszenia 
społeczne. 

Federacja Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw zrzesza blisko 8 
tys. przedsiębiorców i stowa-
rzyszeń pracodawców. Sektor 
małych i średnich przedsię-
biorstw zatrudnia ponad 70 
proc. wszystkich polskich 
pracowników.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Związkowcy z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, największej struktury branżowej 
w związku, podjęli decyzję o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego, zawartego przed tygodniem 
pomiędzy śląsko-dąbrowską Solidarnością a Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Projekt trzeba upowszechnić 
Jeśli pracodawcom 
nie będzie się wiodło, 
to i pracownicy 
będą tracić pracę – 
przekonuje Kazimierz 
Grajcarek, szef SGiE.

Porozumienie ma otwartą formułę. Przystępować do niego mogą inne organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz stowarzyszenia społeczne

Bezpieczeństwo pracy 
i godne wynagrodzenia

Dąbrowskie targi pracy
i praktyk studenckich

W części organizacji związ-
kowych odbyły się już wybo-
ry na kadencję 2014-2018. 
Prezentujemy te komisje, w 
których nastąpiła zmiana na 
stanowisku przewodniczącego 
zakładowej Solidarności.

Danuta Danielczyk• , 
przewodnicząca w Hucie 
Łaziska,
Stanisław Grabowski• , 
przewodniczący w Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Zawierciu,
Wojciech Kogut• , przewod-
niczący w Państwowej Straży 
Pożarnej w Rybniku,
Mariusz Kubeczko• , prze-
wodniczący w Zakładzie 
Górniczych Robót Inwe-
stycyjnych KW S.A. w Ty-
chach,
Jarosław Szawerna• , 
przewodniczący w kopalni
Rydułtowy-Anna,
Paulina Kuśka• , przewod-
nicząca MOZ Pracowników 
Oświaty i Wychowania w 
Żorach,
Mirosława Niemiec• , prze-
wodnicząca w Wojewódz-
kim Ośrodku Reumatolo-
giczno-Rehabilitacyjnym 
w Goczałkowicach,

Grzegorz Osika• , prze-
wodniczący w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Jastrzębiu-
Zdroju,
Dariusz Ogryczak• , prze-
wodniczący w przedsiębior-
stwie Carboautomatyka w 
Tychach,
Piotr Rajman• , przewod-
niczący w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku,
Zbigniew Radoń• , prze-
wodniczący w Zakładach 
Metalurgicznych Silesia w 
Katowicach,
Eugeniusz Święcicki• , 
przewodniczący w Dano-
ne sp. z o.o w Warszawie – 
Fabryka w Bieruniu,
Mirosław Wieczorek• , 
przewodniczący w Ko-
mendzie Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Żorach,
Janusz Wojciechowski• , 
przewodniczący MOZ Pra-
cowników Leśnictwa z sie-
dzibą w Brynku,
Lechosław Zawierta• , 
przewodniczący w ZM 
Wiromet w Mikołowie.

ZR

Wybory w zakładowych 
organizacjach Solidarności



Dzień zakończenia eksploatacji 
rud cynku i ołowiu dla wielu 
pracowników bukowiańskich 
zakładów będzie na pewno 
najczarniejszym w ich życiu 
zawodowym. Wiadomo już, 
kiedy to nastąpi?

– Data likwidacji części 
górniczej ogłoszona zostanie 
najprawdopodobniej w marcu. 
Przewidujemy, że eksploata-
cja naszych złóż zakończy się 
pod koniec 2016 roku. Wtedy 
ZGH Bolesław będą musiały 
pożegnać około 1 tys. pra-
cowników. Mamy dwa lata 
na oswajanie się z tą myślą 
oraz na poszukiwania pracy 
choćby dla części zwalnia-
nych ludzi. Tego problemu na 
pewno nie uda się rozwiązać 
w 100 procentach, ale zrobimy 
wszystko, by koszty społecz-
ne likwidacji części górniczej 
naszej fi rmy były dla nich jak 
najmniej bolesne.
Czy w grę wchodzi wariant 
ich alokacji do kopalń węglo-
wych? Bukowno od Śląska 
dzieli przecież wiele kilo-
metrów.

– Faktycznie blisko nas 
nie ma rozwijających się 
zakładów górniczych i ten 
czynnik na pewno nie sprzy-
ja alokacji. Do najbliższych 
kopalń mamy około 80 km. 
Ale okazuje się, że kopalnie 
węglowe są zainteresowane 
przejęciem naszych górników. 
W ten sposób zamierzają 
pozyskać wykształconych 

i doświadczonych pracow-
ników branży. Ale stawiają 
jeden warunek, który już na 
starcie eliminuje dużą grupę 
naszych górników. Przyjmą 
tylko tych, którym do emery-
tury pozostało nie mniej niż 
10 lat pracy. Dlatego będzie-
my mieli bardzo poważny 

problem z grupą około 400 
górników, którzy tego wa-
runku nie spełniają.
Które spółki węglowe są 
zainteresowane przejęciem 
górników z ZGH Bolesław?

– Zarząd naszej fi rmy już 
podpisał stosowną umowę 
z Południowym Koncernem 

Węglowym. Umowa zakłada, 
że kopalnie Janina w Libią-
żu i Sobieski w Jaworznie 
przejmą od nas pewną grupę 
górników. Jesteśmy też bli-
sko sfi nalizowania rozmów 
na temat ich alokacji do Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. 
Ale negocjacje na ten temat 

chcemy prowadzić nie tylko 
ze spółkami węglowymi. O 
pracę dla naszych górników 
zamierzamy zabiegać też w 
kopalniach Zagłębia Mie-
dziowego, gdzie warunki i 
specyfi ka pracy są najbardziej 
zbliżone do tych, w których 
my pracujemy. Tam nasi lu-

dzie mogliby pracować bez 
żadnych przeszkoleń. Ale 
zdajemy sobie sprawę, że 
to będzie ich indywidualny 
wybór. Wtedy musieliby 
świadomie zdecydować się na 
zmianę miejsca zamieszkania 
lub rozłąkę z rodziną. 
Dla powiatu olkuskiego zwol-
nienia prawie tysiąca pracow-
ników z części górniczej ZGH 
Bolesław to będzie ogromne 
wyzwanie.

– To będzie wielki problem 
lokalny, bo nasze zakłady są 
największym pracodawcą 
w powiecie. Konsekwencje 
zamknięcia części górniczej 
ZGH Bolesław dla tutejszej 
społeczności mogą być bar-
dzo bolesne. Utrata tak wielu 
miejsc pracy przełoży się na 
całą gospodarkę powiatu. Bo 
przypomnę, że jedno miejsce 
pracy w przemyśle generu-
je cztery miejsca pracy w 
usługach. 
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Półtora roku temu, na skutek 
błędnych decyzji urzędni-
ków Ministerstwa Finansów 
i skarbówki, fi rma Macieja 
Wrońskiego niemal upadła. 
Po korzystnym wyroku wy-
danym przez Naczelny Sąd 
Administracyjny przedsię-
biorca próbuje odbudować 
swój biznes.

Maciej Wroński jest auto-
ryzowanym dealerem firmy 
Komandor. Działalność gospo-
darczą rozpoczął w 1990 roku. 
Prowadzona przez niego spółka 
w najlepszych latach zatrud-
niała ponad 40 pracowników. 
– Z początkiem transformacji, 
tak jak wielu innych postano-
wiłem wziąć sprawy w swoje 
ręce i zostałem przedsiębiorcą – 
wspomina pan Maciej. Zaczynał 
od działalności handlowej. W 
1995 roku nawiązał współpracę 

z fi rmą Komandor i wyspecjali-
zował się w zabudowach wnę-
kowych. Musiał zorganizować 
maszyny, przeszkolić pracow-
ników. – Udało mi się otworzyć 
10 stoisk handlowych, miałem 
swój warsztat do produkcji drzwi 
przesuwnych i zatrudniałem 
montażystów. Prowadzenie 
takiej fi rmy wymagało sporych 
inwestycji i pomysłowości – 
dodaje przedsiębiorca.

Działalność bez barier
Podkreśla, że spółka rozwi-
jała się prężnie do momentu 
zakończenia obowiązywania 
tzw. reformy Wilczka. Chodzi 
o przygotowaną przez Mini-
sterstwo Przemysłu w latach 
1988-89 ustawę o działalności 
gospodarczej. Dokument wszedł 
w życie 1 stycznia 1989 roku. 
Obowiązywał do końca 2000 

roku i zawierał zaledwie 55 arty-
kułów. – System prawny i system 
podatkowy były bardzo proste, 
co sprzyjało powstawaniu ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Większość fi rm, które dzisiaj 
funkcjonują, to są właśnie fi rmy 
z tego boomu gospodarczego, 
którym udało się przetrwać – 
mówi Wroński. Wspomina, że 
przepisy były na tyle przejrzyste, 
że całą dokumentację fi rmy pro-
wadził sam. Z czasem przepisy 
prawne i podatkowe stawały się 
coraz bardziej skomplikowane. 
– Każda kolejna ekipa rządząca 
dorzucała nowe przepisy, które 
coraz bardziej utrudniały pro-
wadzenie małego przedsiębior-
stwa – mówi.

Spór o interpretację przepisów
Usługi świadczone przez fi rmę 
Wrońskiego objęte były prefe-

rencyjną stawką podatku VAT, 
najpierw wynoszącą 7 proc., a 
od 2011 roku 8 proc. – Od 2005 
roku obowiązuje dyrektywa 
unijna, która pozwala na sto-
sowanie preferencyjnej stawki 
VAT przy sprzedaży towaru z 
usługą, co można zastosować 
np. w przypadku modernizacji 
domu lub mieszkania – mówi 
Maciej Wroński. Tyle tylko, że 
w 2011 roku minister fi nansów 
wprowadził nową interpreta-
cję przepisów podatkowych. 
– Stawka preferencyjna VAT w 
przypadku moich usług, czyli 
trwałej zabudowy wnętrza, 
przestała obowiązywać – do-
daje. Podkreśla, że zgodnie z 
interpretacją ministra Ro-
stowskiego trwałej zabudowy 
wnętrza nie można zakwalifi -
kować do kategorii budowy, 
remontu czy modernizacji. 

– Nie pomogła nawet opinia 
wybitnego językoznawcy prof. 
Bralczyka, który stwierdził, że 
znaczenie słowa modernizacja 
obejmuje usługę zabudowy w 
mieszkaniu i w domu – pod-
kreśla przedsiębiorca.

Punkt zwrotny
W 2011 roku urząd skarbowy 
przeprowadził kilkakrotnie 
czynności sprawdzające w 
fi rmie pana Macieja i nie do-
szukał się żadnych nieprawid-
łowości. Jednak na początku 
2012 roku urzędnicy zakwe-
stionowali stosowaną przez 
niego stawkę podatku VAT na 
trwałe zabudowy wnękowe, 
powołując się nie na ustawę 
o podatku VAT, ale na inter-
pretację ministra finansów. 
Przedsiębiorcę wezwano do 
złożenia korekt deklaracji po-

datkowych za cały 2011 rok, 
co znacznie przekraczało jego 
możliwości fi nansowe. – Mu-
siałem zredukować działalność, 
zwolnić pracowników. Zostało 
tylko pięć osób. Zacząłem do-
chodzić swoich praw. Brałem 
udział w programach telewi-
zyjnych i skierowałem sprawę 
na drogę sądową. Ostatecznie 
Naczelny Sąd Administracyj-
ny przyznał, że Ministerstwo 
Finansów próbowało działać 
niezgodnie z prawem. Takie 
działanie zagroziło mojej fi r-
mie. Teraz małymi kroczkami 
staram się ją odbudować, ale 
sytuacja na rynku jest bardzo 
trudna. W podobnej sytuacji 
znalazło się wielu polskich 
przedsiębiorców. Zbyt często 
los firmy zależy od decyzji 
urzędnika – mówi.

AGNIESZKA KONIECZNY

Los fi rmy nie może zależeć od urzędnika

Konsekwencje zamknięcia części górniczej ZGH Bolesław będą bardzo bolesne dla społeczności Bukowna i całego powiatu olkuskiego

Inne kopalnie mogą przejąć 
część górników z ZGH Bolesław

Z Tomaszem Zaborowskim, przewodniczącym Solidarności w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław
w Bukownie rozmawia Beata Gajdziszewska

Eksploatacja złóż 
ZGH Bolesław 
zakończy się 
prawdopodobnie pod 
koniec 2016 roku. 
Około tysiąca 
pracowników będzie 
zmuszonych poszukać 
zatrudnienia w innych 
zakładach.

Foto: TŚD



P
owstanie polskich za-
kładów chemicznych 
Nitrat, których zada-
niem jest wytwarzanie 
materiałów wybucho-

wych stanowi po Zakładach 
Amunicyjnych Pocisk drugi 
równie ważny krok w rozwoju 
polskiego przemysłu tego ro-
dzaju” – tak pisał dziennikarz 
przedwojennego tygodnika 
Świat w grudniu 1923 roku w 
relacji z uruchomienia Zakładów 
Chemicznych Nitrat w Niewia-
dowie. Na uroczystość przyje-
chało kilkuset gości. Wśród nich 
szefowie francuskiej i włoskiej 
misji wojskowej, przedstawicie-
le rządu, senatu, wojskowi oraz 
przemysłowcy. Zakład wraz z 
„kolonią dla robotników i urzęd-
ników” zbudowano na terenie 
dawnego majątku ziemskiego. 
Wraz z nim powstała bocznica 
kolejowa i szosa.

Fabryka pośrodku niczego
Gazeta, w której zamieszczono 
artykuł o Nitracie, kosztowała 
600 marek polskich. Jedno-
cześnie wydawca uprzedzał 
czytelników, że nie jest w stanie 
przewidzieć, ile będą musieli 
zapłacić za kolejny numer. To 
wiele mówi o skali panującej 
wówczas hiperinfl acji i sytua-
cji gospodarczej młodej II RP. 
Mimo ogromnych problemów 
w Polsce powstawały wówczas 
nowe zakłady przemysłowe. W 
niewielkim Niewiadowie zbu-
dowano nowoczesną fabrykę, 
aby uniezależnić Polskę od im-
portu materiałów wybuchowych 
dla wojska. Różnica w podej-
ściu ówczesnych i obecnych 
rządzących do przemysłu, a 
zwłaszcza strategicznego sek-
tora zbrojeniowego, widoczna 
jest gołym okiem. 

Miksery, bomby i kajaki
W zakładach Nitrat produko-
wano przede wszystkim trotyl 
do celów militarnych, oprócz 
tego środki strzałowe dla gór-
nictwa oraz nawozy sztuczne. 
W 1940 roku zdemontowano 
i wywieziono do Niemiec ma-
szyny i urządzenia należące do 
fabryki. Trzy lata później jej 
pracownicy zostali przymuso-
wo wywiezieni do Austrii. Po 
wyzwoleniu zakład pozosta-
wał pod kontrolą Pabianickiej 
Spółki Akcyjnej Przemysłu 
Chemicznego Ciba, a następ-
nie Zjednoczonych Zakładów 
Przemysłu Barwników Boruta 
w Zgierzu. Dopiero w roku 1950 
udało się powrócić do produk-
cji chemicznej, zakład zmienił 
nazwę na Zakłady Przemysłu 
Nieorganicznego Niewiadów. 
5 lat później fabrykę włączo-
no do Zjednoczenia Predom 
i po raz kolejny zmieniono jej 
nazwę. Od tego czasu zakład 

zaczął produkować urządzenia 
AGD oraz sprzęt turystyczny. 
Jednocześnie w Niewiadowie 
cały czas wytwarzano materiały 
wybuchowe. – Jak to bywało w 
wielu PRL-owskich zakładach, 
produkcja cywilna była przy-
krywką dla produkcji zbroje-
niowej. Chodziło o to, żeby nie 
wszyscy wiedzieli, że te strzały, 
które słychać z Niewiadowa, to 
jest zbrojeniówka. Wtedy ok. 60 
proc. całej naszej produkcji to 
była właśnie produkcja specjal-
na – mówi Jan Banach, ostatni 
przewodniczący Solidarności w 
Niewiadowie, który w zakładzie 
pracował od 1978 roku. 

Gdy pan Jan zaczynał pracę w 
Niewiadowie, w fi rmie od ponad 
dekady trwała już produkcja 
składanego sprzętu wodnego. 
Były to kajaki Neptun i Jantar 
oraz żaglówka Mewa i łódka 
wędkarska Stynka. Wyłącznie 
na eksport do Szwecji produko-
wano też motorówkę Crescent. 
Jednak sztandarowym produk-
tem niewiadowskich zakładów 
były przyczepy kempingowe. 
– Ówczesny dyrektor Zjedno-
czenia Predom był wielkim 
miłośnikiem żeglarstwa i cara-
vaningu. Tego typu produkcja 
była „próbowana” w różnych 
zakładach, ale ostatecznie padło 
na naszą fi rmę – wspomina Jan 
Banach. 

Droga do N-126 
Pierwszą niewiadowską przy-
czepą, która została zatwier-
dzona do seryjnej produkcji, 
był model Tramp 66. Była to 

lekka, dwuosobowa namiotowa 
przyczepka z wodoodpornej 
sklejki na niewielkich kółkach 
i resorach adaptowanych z Sy-
reny. W 1969 roku Wytwórnia 
Wyrobów Precyzyjnych w 
Niewiadowie (pod taką nazwą 
wówczas funkcjonował zakład) 
zaprezentowała konstrukcję 
sztywnej przyczepy Romi-23. 
W ciągu dwóch lat produkcji 
tych przyczep wykonano ich 
570 sztuk. Prawdziwy przełom 
w rozwoju polskich przyczep 
kempingowych nastąpił jednak 
w 1972 roku, kiedy to opraco-
wano w Niewiadowie nową 
sztywną przyczepę przystoso-
waną do samochodów małoli-
trażowych. 

Wnętrze pierwszej wersji 
przyczepy N-126 było skromne. 
Znalazły się w niej dwa miejsca 
do spania dla osób dorosłych 
oraz kolejne dwa dla dzieci. 
Poza tym szafa ubraniowa, 
stolik, szafa gospodarcza, dwu-
palnikowa kuchenka, zlewo-
zmywak ze stali nierdzewnej 
oraz zbiorniczek na wodę z 
nożną pompką. W kolejnych 
latach konstrukcję sukcesyw-
nie ulepszano, dodając m.in. 
izolację termiczną czy instalację 
elektryczną, modernizując wy-
posażenie przyczepy. Podstawa 
konstrukcji do dzisiaj pozostała 
jednak niezmieniona i to stano-
wi chyba największy fenomen 
popularnych „niewiadówek”. 
– Z jednej strony to pozwalało 
na produkowanie tanich, za 
to solidnych przyczep, ale z 
drugiej można w tym upatry-

wać przyczyn upadku naszej 
fi rmy. Gdy konkurenci szli do 
przodu, my staliśmy w miej-
scu. W latach 90-tych okazało 
się, że nasze przyczepy odstają 
od zagranicznych – podkreśla 
Jan Banach. 

Popularna od 40 lat
Przyczepy N-126 do dzisiaj 
cieszą się jednak ogromną po-
pularnością. Istnieje nawet 
stowarzyszenie Fanklub Nie-
wiadówek, zrzeszające setki 
miłośników wyrobów niewia-
dowskiej fabryki. Na stronie in-
ternetowej fanklubu miłośnicy 
caravaningu wrzucają zdjęcia 
swoich przyczep, dzielą się 
informacjami na temat metod 
ich modernizacji za pomocą 
chałupniczych sposobów, uma-
wiają się na coroczne zloty. W 
2009 roku kultowa N-126 wy-
stąpiła w słynnym brytyjskim 
programie motoryzacyjnym 
Top Gear, gdzie podczepiona 
pod ogromny balon na gorące 
powietrze, wzięła udział w wy-
ścigu z Lamborghini Gallardo. 
Na mecie balon zaliczył bardzo 
twarde lądowanie. Wyprodu-
kowana w Polsce przyczepa 
wyszła z tego bez większego 
szwanku. Uszkodzeniu uległa 
wyłącznie szyba. 

Kłopoty Zakładów Sprzętu 
Precyzyjnego w Niewiadowie 
zaczęły się wraz z drastycznym 
spadkiem produkcji wojskowej 
na początku lat 90-tych. – Zamó-
wienia z MON zostały mocno 
ograniczone, więc trzeba się 
było przestawić na produkcję 

cywilną. Na to jednak nie było 
pomysłu, ani źródeł fi nansowa-
nia – zaznacza Banach. 

Suszarka jak z reklamy
W latach 90-tych zakłady stwo-
rzyły jeszcze jeden komercyjny 
hit. Były to suszarki do grzybów 
i owoców, które do dzisiaj są pro-
dukowane w Niewiadowie pod 
marką własną oraz dla znanego 
producenta sprzętu AGD. – Nasi 
konstruktorzy zbudowali takie 
urządzenie już wiele lat wcześ-
niej. Nie trafi ło ono jednak na 
szerszą skalę ani do do produk-
cji, ani do handlu. Aż tu nagle 
bardzo podobną amerykańską 
suszarkę zaczęto reklamować 
w telewizyjnym programie. Z 
tym że tamta suszarka koszto-
wała 300-400 zł, a nasza 40 zł. 
Telefony od handlarzy zaczęły 
się urywać, a my produkowali-
śmy te suszarki na trzy zmiany. 
Świątek, piątek czy niedziela – 
opowiada pan Jan. 

Festiwal nieudolności 
Powodzenie pojedynczego pro-
duktu AGD nie mogło jednak 
uratować tak dużego zakładu. 
Kolejne lata w należącej do Skar-
bu Państwa spółce to prawdziwy 
festiwal nieudolności polityków 
odpowiedzialnych za przemysł 
i prywatyzację. W 2004 roku 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
podjęło pierwszą nieudaną próbę 
prywatyzacji fi rmy. Trzy lata 
później przedsiębiorstwo miało 
trafi ć na giełdę, z czego również 
nic nie wyszło, podobnie jak z 
dwóch kolejnych podejść do 

prywatyzacji. Zdesperowani 
pracownicy próbowali wziąć 
sprawy we własne ręce i utwo-
rzyć w Niewiadowie spółkę 
pracowniczą. Niestety realiza-
cję tego pomysłu zablokowało 
Ministerstwo Skarbu. Ostatecz-
nie stało się to, czego wszyscy 
się obawiali, w 2011 roku Sąd 
Rejonowy w Piotrkowie Try-
bunalskim ogłosił upadłość 
likwidacyjną zakładu. 

Dzisiaj majątkiem Zakładów 
Sprzętu Precyzyjnego zarządza 
syndyk masy upadłościowej. W 
przedsiębiorstwie utrzymywa-
na jest produkcja. Część została 
sprzedana prywatnym fi rmom. 
Tak stało się m.in. z oddziałem 
produkującym przyczepy kem-
pingowe. Dzisiaj nadal są one 
wytwarzane pod starą marką, 
ale na bardzo ograniczoną w 
porównaniu do lat największej 
świetności skalę. – Kiedyś nasz 
zakład zatrudniał ok. 2,5 tys. 
osób. To była świetna firma, 
zarobki w regionie mieli lep-
sze tylko w Bełchatowie. Gdy 
zakład zaczął padać, to była 
tragedia dla całej okolicy. Tym 
bardziej, że w tym czasie poli-
kwidowano również prawie cały 
przemysł lekki w Tomaszowie 
Mazowieckim. Niewiadów mógł 
przetrwać, cały czas mieliśmy 
zamówienia. Do dzisiaj zadajemy 
sobie pytanie, dlaczego stało się 
inaczej. Śledztwo w tej sprawie 
prowadziła nawet prokuratu-
ra, ale zostało ono umorzone 
– mówi Jan Banach. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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BYŁ SOBIE polski przemysł

Artykuł o Zakładach Sprzę-
tu Precyzyjnego w Niewia-
dowie to kolejny z cyklu 
tekstów o tych polskich 
zakładach przemysłowych, 
które kiedyś dawały tysią-
ce miejsc pracy, a dziś już 
ich nie ma, bądź skurczyły się 
do rozmiarów manufaktury, a 
także o nowatorskich polskich 
produktach sprzed lat. W ten 
sposób chcemy nie tylko po-
wspominać, ale też promować 
pomysł reindustrializacji polskiej 
gospodarki. 
Jeśli chcecie, abyśmy w tym 
cyklu napisali również o Wa-
szym zakładzie pracy i jego 
produktach, zadzwońcie do 
nas lub napiszcie.

Przyczepy kempingowe, żaglówki, kajaki, ozdoby choinkowe, młynki do kawy, miksery, a także miny przeciwpancerne, 
granaty oraz bomby lotnicze – to wszystko produkowały w swojej bogatej historii Zakłady Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie. Kiedyś 
fabryka zatrudniała 2,5 tys osób. Od 2011 roku znajduje się w stanie upadłości. 

Świetny zakład upadł, winnych nie ma

W 2009 roku kultowa N-126 wystąpiła nawet w słynnym brytyjskim programie motoryzacyjnym Top Gear

W 1972 roku 
powstała przyczepa 
kempingowa N-126 
przystosowana 
do samochodów 
małolitrażowych. 
Do dzisiaj cieszy się ona 
ogromną popularnością. 

Foto: w
ikipedia.pl/faraday16
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Z
eskanowane pub-
likacje wydawane 
przez środowiska 
antykomunistycz-
ne wzbogacą „Ślą-

skie Archiwum Opozycyjne – 
1989”, które od kilku miesięcy 
powstaje w Śląskiej Bibliotece 
Cyfrowej. Celem projektu jest 
stworzenie zbioru zdigitali-
zowanych czasopism, dru-
ków ulotnych, dokumentów 
i innych publikacji tzw. dru-
giego obiegu i ich publiczne 
udostępnienie. Przy realizacji 
przedsięwzięcia Biblioteka 
Śląska współpracuje ze śląsko
-dąbrowską Solidarnością. 
Prof. Jan Malicki i przewod-
niczący Dominik Kolorz mają 
nadzieję, że dzięki wspólnemu 
apelowi uda się zgromadzić w 
cyfrowym archiwum, jeśli nie 
wszystkie, to przynajmniej 
większość podziemnych pub-
likacji, które ukazały się przed 
1989 rokiem.

To unikatowy dorobek
W apelu pokreślono, że przed 
ponad 30 laty dzięki Solidarno-
ści powstało „tysiące pisanych 
sercem” publikacji, czasopism i 
druków ulotnych wydawanych 
w tzw. drugim obiegu. – Ten 
unikatowy a niezmiernie cenny 
kulturowo dorobek opozycji 
antykomunistycznej, współ-
tworzący naszą teraźniejszość, 
godzien jest pamięci i zachowa-
nia dla następnych pokoleń. 
Nietrwałość materiałów dru-
karskich, sposób wytwarzania 
i przechowywania, wreszcie 
czasy, w których powstawały, 
sprzyjały ich unicestwieniu. 
Wiele z nich wciąż jest zagro-
żonych. Dzisiejsze technologie 
pozwalają na zabezpieczenie ich 
dla naszych następców w for-
mie cyfrowych kopii. Prosimy i 
apelujemy do wszystkich osób 
posiadających owe bezcenne 
dla przyszłości dokumenty o 
udostępnienie ich Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach w celu 

skopiowania i umieszczenia w 
cyfrowym archiwum – czyta-
my w apelu.
Dla sporej części tych dokumen-
tów digitalizacja to jedyna szansa 
na ich zachowanie, ponieważ 
były wykonane z materiałów 
bardzo niskiej jakości. Jacek 
Zommer, działacz Solidarności, 
który po wprowadzeniu stanu 
wojennego zajmował się druko-
waniem podziemnych ulotek, 
podkreśla, że zła jakość „bibuły” 
wynikała przede wszystkim z 
braku odpowiednich farb dru-
karskich. – Farbę robiliśmy na 
bazie pasty bhp Komfort, którą 

mieszaliśmy z sadzami – wspo-
mina Zommer. 

Wystarczy zeskanować
W ocenie przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej Solidarno-
ści nie zdajemy sobie sprawy z 
tego, jak wiele w tamtym okresie 
było wydawnictw, publikacji, 
ulotek i czasopism, o których 
tak naprawdę nie wiemy. – Te 
wydawnictwa pewnie do tej 
pory znajdują się w prywat-
nych archiwach ludzi, którzy 
je wtedy wydawali, kolporto-
wali, przechowywali. Mam 
nadzieję, że odpowiedzą na 

nasz apel i udostępnią swoje 
zbiory – powiedział Dominik 
Kolorz. Prof. Jan Malicki za-
znaczył, że biblioteka chętnie 
włączy do swoich zasobów 
wszystkie przekazane mate-
riały, jeśli jednak ktoś wolałby 
zachować je w swoim prywat-
nych archiwum, wystarczy, 
że umożliwi bibliotece ich 
zeskanowanie.

Pionierski projekt
Dyrektor Biblioteki Śląskiej 
podkreślił, że realizowany 
projekt jest pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w 

Polsce. – Jesteśmy prekur-
sorami. Zaproponowaliśmy 
konsekwentny sposób przede 
wszystkim ochrony, digitali-
zacji, ale również pokazania 
tych publikacji w obiegu spo-
łecznym. Mamy już konkretne 
doświadczenia i sprawdzone 
metody postępowania – powie-
dział prof. Malicki. Cyfrowe 
archiwum opozycyjne liczy 
już 777 pozycji. 

W pierwszej kolejności do 
zeskanowania przekazane zo-
stały te publikacje, do których 
udało się ustalić prawa autor-
skie. Pracownicy Biblioteki 

Śląskiej sporządzili listę ponad 
70 tytułów czasopism oraz 
wydawnictw i okazało się, że 
Zarząd Regionu posiada prawa 
do ponad 50 z nich. 

Jak podkreśla Remigiusz 
Lis, kierownik Działu Mediów 
Cyfrowych „Digitarium” Bi-
blioteki Śląskiej w zbiorach 
biblioteki znajduje się wiele 
ważnych publikacji z drugie-
go obiegu z lat 80-tych. Wiele 
z nich zachowało się dzięki 
bibliotekarzom, którzy mieli 
odwagę, aby je przechować. 
Inne zostały przekazane przez 
działaczy Solidarności m.in. 
Renatę i Zdzisława Zwoź-
niaków, archiwistów „S”. 
BŚ posiada także publikacje 
pochodzące ze zbiorów prof. 
Jędrzeja Krakowskiego czy 
Mariana Sworzenia, prawni-
ka i literata.

W Śląskiej Bibliotece Cy-
frowej znajdują się także 
publikacje, które powstały 
po 1989 roku i archiwalne 
wydania Tygodnika Śląsko
-Dąbrowskiego. Już można 
tam sięgnąć po kilkaset nu-
merów TŚD z lat 2007-2013. 
Zostały one opublikowane w 
taki sposób, by możliwe było 
wyszukiwanie konkretnych 
haseł poprzez wprowadzenie 
słów kluczowych. W przyszło-
ści w kolekcji umieszczone 
zostaną również publikacje 
wydawane przez komisje za-
kładowe Solidarności, m.in. 
Wolny Związkowiec.

AGNIESZKA KONIECZNY, POD

Instytut Pamięci Narodo-
wej zaprasza instytucje, 
organizacje społeczne i 
osoby fizyczne do zgłaszania 
kandydatów do XIII edycji 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”.

Nagroda przyznawana 
jest corocznie instytucjom, 
organizacjom społecznym i 
osobom za szczególnie aktyw-
ny udział w upamiętnieniu 
historii Narodu Polskiego w 
latach 1939–1989, a także za 
działalność publiczną zbież-
ną z ustawowymi celami In-
stytutu Pamięci Narodowej. 

Laureatów wyłania Kapituła, 
na czele której stoi Prezes 
Instytutu. Nagroda ma cha-
rakter honorowy, a jej laure-
aci otrzymują tytuł Kustosza 
Pamięci Narodowej.

Wszystkich zaintereso-
wanych zachęcamy do wy-
pełnienia wniosku o przy-
znanie nagrody i przesłanie 
go do dnia 14 marca na 
adres e-mail kustosz@ipn.
gov.pl. Wniosek powinien 
zawierać dane personalne 
kandydata, opis jego za-
sług i osiągnięć uzasadnia-
jących przyznanie Nagrody, 

a także zgodę kandydata na 
zgłoszenie (a w przypadku 
kandydatur pośmiertnych 
zgodę najbliższej rodziny). 
W przypadku zgłoszenia 
kandydatury własnej nale-
ży przedstawić co najmniej 
jedną rekomendację insty-
tucji, organizacji społecznej 
lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych 
propozycji wyłonionych 
zostanie pięciu laureatów. 
Uroczystość wręczenia na-
gród odbędzie się w czerwcu 
na Zamku Królewskim w 
Warszawie. 

Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki i przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik 
Kolorz zwrócili się z apelem do wszystkich osób, które posiadają w swoich zbiorach tzw. wydawnictwa 
drugiego obiegu, by udostępnili je bibliotece w celu zarchiwizowania w formie cyfrowych kopii. 

Powstaje cyfrowe archiwum

Cyfrowe archiwum opozycyjne liczy już 777 pozycji. Realizowany projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce

XIII edycja nagrody Kustosz Pamięci Narodowej
Komunikat

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BRATA
Kolegi

Andrzeja Badury
przewodniczącego Regionalnej Sekcji Komunikacji Miejskiej 

NSZZ Solidarność.

Wyrazy najgłębszego współczucia

w imieniu koleżanek i kolegów 
z Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych

NSZZ Solidarność

składa
przewodnicząca Urszula Kaczmarska

Digitalizacja tych 
dokumentów to 
jedyna szansa 
na ich zachowanie, 
ponieważ były 
najczęściej wykonane 
z materiałów bardzo 
niskiej jakości.

Foto: TŚD
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2013 r.):  3821,51 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2014 r.):  648,13 zł
»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2014 r.):  1013,34 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2014 r.):  777,76 zł

Przypomnienie dla
Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli podjęcie uchwały następuje przed 31 marca 
2014 roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) 
składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli podjęcie uchwały następuje po 31 marca 2014 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2014 
roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
podjęcia uchwały. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie 
należy podjąć nie później niż 30 czerwca 2014 roku.

PIT 4R – należało złożyć do 31 stycznia 2014 roku.

PIT-y 11 i 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku 
dochodowego od osób fi zycznych należało przesłać 
do 28 lutego 2014 roku do urzędu skarbowego oraz 
podatnikom.

Zgłaszając termin wyborów do Regionalnej 
Komisji Wyborczej, Biuro Ewidencji oraz Księgowość 
ZR sprawdza opłacanie składek oraz analizę 
składek za 2012 i 2013 rok. Termin składania 
do ZR analizy składek za rok 2013 upływa 31 
marca 2014 roku. 

Oprócz tego ankietę informacyjną o liczebno-
ści członków należy przesłać do ZR dwa razy w 
roku – do 30 czerwca i 31 grudnia.

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

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

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

U
rlop na żądanie 
został wprowa-
dzony po to, aby 
pracownik w na-
głych sytuacjach 

miał możliwość usprawied-
liwionego niestawienia się 
w pracy.

Nie zawsze przecież z góry 
wiadomo, że w danym dniu 
nie będziemy mogli pojawić 
się w pracy – np. z powodu 
wypadku, konieczności zała-
twienia pilnych spraw osobi-
stych, rodzinnych czy jakieś 
innej niedyspozycji.

Ustawodawca zredago-
wał przepis o urlopie na 
żądanie w taki sposób, że 
wykonywanie tego przepi-
su nastręczyło w praktyce 
wielu trudności.

Po pierwsze dlatego, że 
w stosunkach pracy mamy 
dwie strony, a więc pracow-
nika i pracodawcę. Gdyby 
przyjrzeć się redakcji tego 
przepisu to na pierwszy rzut 
oka wydawałoby się, że uzy-
skanie urlopu należy do wy-
łącznej decyzji pracownika, 
a pracodawca zawsze musi 
spełnić jego żądanie.

Takiej interpretacji sprzeci-
wili się pracodawcy, których 
argumentacja opierała się 
przede wszystkim na tym, że 
pracownik korzystając z tego 
urlopu w sposób niekontro-
lowany może sparaliżować 
pracę zakładu – w końcu to 
na pracodawcy ciąży obowią-
zek zorganizowania pracy w 
zakładzie. Zatem zdaniem 
pracodawców, nie może być 
tak, aby pracodawca pozo-
stawał bez żadnego wpływu 
decyzyjnego na udzielenie 
tego urlopu.

W tym miejscu wypada 
przytoczyć treść przepisu art. 
1672 Kodeksu pracy: „Pra-
codawca jest obowiązany 
udzielić na żądanie pracow-

nika i w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej niż 4 
dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. Pracownik 
zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu”.

Wymiar urlopu pracownika 
w danym roku wynosi zazwy-
czaj 26 dni. Wymiar urlopu 
na żądanie wynosi zawsze 4 
dni i są to dni, które nie są 
planowane w planie urlopów. 
Oznacza to, że jeśli pracownik 
ma 26 dni urlopu, to w planie 
urlopów należy rozplanować 
jedynie 22 dni.

Często pracodawcy nie 
chcą przesuwać już zaplano-
wanego urlopu, tylko wyma-
gają aby wykorzystanie dnia 
wolnego poza urlopem zapla-
nowanym nastąpiło w puli 4 
dni urlopu na żądanie. 

Wniosek o urlop na żądanie 
powinien zostać zgłoszony 
najpóźniej w dniu rozpoczę-
cia urlopu. Wniosek może 
zostać także złożony znacz-
nie wcześniej. Sąd Najwyż-
szy stanął na stanowisku, że 
wniosek o urlop powinien 
zostać złożony najpóźniej 
przed rozpoczęciem dnia 
pracy (wyr. SN z 15.11.2006, 
I PK 128/06. OSNP, nr 23-24, 
poz.346). Uznaje się nawet, 
że rozpoczęcie urlopu nale-
ży zasygnalizować najpóź-
niej w pierwszej godzinie 
pracy. Oczywiście mogą się 
zdarzyć graniczne wypadki 
losowe, które spowodują, że 
zgłoszenie urlopu na żąda-
nie będzie możliwe dopiero 
w połowie dnia pracy albo 
później przed zakończeniem 
dniówki. Jednak okoliczno-
ści te będą musiały być udo-
wodnione przez pracownika 
i jeśli pracodawca nie uzna 
jego racji, pracownik będzie 
musiał przekonać o nich 
sąd pracy.

Zgodnie z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego pracownik 
nie może rozpocząć korzysta-
nia z urlopu na żądanie bez 
decyzji pracodawcy o udzie-
leniu mu urlopu, ponieważ 
takie zachowanie może zo-
stać potraktowane jako cięż-
kie naruszenie obowiązków 
pracowniczych(wyr. SN z 
16.9.2010, II PK 26/08, OSNP 
2010, mr 3-4, poz.36). Przy 
czym inne orzeczenia sądu 
są już bardziej łagodne, np. 
w jednym w orzeczeń sąd 
wskazał, że nieobecność w 
pracy po zgłoszeniu przez 
pracownika żądania udziele-
nia urlopu w trybie art.167 2 
kp, na które pracodawca nie 
udzielił odpowiedzi, nie uza-
sadnia rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia na 
podstawie. Art 52 par. 1 pkt. 
1 (wyr. SN z 26.01.2005r., II 
PK 194/04, OSNP 2005, Nr 17, 
poz.271 z glosą B.Bury, MoP 
206, Nr4, s.219).

Sąd Najwyższy stwierdził, 
że pracodawca ma prawo od-
mówić udzielenia pracowniko-
wi urlopu na żądanie, jednak 
decyzję tę muszą uzasadniać 
szczególne okoliczności doty-
czące zakładu pracy (wyrok 
SN z 28 października 2008, II 
PK 123/09). Brak uzasadnio-
nego sprzeciwu pracodawcy 
może zostać uznany za do-
rozumianą zgodę na wyko-
rzystanie przez pracownika 
urlopu we wskazanym przez 
niego terminie. 

Kodeks pracy nie przesądza 
jednoznacznie, kto decyduje 
o urlopie, a sądy uznały, że 
pracownik nie może sobie 
sam tego urlopu udzielić, bez 
jakiejkolwiek zgody czy udzia-
łu pracodawcy.

Powyższa kwestia jest bar-
dzo drażliwa, ponieważ co do 
zasady pracodawca nie może 
się bez powodu nie zgodzić. 

Zgoda to inaczej udzielenie 
urlopu, innymi słowy praco-
dawca udzielając tego urlopu 
wyraża na to zgodę. Brak zgody 
to będzie odmowa udzielenia 
urlopu, która niekiedy bywa 
przez pracodawców nadużywa-
na. Moim zdaniem pracownik 
powinien żądać uzasadnienia 
odmowy na piśmie. Przy 3 
odmowie w moim przeko-
naniu należy zastanowić się 
nad interwencją w związkach 
zawodowych lub Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Wobec tego, co do urlopu 
na żądanie z powołanego 
orzecznictwa można wysnuć 
taką zasadę, pracownik musi 
złożyć wniosek o urlop na 
żądanie i uzyskać zgodę na 
jego rozpoczęcie(udzielnie 
urlopu), niemniej brak tej 
zgody ze strony pracodawcy 
może nastąpić tylko w wy-
jątkowych sytuacjach.

W Kodeksie pracy nie 
określono w jakiej formie 
należy składać wniosek o 
urlop. Brak formy wynika z 
tego, że urlop powinien być 
wykorzystany w sytuacjach 
nagłych, wobec tego nie za-
wsze możliwe będzie zastoso-
wanie formy pisemnej.

Uważam, że jeśli oczywi-
ście to możliwe, powinniśmy 
składać wniosek w takiej 
formie, aby móc udowodnić 
jego złożenie, czyli pisemny 
wniosek, email, sms.

Wobec powyższego na-
leży pamiętać o następują-
cych warunkach urlopu na 
żądanie:
–   zawsze wymaga wniosku, 

najpóźniej w dniu rozpo-
częcia pracy,

–   pracodawca musi wyra-
zić akceptację – innymi 
słowy nie może wyrazić 
sprzeciwu,

–   spory w tym zakresie roz-
strzygają sądy pracy.

Urlop na żądanie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» OBAWIALIŚMY SIĘ, ŻE 
W TYM TYGODNIU będzie-
my mieli bidę zapełnieniem 
niniejszej rubryki. Po tym jak 
cała nasza za przeproszeniem 
klasa polityczna stała się z dnia 
na dzień gronem wybitnych 
ekspertów od polityki mię-
dzynarodowej szczególnie 
specjalizujących się w tematyce 
krajów postradzieckich, ich we-
wnątrzpowiatowa aktywność 
niemal całkowicie zamarła. Na 
szczęście nie wszystkich i nie 
cała. Nie musimy więc komen-
tować złotych myśli, naszych 
polityków na temat Ukrainy. 
Ograniczymy się tylko do 
wypowiedzi naszej wspólnej 
ponadpowiatowej głowy. Otóż 
analiza geopolityczna Bronka 
w sprawie sytuacji na Krymie 
brzmi następująco: „Pełzające 
przejęcie władzy na Krymie 
przez już stacjonujące tam 
wojska dokonuje się głównie 
przez demonstrację siły, ale 
siła demonstrowana jest siłą”. 
Niektórzy mają pretensje, że 
nasi politycy za mało angażu-
ją się w ukraińską rewolucję. 
Naszym zdaniem zarówno 
my, jak i Ukraińcy powinni-
śmy być im za to wdzięczni. 
Tą wieścią kończymy temat 
Ukrainy. Koniec demonstru-
jemy kropką. 

» PRZECHODZIMY DO NA-
SZEGO ŚLĄSKIEGO powiatu, 
bo tu działo się sporo, głów-
nie z powodu dwóch byłych. 
Pierwszy były to były prezes 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów Jarosław Kania, 
który od kilku dni jest także 
byłym członkiem peło. Jaro z 
GPW poleciał w zeszłym roku, 
gdyż z pieniędzy zarządzanej 
przez siebie spółki fi nansował 
zabawę innego byłego – Ada-
sia Matusiewicza w kolejarza. 
Żeby Adaś miał się czym bawić 
Jaro dał powiązanej z Koleja-
mi Śląskimi spółce Inteko 20 
baniek, ta miała je oddać, ale 
wyszło jak zwykle. Historia ja-
kich wiele pod rządami partii 
fachowców. Gdy Adaś wyleciał 
z urzędu marszałkowskiego i 
z peło, na pocieszenie dostał 
fuchę dyrektora siemianowi-
ckich wodociągów. Na logikę, 
skoro teraz Jarek wyleciał z wo-

dociągów i z partii powinien 
teraz chyba zostać marszałkiem. 
Człowieku z Pszczyny miej się 
na baczności. 

» BYŁA KOLEŻANKA PAR-
TYJNA JARKA KANI, po-
słanka Danka Pietraszewska 
zapytana przez jedną z gazet o 
przyczyny, dla których ten zo-
stał wykopsany z partii miłości 
odparła: „Powód jest prosty. To 
kwestie nieetycznego zacho-
wania. W partii obowiązuje 
zasada, że osoby, które szko-
dzą wizerunkowi partii, muszą 
odejść”. Nie martwcie się, my 
też zgłupieliśmy. Albo to jakaś 
nowa zasada i niebawem na-
stąpi w peło prawdziwa rzeź, 
albo posłanka Danuta lata tymi 
samymi samolotami co Prota-
siewicz i razem z nim obala te 
słynne małe buteleczki. 

» DRUGIM BYŁYM JEST 
WICEMARSZAŁEK woje-
wództwa Mariusz Kleszczew-
ski. Mariusz odpowiedzialny 
w urzędzie za służbę zdrowia 
złożył rezygnację, a kilka go-
dzin później wyleciał z partii. 
Ponoć chodziło o jakieś tam 
skromne 300 tys. zł ze środ-
ków unijnych. Kasę rozdzielał 
urząd i tak się jakoś złożyło, że 

cała suma trafi ła do fi rm żony 
Mariusza. Tym razem komen-
tarza do egzekucji udzielił nasz 
ulubieniec Tomcio Tomczy-
kiewicz, co na wonglu zna się 
jeszcze lepiej, niż Bronek na 
geopolityce. Tomcio z marso-
wą miną rzekł: „Nie będziemy 
tolerować takich rzeczy (zna-
czy się tego dojenia unijnej 
kasy – przyp G&P), nie po to 
szliśmy do władzy. Chcemy 
służyć ludziom, a nie sobie”. 
Aż samo ciśnie się na usta py-
tanie, o jakich ludzi tu chodzi 
i czy to ci sami ludzie stoją za 
tym, że nasze powiatowe bul-
dogi z peło zaczynają gryźć się 
pod dywanem. 

» Z PROTASIEWICZA DRZEĆ 
ŁACHA NIE BĘDZIEMY, 
bo nawet nam obce nie jest 
szlachetne uczucie litości. Co 
prawda w naszym rankingu 
wirtuozów politycznego se-
puku nadal niekwestionowa-
nym liderem pozostaje poseł 
Szeliga z Solidarnej Polski, 
który zdradzał ciężarną żonę 
z prostytutką, której na doda-
tek nie chciał płacić, ale Pro-
tasiewicz walczący po pijaku 
z nazistowskimi celnikami 
depcze mu po piętach. Z dru-
giej strony trochę żałujemy, że 

Jacek nie będzie jednak sze-
fem kampanii wyborczej peło 
przed wyborami do europar-
lamentu. Facet, który zwołuje 
konferencję prasową po to, 
żeby puścić dziennikarzom 
nagranie, na którym wydaje 
dźwięk „ał”, musi być nie lada 
spin doktorem.

» NA KONIEC WRACAMY 
DO NASZEGO śląskiego po-
wiatu, a jednocześnie zosta-
jemy w sferze europejskiej. 
Otóż kilka dni temu powia-
towi działacze peło ze Śląska 
i Zagłębia przyjęli listę kan-
dydatów, którzy będą u nas 
startować w wyborach do PE. 
Kolejność ustali wierchuszka 
w stolycy, ale nie w tym rzecz. 
Na liście znalazła się m.in. nie-
jaka Agnieszka Kurant, która 
w przeszłości była asystentką 
nikogo innego, jak właśnie 
europosła Jacka Protasiewicza. 
Nie wiemy czym pani Agniesz-
ka zasłużyła sobie na miejsce 
na liście wyborczej, ale ponoć 
przez lata pracy z Jackiem do 
perfekcji opanowała sztukę 
noszenia za nim walizki tak, 
żeby buteleczki w środku nie 
stukały. W partii fachowców 
umiejętność bezcenna. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Autopromocja

Autoreklama

Sprawa dzieje się w górach. Tu-
rysta przychodzi do knajpy, siada 
przy barze i pyta:
Barman, co polecisz do picia?
Barman: Ano, panocku drink 
góra cy.
Turysta: Co to, „góra cy”?
Barman: Bierzemy sklanecke wina...no 
dwie..., góra cy i wlewamy do garnka. 
Późni biezemy sklanecke piwa....no 
dwie..., góra cy i wlewamy do tego 
samiuśkiego garnka. Nastympnie 
sklanecke wódecki...dwie..., no góra 
cy i wlewamy do tegoz samiuśkiego 
garnecka. Na koniec biezemy skla-
necke koniacku....no dwie..., góra cy 
i wlewamy do garnecka.
Garnecek stawiomy na łogniu i 
miesając gzejemy cas jakiś. Późnij 

nalewomy i pijemy sklanecke....
dwie..., no góra cy. Po wypiciu 
wstajemy...robimy krocek....no może 
dwa..., góra cy. 

***
Wychodzi baca przed chałupę, 
przeciąga się i woła:
– Heeeej, jaki piykny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia:
– ... Mać, mać, mać...! 

***
Baco, a umiecie powiedzieć 
„Chrząszcz brzmi w trzcinie”?
– A co mom ni umić?
– No to powiedzcie.
– Chrobok burcy w trowie.

***
Pewnego dnia szef dużego biura 
zauważył nowego pracownika. 

Kazał mu przyjść do swojego 
gabinetu.
– Jak się pan nazywa?
– Jurek – odparł nowy.
Szef się skrzywił:
– Proszę posłuchać. Nie zwracam 
się do nikogo w mojej fi rmie po 
imieniu. To rodzi poufałość i może 
zniszczyć mój autorytet. Zwracam 
się więc do pracowników tylko po 
nazwisku. Jakie jest pańskie?
– Kochany – westchnął nowy. – 
Nazywam się Jerzy Kochany.
– Dobra, Jurek, omówmy następ-
ną sprawę. 

***
Rozmowa na pierwszej randce:
– Masz jakieś nałogi?
– Nie...

– A jakieś hobby?
– Lubię rośliny.
– Ooo, a jakie???
– Chmiel, tytoń, konopie. 

***
Żona wraca z wystawy kotów i 
wzdycha:
– Jakie tam piękności... Oczywi-
ście naszego sierściucha kocham, 
ale on w porównaniu do nich to 
zwykły szaraczek...
– Jak ja cię rozumiem... – wes-
tchnął mąż i wrócił do oglądania 
konkursu Miss World. 

***
Pewien pan odbiera telefon:
– Dzień dobry. Chciałbym Krysty-
nę... – głos w telefonie.
– Panie, niejeden by chciał...

ZE ZBIORÓW Sławka


